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§ 48  

Val av justerare 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Ove Janse väljs att justera med Mikael Söderlund som 
ersättare.  
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§ 49  

Fastställande av föredragningslistan 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Föredragningslistan fastställs.  
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§ 50 FKN 13/2022-800 

Information från förvaltningen samt sjukstatistik  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Fritids- och kulturnämnden förslås besluta. 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen redovisar från förvaltningens enheter samt den 
sista redovisningen om sjukstatistiken samt om tjänsteman i 
beredskap. 

Ekbacksbadet ligger nu med i den kommunalt upphandlade 
elavtalet. 

Ekonomen redovisade det ekonomiska läget för fritid- och kultur. 

En reglering av uppräkningen av taxorna är gjort sedan 
redovisningen i nämnden, taxorna är nu uppräknade med 3,3 % för 
år 2023. 

På uppdrag av kommunstyrelsen ska teknisk chef, VD för Arboga 
Vatten och avlopp AB, föreningskonsulent tillsammans med 
föreningen Arboga Alpina arbeta vidare med alternativ 2 angående 
vattenförsörjningen till Teknikbacken. 

Alternativ två är: 

Underhåll och skötsel av ledningar, pump och pumphus ägs och 
driftas av Arboga kommun från start. Föreningen Arboga Alpina 
söker pengar för en stor del av investeringsutgiften från externa 
organisationer. Underhåll och skötsel av ledningar, pump och 
pumphus avtalas i separat avtal, mellan Arboga kommun och 
föreningen Arboga Alpina.  

Avtal mellan föreningen och Arboga kommun kan tecknas rörande 
ett eventuellt övertagande av vattenanläggningen som på sikt kan 
förhandlas fram så Arboga kommun i slutändan kommer att äga hela 
anläggningen. 
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Avtal om drift och skötsel av anläggningen för att tydliggöra 
ansvarsområden och befogenheter kring anläggningen behöver 
upprättas.  

Nuvarande avtal mellan Arboga kommun och Arboga Alpina 
gällande driftbidrag omförhandlas i händelse av förändringar kring 
vattentillförsel till Teknikbacken. 
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§ 51 FKN 84/2022-008 

Biblioteksplan för år 2023–2025 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta. 

1. Biblioteksplanen för år 2023-2025 antas 

Sammanfattning 

I enlighet med Bibliotekslagen (SFS 2013:801 § 17) ska varje kommun 
upprätta en Biblioteksplan.  

Förslaget till biblioteksplan för Arboga kommun har utarbetats i 
enlighet med Bibliotekslagen på uppdrag av Fritids- och 
kulturnämnden samt barn- och utbildningsnämnden i Arboga.  

Syftet med planen är att presentera en tydlig överblick över 
bibliotekets verksamheter, ge dessa en strategisk vägledning samt 
tydliggöra en framtida inriktning för hela kommunens 
biblioteksverksamhet. Biblioteksplanen ska vara övergripande och 
utgå från kommuninvånarnas behov av biblioteksservice, från de 
allra yngsta till de allra äldsta.  

I Biblioteksplanen för 2023–2025 omfattas Arboga bibliotek, 
skolbiblioteken och medborgarkontoret.  

Biblioteksplanen gällande skolbiblioteken har utarbetats i nära 
samråd mellan kommunens folkbibliotek och skolor. Här redogörs 
översiktligt för grundskolans och folkbibliotekets många 
samarbetsområden, liksom för Vasagymnasiets biblioteksverksamhet 
där bibliotekssystem och databaser delas med folkbiblioteket. 

I planen finns också redovisat de samarbeten som sker med 
socialförvaltningen, exempelvis Boken kommer med leverans av 
utvalda medier till boenden i kommunal regi. 

I förslaget slås fast att biblioteksverksamheten som bedrivs i Arboga 
kommun ska vara angelägen för alla som bor här, oavsett ålder, kön, 
bakgrund eller förmåga. För att detta ska vara en meningsfull 
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strategi krävs att de samarbeten som biblioteksverksamheten bygger 
på förstärks, och att nya samarbetsformer utvecklas. 

Med stöd i bibliotekslagen och andra styrdokument tar 
biblioteksplanen sikte på sju målformuleringar för folkbibliotekets 
verksamhet och fyra för skolbiblioteksverksamheten som ska vara 
gällande under åren 2023–2025.  
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§ 52 FKN 71/2021-052 

Tilldelningsbeslut Skogsgläntan 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta. 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen informerade om processen vid upphandling av 
konst till Skogsgläntan samt tilldelningsbeslutet.  
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§ 53 FKN 36/2022-800 

Hällarnas camping 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

  

Sammanfattning 

Fritids- och kulturnämnden beslutade, 2019-10-10 § 41, Dnr 56/2019, 
att förvaltningen ska utreda framtida effektiviseringar. Ett av 
uppdragen är: fritids- och kulturnämnden och dess förvaltning 
utreder i samverkan med andra berörda aktörer förutsättningarna 
för försäljning/upplåtelse av Hällarnas camping. 

 Arboga kommun, samhällsbyggnadsenheten har tecknat ett 
arrendeavtal med Hällarnas camping ekonomiska förening, 
organisationsnummer 769640-8181.  Arrendeavtalet gäller i fem år 
med tre månaders uppsägning från någon av parterna. Sägs avtalet 
inte upp tre månader innan det femåriga avtalet går ut förlängs det 
med ett år i taget 

Avtalet gäller från och med 2022-10-01.  

Abonnemang som rör Hällarnas camping har nytecknats av den 
ekonomiska föreningen. Fritids- och kulturförvaltningen har inte 
kvar några arbetsuppgifter som rör campingen eller kiosken. 
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§ 54 FKN 88/2022-805 

Ansökan om bidrag Arkiv Västmanland 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta. 

1. Arkiv Västmanland erhåller det sökta bidraget om 43 000 
kronor för år 2023 

Sammanfattning 

Arkiv Västmanland ansöker om ekonomiskt stöd på 43 000 kr för år 
2023 från Arboga kommun.  

Arkiv Västmanland är en ideell, sammanhållande 
medlemsorganisation för länets enskilda arkiv, det vill säga arkiv 
från den enskilda sektorn så som förenings- och företagsarkiv. 

Ansökan av verksamhetsmedel för 2023 baseras på 
överenskommelsen från 2012 mellan Arkiv Västmanland och 
Västmanlands kommuner och landsting (VKL). Arkiv Västmanland 
ansöker årligen om 799 000 kronor från länets kommuner och samma 
summa från Region Västmanland. Fördelningen av stöd till 
respektive kommun i samarbetet utgår från SCB:s 
befolkningsstatistik. 

Arkiv Västmanlands verksamhet ligger väl i linje med Arboga 
kommuns mål om att på olika sätt stödja det lokala föreningslivet. 
Mot bakgrund av Arkiv Västmanlands betydelsefulla närvaro i 
Arboga kommun och den förbättrade arkivservice kommunens 
allmänhet, föreningar och företag kan räkna med på grund av 
Arkivcentrum, föreslås därför fritids- och kulturnämnden besluta att 
Arkiv Västmanland erhåller det sökta bidraget om 43 000 kronor för 
2023. 

__________ 
 
Skickas till: 
Arkiv Västmanland  
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§ 55 FKN 86/2022-007 

Grundläggande granskning 2022 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Antar de svar på frågorna som arbetsutskottet arbetat fram 
inför grundläggande granskning. 

2. Skickar svar och handlingar till KPMG 

Sammanfattning 

Den årliga verksamhetsgranskningen av fritids- och kulturnämnden 
med frågor som ska bevaras och analyseras gemensamt av politiken 
inför träffen med KPMG arbetades igenom under 
nämndsammanträdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till: 
KPMG 


