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Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Ajournering 16,41-16,49, kl 13:15–17:00 
  
Ledamöter Martin Nyqvist (SD) Ordförande, Marianne Samuelsson (L) 1:e vice 

ordförande § 7-14, Peter Weiderud (S) 2:e vice ordförande, Majd Khedr 
(M), Stefan Gunnarsson (SD), Roland Magnusson (KD), Nichlas Hägvide 
(C) §7-19, Lena Viborg (S), Björn von Walden (S), Annelie Green (S), 
Mahmoud Ali (V) 

 
  

Tjänstgörande 
ersättare 

Carina Viding (SD) § 20-24, Lars-Göran Nyberg (C) § 15-24 
  

Övriga Anna Ytterberg (S), Stefan Carlsson (S), Elisabeth Erlandsson Kaufmann 
(MP), Anne Rytzler ekonom, Pernilla Larsson 
nämndsekreterare/utvecklare, Susanne Lundberg fritids- och kulturchef, 
Anders Neuman Kommundirektör § 7-9 
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PROTOKOLL 3 (23) 
Sammanträdesdatum  

2023-02-06  

Fritids- och kulturnämnden  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 7  

Val av justerare 

Fritids- och kulturnämndens beslut 
1. Peter Weiderud väljs som justerare med Majd Kheder som 

ersättare.  



  
PROTOKOLL 4 (23) 
Sammanträdesdatum  

2023-02-06  

Fritids- och kulturnämnden  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 8  

Fastställande av föredragningslistan 

Fritids- och kulturnämndens beslut 
1. Föredragningslistan godkänns.  



  
PROTOKOLL 5 (23) 
Sammanträdesdatum  

2023-02-06  

Fritids- och kulturnämnden  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 9  

Information om utredningsuppdrag om fritid och kultur 

Fritids- och kulturnämndens beslut 
1. Tackar för informationen 

Sammanfattning 
Kommundirektören redovisar hur arbetet det uppdrag som 
kommunstyrelsen tilldelade kommundirektören tillsammans med 
skolchef, fritids- och kulturchef och och övriga berörda att fortsätta 
utreda med  
inriktningen mot att bilda en ny förvaltning eller en stabil  
förvaltningsorganisation för fritids- och kulturverksamheterna.  

I mars 2022 fick kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda  
framtida uppdrag och omfattning för fritids- och 
kulturförvaltningens verksamheter. Uppdraget återrapporterades till 
kommunstyrelsen i september 2022. Den bestod av en utförlig  
rapport från en extern utredare. 

Rapporten pekar på att fritids- och kulturförvaltningen är sårbar i 
sin  
litenhet. En liten förvaltningsledning skapar en sårbarhet vad gäller  
att säkra rutiner och lagstadgade uppgifter som åligger en nämnd.  
Vidare har en liten verksamhet små möjligheter att arbeta med  
utveckling och stärka samarbetet med andra viktiga aktörer. 
Arbetsgruppen har sedan de fick uppdraget vägt fördelar och  
nackdelar med olika alternativa lösningar och även använt  
kommunledningsgruppen som styrgrupp. Detta arbete, tillsammans  
med tidigare nämnda utredning, har resulterat i ett förslag utifrån 
ett  
verksamhets- och förvaltningsperspektiv till en stabil  
förvaltningsorganisation. Förslaget innebär en kombination av den  
tidigare utredningens olika scenarier. 
 
  



  
PROTOKOLL 6 (23) 
Sammanträdesdatum  

2023-02-06  

Fritids- och kulturnämnden  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 10 FKN 14/2023-041 

Strategisk- och ekonomiskplan 2023  

Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta 

1. Budget för 2023 godkänns och överlämnas till 
kommunfullmäktige 

2. Delegera till fritids- och kulturchef att vid behov göra 
nödvändiga omfördelningar inom ramen för 
verksamhetsområdet. 

3. Omfördelning inom ram redovisas fortlöpande för nämnden. 
4. Investeringsbudget för 2023 godkänns och överlämnas till 

kommunfullmäktige. 

  

Reservation 
Peter Weidrud (S), Lena Viborg (S), Björn von Walden(S), Annelie 
Green (S), Mahmoud (V) reserverar sig mot beslutet i beslutspunkt 1. 

Sammanfattning 
Tre stycken åhörare deltog. 

Fritids- och kulturförvaltningens förslag till Strategisk och 
ekonomisk plan 2023. 

Fritids- och kulturförvaltningen har en budgetram på 32 311 t kr 
fördelat på de olika enheterna samt en investeringsbudget på 940 t 
kr. 

Beslut om nämndes mål tas vid nästa nämndsmöte. 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut. 

1. Budget för 2023 godkänns och överlämnas till 
kommunfullmäktige 



  
PROTOKOLL 7 (23) 
Sammanträdesdatum  

2023-02-06  

Fritids- och kulturnämnden  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

2. Delegera till fritids- och kulturchef att vid behov göra 
nödvändiga omfördelningar inom ramen för 
verksamhetsområdet. 

3. Omfördelning inom ram redovisas fortlöpande för nämnden. 
4. Investeringsbudget för 2023 godkänns och överlämnas till 

kommunfullmäktige. 

  

Yrkande 
Peter Weidrud (S), Lena Viborg (S), Björn von Walden(S), Annelie 
Green (S), Mahmoud (V) yrkar avslag på beslutspunkten 1 samt 
bifall på Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets 
gemensamma förslag att begära ett tillskott på 472 tkr i extra anslag 
till rambudgeten till förmån för kulturskolan 261 tkr samt biblioteket 
211 tkr hos kommunfullmäktige 

Propositionsordning 
Vid ställd  proposition på arbetsutskottets förslag till beslut mot 
Peter Weidrud (S), Lena Viborg (S), Björn von Walden(S), Annelie 
Green (S), Mahmoud (V) förslag till beslut i beslutspunkt 1, finner 
ordförande att fritids- och kulturnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

 Votering 
Votering begärs och verkställs. 

Den som bifaller arbetsutskottets förslag till beslut röster ja. Den som 
bifaller Peter Weidrud (S), Lena Viborg (S), Björn von Walden(S), 
Annelie Green (S), Mahmoud (V)  om avslag på beslutspunkt 1 i 
arbetsutskottets förslag samt bifall till Socialdemokraternas, 
Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag röstar nej. 

Ja-röster avger: Martin Nyqvist (SD), Marianne Samuelsson (L), Majd 
Kher (M), Stefan Gunnarsson (SD), Roland Magnusson (KD), Nichlas 
Hägvide (C) 

Nej-röster avger: Peter Weiderud(S), Lena Viborg (S), Björn von 
Walden (S), Annelie Green (S), Mahmoud Ali (S). 



  
PROTOKOLL 8 (23) 
Sammanträdesdatum  

2023-02-06  

Fritids- och kulturnämnden  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Utfallet är 6 ja-röster, 5 nej-röster. Fritids- och kulturnämnden 
beslutar där med att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut för 
budget 2023. 

  

  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Kommunstyrelsen  



  
PROTOKOLL 9 (23) 
Sammanträdesdatum  

2023-02-06  

Fritids- och kulturnämnden  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 11 FKN 18/2023-006 

Verksamhetsberättelse år 2022 

Fritids- och kulturnämndens beslut 
1. Fritids- och kulturnämnden godkänner 

verksamhetsberättelsen 2022 
2. Verksamhetsberättelsen 2022 överlämnas till 

kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Verksamhetsberättelse 2022 redovisas. 

Verksamhetsberättelsen för år 2022 är en övergripande beskrivning 
av den verksamhet som bedrivits under året, en beskrivning av hur 
förvaltningen lyckas uppnå mål, som beslutats av fritids- och 
kulturnämnden samt en beskrivning av viktiga framtidsfrågor och 
förvaltningens verksamhet för år 2023. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Kommunstyrelsen  



  
PROTOKOLL 10 (23) 
Sammanträdesdatum  

2023-02-06  

Fritids- och kulturnämnden  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 12 FKN 86/2021-008 

Internkontrollrapport 2022 

Fritids- och kulturnämndens beslut 
1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 
Internkontroll är en del av ekonomi- och verksamhetsstyrningen och 
kan definieras som en målmedveten styrningsprocess som syftar till 
att påverka organisationens beslut och beteende. Vanligtvis sker 
styrning via olika dokument och policys, reglementen, riktlinjer, 
ekonomistyrningsprinciper, lagtexter etcetera Om ingen kontroll sker 
av denna styrning skapas förmodligen heller ingen styreffekt. En väl 
fungerande internkontroll fungerar också som ett skydd för såväl 
förtroendevalda som anställda mot oberättigade misstankar. 
Internkontroll är därmed ett verktyg med väsentlig betydelse för 
såväl den politiska ledningen som för förvaltningen. 
Kommunallagen (KL) ställer krav på att kommunens styrelse och 
nämnder har en tillräcklig internkontroll. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 11 (23) 
Sammanträdesdatum  

2023-02-06  

Fritids- och kulturnämnden  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 13 FKN 15/2023-041 

Kompletteringsbudget Fritids- och kulturnämnden 

Fritids- och kulturnämndens beslut 
1. Begära att för oavslutade investeringsprojekt under 2022 få 

överföra 871 t kr till investeringsbudget 2023. 

Sammanfattning 
Av Fritids- och kulturnämndens planerade investeringar för 2022 har 
investeringar motsvarande 983 t kr inte kunnat slutföras. 871 t kr 
avser konstnärlig utsmyckning på Åspegeln. 

Det dröjde innan upphandlingen kom igång utifrån hög 
arbetsbelastning på upphandlingsenheten. Därefter genomfördes 
upphandlingen i flera steg. Innan årsskiftet skrevs avtal om 
genomförande av den konstnärliga utsmyckningen. Slutdatum är 
2023-05-05. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Kommunstyrelsen  



  
PROTOKOLL 12 (23) 
Sammanträdesdatum  

2023-02-06  

Fritids- och kulturnämnden  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 14 FKN 13/2023-000 

Nulägesanalys 

Fritids- och kulturnämndens beslut 
1. Tackar för informationen 

Sammanfattning 
Nulägesanalysen redovisar nettokostnadsavvikelser för 
förvaltningens verksamheter i jämförelse med jämförbara 
kommuner, länet och riket samt verksamheternas nyckeltal. 

  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 13 (23) 
Sammanträdesdatum  

2023-02-06  

Fritids- och kulturnämnden  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 15 FKN 17/2023-800 

Information från förvaltningen  

Fritids- och kulturnämndens beslut 
1. Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning 
Fritids- och kulturchefen redovisar information från förvaltningen 
enligt bilaga. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 14 (23) 
Sammanträdesdatum  

2023-02-06  

Fritids- och kulturnämnden  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 16 FKN 92/2022-000 

Internkontrollplan 2023 

Fritids- och kulturnämndens beslut 
1. Antar interkontrollplanen för 2023 

Sammanfattning 
Nämndsekreterare redovisade den planerade internkontrollplanen 
för år 2023 som ska arbetas fram och beslutas om på nämnden. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 15 (23) 
Sammanträdesdatum  

2023-02-06  

Fritids- och kulturnämnden  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 17 FKN 16/2023-000 

Återrapportering av verkställigheten av KF-beslut 

Fritids- och kulturnämndens beslut 
Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta 

1. Återrapporteringen av verkställighet av kommunfullmäktiges 
beslut godkänns. 

2.  Rapporten skickas till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Enligt beslut i kommunfullmäktige den 24 april 2003, § 91 ska 
kommunstyrelsen och nämnderna till kommunfullmäktiges 
sammanträde i april varje år redovisa de uppdrag som fullmäktige 
under föregående år eller tidigare och som ännu inte avrapporteras. 

Fritids- och kulturförvaltningen har ett uppdrag som återstår: 

Uppdrag till fritids- och kulturnämnden att ta fram politiskt program 
för fritids- och kulturområdet i Arboga dnr: 60/2022 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Kommunstyrelsen  



  
PROTOKOLL 16 (23) 
Sammanträdesdatum  

2023-02-06  

Fritids- och kulturnämnden  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 18 FKN 21/2023-800 

Återrapport förebyggande ungdomsarbete 2022 

Fritids- och kulturnämndens beslut 
1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna 

Sammanfattning 
Bakgrund - Under 2019 fattades beslut i socialnämnden SN § 124 
2019, fritids- och kulturnämnden FKN §35 2019 och barn- och 
utbildningsnämnden BUN §50 2019 att som en effektiviseringsåtgärd 
ersätta ungdomscoacherna i kommunen med ett förändrat arbetssätt. 
En styrgrupp med representanter från fritids- och 
kulturförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen tillsattes för att de tre förvaltningarna skulle 
samverka i kring uppdraget att verka förebyggande för ungdomar.  

Syftet- Styrgruppens syfte är att med nya metoder och utökad 
samverkan mellan förvaltningarna ersätta det arbete som tidigare 
samordnades av ungdomscoacherna. Genom ett utökat samarbete 
mellan förvaltningarna och en tydlig styrgrupp ska aktiviteter 
riktade till barn och unga samordnas via styrgruppen och med, i 
första hand, befintliga personalresurser.  

  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 17 (23) 
Sammanträdesdatum  

2023-02-06  

Fritids- och kulturnämnden  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 19 FKN 97/2022-102 

Val av ersättare arbetsutskottet 

Fritids- och kulturnämndens beslut 
1. Till ersättare i arbetsutskottets väljs Majd Kehdr (M), Roland 

Magnusson (KD) och Lena Viborg (S) 
2. Arbetsutskottets ersättare blir tillika bidragsutskottets 

ersättare. 

Sammanfattning 
Nyval av ersättarplatser till arbetsutskottets samt bidragsutskottet 
väljs. 

Ajournering 16,41-16,49 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Kommunstyrelsen  



  
PROTOKOLL 18 (23) 
Sammanträdesdatum  

2023-02-06  

Fritids- och kulturnämnden  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 20 FKN 97/2022-102 

Val av en ordinarie samt en ersättare till pensionärs- 
och anhörighetsrådet 

Fritids- och kulturnämndens beslut 
1. Till ordinarie ledamot väljs Roland Magnusson (KD) och 

ersättare Stefan Carlsson (S) 

Sammanfattning 
En ordinarie ledamot samt en ersättare ska väljas till pensionärs- och 
anhörighetsrådet. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Kommunstyrelsen  



  
PROTOKOLL 19 (23) 
Sammanträdesdatum  

2023-02-06  

Fritids- och kulturnämnden  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 21 FKN 97/2022-102 

Val av en ordinarie samt en ersättare i 
tillgänglighetsrådet 

Fritids- och kulturnämndens beslut 
1. Till ordinarie ledamot väljs Stefan Gunnarsson (SD) och 

ersättare Björn von Walden (S). 

Sammanfattning 
En ordinarie samt en ersättare ska väljas till tillgänglighetsrådet 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Kommunstyrelsen   



  
PROTOKOLL 20 (23) 
Sammanträdesdatum  

2023-02-06  

Fritids- och kulturnämnden  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 22 FKN 25/2023-002 

Delegation gjord av förvaltningschef 

Fritids- och kulturnämndens beslut 
1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna 

Sammanfattning 
Gjorda delegationer av förvaltningschef per 31 januari. 

Handling  Ankomsdatum  Ärendenummer 

 Tillförordnad 
fritids- och 
kulturchef 2022-11-
25 under ordinarie 
förvaltningschefs 
ledighet 

 2022-12-05  FKN 61/2022 

 Kontrakt gällande 
konst Åspegeln 

 2023-01-17  FKN 85/2022 

 Delegationsbeslut 
gjord av 
förvaltningschef, 
uppsägning av 
personal 

 2023-01-20 FKN 25/2023 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 21 (23) 
Sammanträdesdatum  

2023-02-06  

Fritids- och kulturnämnden  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 23 FKN 26/2023-002 

Delegation gjord av enhetschef 

Fritids- och kulturnämndens beslut 
1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna 

Sammanfattning 
Gjorda delegationer per 31 januari 

Handling  Ankomsdatum  Ärendenummer  

 Anställning 
personal 3/10-31/3 

 2022-12-05  FKN 16/2022 

Anställning personal 
3/10-31/3  

 2022-12-05  FKN 16/2022 

 Anställning 
personal 5/9-21/12 

 2022-12-05  FKN 16/2022 

Allmän 
visstidsanställning 
100 % 7 december 22 
till 31 december 23  

 2022-12-05  FKN 16/2022 

 Särskild 
visstidsanställning 
bokuppsättare 1 
oktober 2022 tills 
vidare 

 2022-12-05  FKN 16/2022 

 Delegationsbeslut 
anställning av 
pianolärare 50% 
tillsvidare 

 2023-01-23 FKN 16/2022 

 



  
PROTOKOLL 22 (23) 
Sammanträdesdatum  

2023-02-06  

Fritids- och kulturnämnden  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 Anställning 
träblåslärare 50 % 
tillsvidare 

 2023-01-23 FKN 16/2022 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 23 (23) 
Sammanträdesdatum  

2023-02-06  

Fritids- och kulturnämnden  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 24 FKN 23/2023-000 

Meddelanden 

Fritids- och kulturnämndens beslut 
1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 
Handling Ärendenummer  

KF 2022-11-24 § 112 Ordning för 
inkallande av ersättare 

FKN 97/2022  

 KF 2022-11-24 § 114 
Lokalförsörjningsplan 

FKN 18/2022  

 KF 2022-11-24 § 107 Val till 
styrelse och nämnder 

 FKN 97/2022 

 KS 2023-01-10 § 2 Grafisk profil, 
ny logotyp 

 FKN 23/2023 

 KS 2023-01-10 § 7 Samfond 1 
och finansiering av projekt 

FKN 23/2023 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
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