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Förvaringsplats för 
protokollet 

Fritids- och kulturförvaltningen 
 

Underskrift   
   
 

 

Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 13:15–16:00 
  
Ledamöter Marianne Samuelsson (L) ordförande, Ove Janse (S) 2:e vice ordförande, 

Lars-Göran Nyberg (C), Roland Magnusson (KD), Elisabeth Erlandsson 
Kaufmann (MP), Stefan Hjalmarsson (OPA), Stefan Carlsson (S), Annelie 
Green (S), Börje Blomkvist (S), Stefan Gunnarsson (SD) 

 
  

Övriga Carina Viding (SD), Ann Louise Fallqvist (M), Edison Henriquez (S), Anne 
Rytzler ekonom, Pernilla Larsson nämndsekreterare/utvecklare, Kajsa Fex 
Fritz Bibliotekschef § 54-58 
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§ 54  

Val av justerare 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Lars-Göran Nyberg väljs som justerare med Roland 
Magnusson som ersättare  
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§ 55  

Fastställande av föredragningslistan 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs.  
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§ 56 FKN 84/2022-008 

Biblioteksplan för år 2023–2025 

Fritids- och kulturnämndens 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. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 57 FKN 71/2021-052 

Tilldelningsbeslut Skogsgläntan 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen informerade om processen vid upphandling av 
konst till Skogsgläntan samt tilldelningsbeslutet. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 8 (20) 
Sammanträdesdatum  

2022-11-07  

Fritids- och kulturnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 58 FKN 88/2022-805 

Ansökan om bidrag Arkiv Västmanland 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

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 
Akten  
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§ 59 FKN 13/2022-800 

Information från förvaltningen samt sjukstatistik  

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Bibliotekschefen informerar om biblioteket vad som ingår i deras 
utbud och vad som ingår i deras tjänster, enligt bibliotekslagen. 

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. 

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. 

  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 60 FKN 39/2022-042 

Ekonomisk redovisning 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Tackar för redovisningen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Ekonomenn redovisar det ekonomiska läget per den sista september. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 61 FKN 36/2022-800 

Hällarnas camping 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

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. 

  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 62 FKN 90/2022-042 

Översyn av elförbrukning 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Föreningar och verksamheter uppmanas vara sparsamma 
med el. 

2. Ekbacksbadet sänker temperaturen i stora bassängen från 30 
till 29 grader. 

3. Matchbelysning får endast användas vid match. 
4. Bastun i ishallen och bastun på Ekbackens IP stängs av tills 

vidare. 

  

Sammanfattning 

Energisituationen i Europa och Sverige är ansträngd. Elpriserna är 
höga och det finns risk att det blir elbrist i vinter, enligt 
Energimyndigheten. Med anledning av detta har fritids- och 
kulturförvaltningen fått i uppdrag att se över om åtgärder kan vidtas 
för att minska elförbrukningen. 

Kriget i Ukraina har fört med sig konsekvenser för elförsörjningen i 
Sverige. Det har resulterat i höga elpriser och försämrade möjligheter 
att importera el när det behövs. För att förbättra situationen behöver 
alla hjälpas åt att minska elanvändningen. Detta för att dämpa 
elkostnaderna, minska risken för elbrist i vinter och genom elexport 
hjälpa våra grannländer att använda mindre gas.  

Fritids- och kulturförvaltningen har höga elkostnader och del av det 
prognostiserade underskottet beror på att elpriserna har gått upp 
kraftigt. Förvaltningen arbetar på olika sätt med att få ner 
elförbrukningen. 

Samtliga verksamheter inom förvaltningen har vidtagit åtgärder för 
minskad elförbrukning genom att påverka medarbetarnas beteenden 
i vardagen. Det handlar om att släcka belysning när den inte behövs, 
dra ur laddningssladdar när de inte används samt inte har datorer 
med mera i stand-by-läge.  
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Genomgång har gjorts av möjliga elbesparingsåtgärder i hallar och 
anläggningar. Åtgärder som inte påverkar föreningarnas och 
verksamheternas kärnverksamhet föreslås genomföras. 

  

__________ 
 
Skickas till: 
Föreningskonsulent 
Ekbacksbadet 
Akten  



  
PROTOKOLL 15 (20) 
Sammanträdesdatum  

2022-11-07  

Fritids- och kulturnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 63 FKN 16/2022-002 

Delegation gjord av enhetschef 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

  

Åtgärd/Handling Ankomstdatum Ärendenummer 

Anställning av 
badvärd, 
Ekbacksbadet 

2022-10-17 FKN 16/2022 

Delegationsbeslut 
anställning 25 % 
2023-06-16, 
Kulturskolan 

2022-10-17 FKN 16/2022 

Anställning 55% till 
och med 2023-08-10, 
Kulturskolan 

2022-10-17 FKN 16/2022 

Anställning tills 
vidare 50%, 
Kulturskolan 

2022-10-17 FKN 16/2022 

Anställning 50 % till 
och med 2022-12-21, 
Kulturskolan 

2022-10-17 FKN 16/2022 

Anställning 75 % till 
och med 2023-08-10, 
Kulturskolan 

2022-10-17 FKN 16/2022 

Anställning 100 % 
till och med 2023-08-
10, Kulturskolan 

2022-10-17 FKN 16/2022 
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Anställning 20% till 
och med 2023-08-09, 
Kulturskolan 

2022-10-17 FKN 16/2022 
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§ 64 FKN 61/2022-002 

Delegation gjord av förvaltningschef 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämndens beslut. 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

  

Åtgärd/Handling Ankomstdatum Ärendenummer 

Delegationsbeslut, 
Kajsa Fex Fritz 
tillförordnas fritids- 
och kulturchef 2022-
09-26 2022-10-03 

2022-09-07 FKN 61/2022 

  

 
__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 65 FKN 19/2022-002 

Delegation gjord av ordförande 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 66 FKN 18/2022-800 

Meddelanden 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Åtgärd/Handling Ärendenummer 

KS 2022-09-27 § 154 Riktlinje 
för styrdokument 

FKN 83/2022 

KS 2022-09-27 § 139 
Vattenförsörjning till 
Teknikbacken 

FKN 82/2022 

KS 2022-09-27 § 161 
Granskning av styrning och 
ledning av 
informationssäkerhet 

FKN 63/2022 

KF 2022-10-20 § 90 
Delårsrapport 2022-08-31, 
Arboga kommun 

FKN 66/2022 

KF 2022-10-20 § 91 
Nämndsorganisation 2023-
2026 

FKN 18/2022" 

Antaget Arboga kommuns 
styrmodell 

FKN 89/2022 

KF 2022-10-20 § 96 
Sammanträdesplan 2023 samt 
information om utbildning i 
december 2022 

FKN 18/2022 
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