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§ 37  

Val av justerare 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämndens beslut. 

1. Ove Janse väljs som justerare med Annelie Green som 
ersättare.  
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§ 38  

Fastställande av föredragningslistan 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämndens beslut. 

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

Information från förvaltningen samt sjukstatistik  

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta. 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen redovisar sjukstatistiken i förvaltningen, samt 
information från förvaltningen. 

Information om händelser som kommer att ge förvaltningen 
konsekvenser ekonomiskt redovisas. 

  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 40 FKN 66/2022-042 

Verksamhetsberättelse delår 2022 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Fritids- och kulturnämnden godkänner delår 2022 per den 31 
augusti 2022 

2. Verksamhetsberättelsen delår överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

  

  

Sammanfattning 

Verksamhetsberättelse delår 2022 redovisas. 

Fritids- och kulturnämnden redovisar per den 31 augusti ett 
underskott -1 320t kr. 

  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Kommunstyrelsen  
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§ 41 FKN 63/2022-031 

Granskning av informationssäkerhet 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Arboga kommuns revisorer har genomfört en fördjupad granskning 
avseende kommunens informationssäkerhetsarbete. Uppdraget ingår 
i revisionsplanen för år 2021. Syftet med granskningen har varit att 
bedöma hur mogen kommunen är inom viktiga områden för att 
säkerställa ett tillräckligt informationssäkerhetsarbete. Revisionens 
sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 
kommunen inte är tillräckligt mogen i sitt 
informationssäkerhetsarbete där revisionen saknar ett flertal av de 
aktiviteter som rekommenderas av MSB för att arbetet ska vara 
systematiskt och riskbaserat. Kommunens 
informationssäkerhetsarbete är i behov av utveckling. Ansvar 
behöver tydliggöras och resurser tillskapas till funktioner som får i 
uppdrag att påbörja ett mer strategiskt arbete. Arbetet bör utgå från 
en nulägesanalys som presenteras för kommunstyrelsen som därefter 
kan besluta om prioritering, tilldelning av resurser samt krav på 
åtgärder. 

Kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för 
informationssäkerheten svarar till KPMG, där nämnderna får 
kännedom sedan om svaret. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 42 FKN 69/2022-041 

Taxa Ekbacksbadet 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

1. Reviderad taxa för Ekbacksbadet antas och börjar gälla från 
2023-01-01 

Sammanfattning 

I det reviderade taxeförslaget har två nya taxor gällande 
vattengymnastik lagts till med kursiv text, resterande taxor är 
uppräknade enligt strategisk och ekonomiskplan med 2,8%.  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Kommunstyrelsen  
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§ 43 FKN 70/2022-041 

Taxa Lokaler 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

1. Reviderad taxa för lokaler antas och börjar gälla från 2023-01-
01 

Sammanfattning 

I det reviderade taxeförslaget så har fast text till dokumentet lags till: 

 Vid tillfällen där lokaler behöver användas för att medborgaren ska 
kunna rösta så tas ingen taxa ut. 

 Vid tillfällen där samhällsviktiga insatser behöver göras så får 
fastighetsägaren skriva separata hyresavtal med hyresgästen som 
frångår taxorna 

 Resterande taxor är uppräknade enligt strategisk och 
ekonomiskplan med 2,8%.  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Kommunstyrelsen  
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§ 44 FKN 71/2022-041 

Taxa anläggning 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

1. Reviderad taxa för Anläggning antas och börjar gälla från 
2023-01-01 

Sammanfattning 

I det reviderade taxeförslaget har Engelbreksskolans gymnastiksal 
lagts till i dokumentet,  resterande taxor är uppräknade enligt 
strategisk och ekonomiskplan med 2,8%.  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Kommunstyrelsen  
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§ 45 FKN 73/2022-041 

Taxa biblioteket 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

1. Reviderad taxa för Bibliotek antas och börjar gälla från 2023-
01-01. 

2. Då taxan kommer följa den gemensamma uppräkningen så 
behöver ej beslut tas i fullmäktige hädanefter. 

Sammanfattning 

• I det reviderade taxeförslaget har fast text till dokumentet lags 
till, ” Taxan följer årligen den uppräkningen som höjs gemensamt för 
biblioteken i Västmanland.” och texten att den årligen räknas upp 
enligt den strategiska och ekonomiskaplanen tas då bort. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Kommunstyrelsen  
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§ 46 FKN 76/2022-050 

Uppsägning av drift Badplats Lungers hamnområdet. 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Avtalet med Lungerbygdens ekonomiska förening gällande 
driften av badplats Lungers hamns området sägs upp från och 
med 2022-09-30 

2. Kommunens tillhörande byggnader som står på tomträtten 
tillfaller Lungerbygdens ekonomiska förening. 

3. Föreningen informeras om möjligheten att söka sig vidare till 
Arboga kommuns anläggningsansvarig. 

Sammanfattning 

Arboga kommun tecknade 2014-04-01 ett avtal med Lungerbygdens 
ekonomiska förening ett driftavtal gällande badplats Lungers hamn. 

Nyttjanderätten omfattar badplatsen Lungers Långgrund med 
tillbehörande byggnader och anläggningar. 

Arboga kommun, Fritids- och kulturförvaltningen betalar enligt 
avtal 15 000 kronor per år i bidrag till Lungerbygdens ekonomiska 
förening, samt att Arboga kommunalteknik AB står för kostnaden av 
badvattenprover. 

Av besparingsskäl och att kommunen ej betalar ut bidrag till 
ekonomiska föreningar vill fritids- och kulturförvaltningen säga upp 
avtalet med Lungerbygdens ekonomiska förening från och med 
2022-09-30, detta då enligt avtal måste sägas upp sex månader innan 
avtal förlängs automatiskt med ett år. 

Kommuns tillhörande byggnader som står på tomträtten tillfaller 
Lungerbygdens ekonomiska förening. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Lungerbygdens ekonomiska förening 
Föreningskonsulenten   
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§ 47 FKN 41/2021-101 

Medborgarförslag-Bygga en skatepark 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Medborgarförslag –bygga en skateboardpark i Arboga 
återlämnas till kommunstyrelsen för beslut 

Sammanfattning 

Emma Pattersson med flera har kommit in med ett medborgarförslag 
den 10 februari 2021 om att bygga en skateboardpark i Arboga. 
Medborgarförslaget överlämnades till fritids- och kulturnämnden för 
besvarande, KF 2021-03-11, § 3. 

Fritids- och kulturnämnden ställer sig positiva till utveckling och 
nybyggnation av aktivitets- och rekreationsytor som kan bidra till en 
mer aktiv och meningsfull fritid. Att utveckla möjligheterna till ett 
aktivt liv bidrar till en ökad folkhälsa, fler mötesplatser och kan bidra 
till att intresset för fysisk aktivitet ökar. Med ett brett utbud blir 
också Arboga kommun en mer attraktiv plats att bo och verka på. 
Utformning av utbud bör ske på ett ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbart sätt. Investeringar som görs behöver vara 
träffsäkra och för det krävs omvärldsanalyser och dialog. 

Kommunfullmäktige har beslutat om verksamhetsövergång av 
anläggningsansvar och har även beslutat att 
kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att samordna en 
utredning avseende omfattning och lokalisering av 
spontanidrottsplats/skatepark/multisportarena. Medborgarförslag 
och motioner gällande fritidsanläggningar inkomna under 2022 har 
inte överlämnats eller remitterats till fritids- och kulturnämnden. 

Under 2021 har flera medborgarförslag överlämnats och en motion 
har remitterats till fritids- och kulturnämnden. I enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsövergång av 
anläggningsansvar och beslut om samordning av utredning gällande 
spontanidrottsplats/skatepark/multisportarena föreslås att 
medborgarförslaget om att bygga en skateboardpark i Arboga 
återlämnas till kommunstyrelsen för samordning av utredning av 
förslag och motioner.  
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Inför en eventuell nybyggnation av skatepark, trixbana, 
motionstrappa och multisportarenor behöver samordning ske med 
tidigare uppdrag, i vilket kommunstyrelseförvaltningen fick i 
uppdrag att samordna en utredning avseende omfattning och 
lokalisering av spontanidrottsplats/skatepark/multisportarena (KS 
231/2021). Utredningen behöver omfatta behovsbedömning, förslag 
på lämplig placering med lämpliga markförhållanden och 
ekonomisk kalkyl. Någon form av medborgardialog bör göras under 
utredningens gång. Utredningen bör också samordnas med andra 
övergripande planer i kommunen som till exempel nybyggnation av 
grundskola samt samplaneras och samordnas med eventuell annan 
lokalisering av Mekens fotbollsplaner och utveckling av Sturevallen 

Fritids- och kulturnämnden bör i den fortsatta handläggningen av 
medborgarförslag och motioner som rör nämndens områden vara 
delaktiga i processen. Ideella föreningars intressen, förebyggande 
ungdomsarbetets perspektiv och folkhälsoaspekter tillvara tas 
genom medverkan av fritids- och kulturnämnden. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Kommunstyrelsen  
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§ 48 FKN 42/2021-101 

Motion- Bygga multisportarena i Arboga, Götlunda, 
Medåker 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Motion om att bygga multisportarenor i Arboga, Götlunda 
och Medåker återlämnas till kommunstyrelsen för beslut. 
Fritids- och kulturnämnden har fått motionen på remiss. (KS 
143/2021) 

Sammanfattning 

Martin Nyqvist (SD) har kommit in med en motion om att bygga 
multisportarenor i Arboga, Götlunda och Medåker. 

Fritids- och kulturnämnden ställer sig positiva till utveckling och 
nybyggnation av aktivitets- och rekreationsytor som kan bidra till en 
mer aktiv och meningsfull fritid. Att utveckla möjligheterna till ett 
aktivt liv bidrar till en ökad folkhälsa, fler mötesplatser och kan bidra 
till att intresset för fysisk aktivitet ökar. Med ett brett utbud blir 
också Arboga kommun en mer attraktiv plats att bo och verka på. 
Utformning av utbud bör ske på ett ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbart sätt. Investeringar som görs behöver vara 
träffsäkra och för det krävs omvärldsanalyser och dialog. 

Kommunfullmäktige har beslutat om verksamhetsövergång av 
anläggningsansvar och har även beslutat att 
kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att samordna en 
utredning avseende omfattning och lokalisering av 
spontanidrottsplats/skatepark/multisportarena. Medborgarförslag 
och motioner gällande fritidsanläggningar inkomna under 2022 har 
inte överlämnats eller remitterats till fritids- och kulturförvaltningen. 

Under 2021 har flera medborgarförslag överlämnats och en motion 
har remitterats till fritids- och kulturnämnden. I enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsövergång av 
anläggningsansvar och beslut om samordning av utredning gällande 
spontanidrottsplats/skatepark/multisportarena föreslås att 
motionen om att bygga multisportarenor återlämnas till 
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kommunstyrelsen för samordning av utredning av förslag och 
motioner.  

Inför en eventuell nybyggnation av skatepark, trixbana, 
motionstrappa och multisportarenor behöver samordning ske med 
tidigare uppdrag, i vilket kommunstyrelseförvaltningen fick i 
uppdrag att samordna en utredning avseende omfattning och 
lokalisering av spontanidrottsplats/skatepark/multisportarena (KS 
231/2021). Utredningen behöver omfatta behovsbedömning, förslag 
på lämplig placering med lämpliga markförhållanden och 
ekonomisk kalkyl. Någon form av medborgardialog bör göras under 
utredningens gång. Utredningen bör också samordnas med andra 
övergripande planer i kommunen som till exempel nybyggnation av 
grundskola samt samplaneras och samordnas med eventuell annan 
lokalisering av Mekens fotbollsplaner och utveckling av Sturevallen 

Fritids- och kulturförvaltningen bör i den fortsatta handläggningen 
av medborgarförslag och motioner som rör nämndens områden vara 
delaktiga i processen. Ideella föreningars intressen, förebyggande 
ungdomsarbetets perspektiv och folkhälsoaspekter tillvara tas 
genom medverkan av fritids- och kulturnämnden. 

  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Kommunstyrelsen  



  
PROTOKOLL 17 (24) 
Sammanträdesdatum  

2022-09-06  

Fritids- och kulturnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 49 FKN 67/2021-101 

Medborgarförslag-  En skatepark i Arboga 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Tre medborgarförslag – bygga skatepark i Arboga återlämnas 
till kommunstyrelsen för beslut.  

Sammanfattning 

Tre medborgarförslag om skatepark i Arboga har inkommit: 

Emil Molin har kommit in med ett medborgarförslag den 15 juni 
2021 om att bygga en skatepark/skateboardbana i den norra delen 
av Arboga. Medborgarförslaget överlämnas till fritids- och 
kulturnämnden för besvarande, KF 2021-08-26, § 82. 

Wilma Jansson har kommit in med ett medborgarförslag den 11 
augusti 2021 om att bygga en skatepark i Arboga. 
Medborgarförslaget överlämnas till fritids- och kulturnämnden för 
besvarande, KF 2021-08-26, §83. 

Neo-Texas Jansson har kommit in med ett medborgarförslag den 11 
augusti 2021 om ett önskemål om en skatepark. Medborgarförslaget 
överlämnas till fritids- och kulturnämnden för besvarande, KF 2021-
08-26, § 84. 

Fritids- och kulturnämnden ställer sig positiva till utveckling och 
nybyggnation av aktivitets- och rekreationsytor som kan bidra till en 
mer aktiv och meningsfull fritid. Att utveckla möjligheterna till ett 
aktivt liv bidrar till en ökad folkhälsa, fler mötesplatser och kan bidra 
till att intresset för fysisk aktivitet ökar. Med ett brett utbud blir 
också Arboga kommun en mer attraktiv plats att bo och verka på. 
Utformning av utbud bör ske på ett ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbart sätt. Investeringar som görs behöver vara 
träffsäkra och för det krävs omvärldsanalyser och dialog. 

Kommunfullmäktige har beslutat om verksamhetsövergång av 
anläggningsansvar och har även beslutat att 
kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att samordna en 
utredning avseende omfattning och lokalisering av 
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spontanidrottsplats/skatepark/multisportarena. Medborgarförslag 
och motioner gällande fritidsanläggningar inkomna under 2022 har 
inte överlämnats eller remitterats till fritids- och kulturnämnden. 

Under 2021 har flera medborgarförslag överlämnats och en motion 
har remitterats till fritids- och kulturnämnden. I enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsövergång av 
anläggningsansvar och beslut om samordning av utredning gällande 
spontanidrottsplats/skatepark/multisportarena föreslås att de tre 
medborgarförslagen om att bygga en skatepark i Arboga återlämnas 
till kommunstyrelsen för samordning av utredning av förslag och 
motioner.  

Inför en eventuell nybyggnation av skatepark, trixbana, 
motionstrappa och multisportarenor behöver samordning ske med 
tidigare uppdrag, i vilket kommunstyrelseförvaltningen fick i 
uppdrag att samordna en utredning avseende omfattning och 
lokalisering av spontanidrottsplats/skatepark/multisportarena (KS 
231/2021). Utredningen behöver omfatta behovsbedömning, förslag 
på lämplig placering med lämpliga markförhållanden och 
ekonomisk kalkyl. Någon form av medborgardialog bör göras under 
utredningens gång. Utredningen bör också samordnas med andra 
övergripande planer i kommunen som till exempel nybyggnation av 
grundskola samt samplaneras och samordnas med eventuell annan 
lokalisering av Mekens fotbollsplaner och utveckling av Sturevallen 

Fritids- och kulturnämnden bör i den fortsatta handläggningen av 
medborgarförslag och motioner som rör nämndens områden vara 
delaktiga i processen. Ideella föreningars intressen, förebyggande 
ungdomsarbetets perspektiv och folkhälsoaspekter tillvara tas 
genom medverkan av fritids- och kulturnämnden 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Kommunstyrelsen  
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§ 50 FKN 83/2021-101 

Medborgarförslag - Trixpark för alla kickbikes, cyklar 
och rullskridskor 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Medborgarförslag – uppförande av trixpark i betong för 
kickbikes, skateboard, cyklar och rullskridskor på 
Ladubacksgärdet återlämnas till kommunstyrelsen för beslut.  

Sammanfattning 

Fredrik Neuman har lämnat in ett medborgarförslag om uppförande 
av trixpark i betong för kickbikes, skateboard, cyklar och 
rullskridskor på Ladubacksgärdet. Medborgarförslaget överlämnas 
till fritids- och kulturnämnden för besvarande, KF 2021-10-14, § 99. 

Fritids- och kulturnämnden ställer sig positiva till utveckling och 
nybyggnation av aktivitets- och rekreationsytor som kan bidra till en 
mer aktiv och meningsfull fritid. Att utveckla möjligheterna till ett 
aktivt liv bidrar till en ökad folkhälsa, fler mötesplatser och kan bidra 
till att intresset för fysisk aktivitet ökar. Med ett brett utbud blir 
också Arboga kommun en mer attraktiv plats att bo och verka på. 
Utformning av utbud bör ske på ett ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbart sätt. Investeringar som görs behöver vara 
träffsäkra och för det krävs omvärldsanalyser och dialog. 

Kommunfullmäktige har beslutat om verksamhetsövergång av 
anläggningsansvar och har även beslutat att 
kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att samordna en 
utredning avseende omfattning och lokalisering av 
spontanidrottsplats/skatepark/multisportarena. Medborgarförslag 
och motioner gällande fritidsanläggningar inkomna under 2022 har 
inte överlämnats eller remitterats till fritids- och kulturnämnden. 

Under 2021 har flera medborgarförslag överlämnats och en motion 
har remitterats till fritids- och kulturnämnden. I enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsövergång av 
anläggningsansvar och beslut om samordning av utredning gällande 
spontanidrottsplats/skatepark/multisportarena föreslås att 
medborgarförslaget om uppförande av trixpark återlämnas till 



  
PROTOKOLL 20 (24) 
Sammanträdesdatum  

2022-09-06  

Fritids- och kulturnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

kommunstyrelsen för samordning av utredning av förslag och 
motioner.  

Inför en eventuell nybyggnation av skatepark, trixbana, 
motionstrappa och multisportarenor behöver samordning ske med 
tidigare uppdrag, i vilket kommunstyrelseförvaltningen fick i 
uppdrag att samordna en utredning avseende omfattning och 
lokalisering av spontanidrottsplats/skatepark/multisportarena (KS 
231/2021). Utredningen behöver omfatta behovsbedömning, förslag 
på lämplig placering med lämpliga markförhållanden och 
ekonomisk kalkyl. Någon form av medborgardialog bör göras under 
utredningens gång. Utredningen bör också samordnas med andra 
övergripande planer i kommunen som till exempel nybyggnation av 
grundskola samt samplaneras och samordnas med eventuell annan 
lokalisering av Mekens fotbollsplaner och utveckling av Sturevallen 

Fritids- och kulturnämnden bör i den fortsatta handläggningen av 
medborgarförslag och motioner som rör nämndens områden vara 
delaktiga i processen. Ideella föreningars intressen, förebyggande 
ungdomsarbetets perspektiv och folkhälsoaspekter tillvara tas 
genom medverkan av fritids- och kulturnämnden. 

  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Kommunstyrelsen  
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§ 51 FKN 92/2021-101 

Medborgarförslag - Motionstrappa invid Teknikbacken 
i Arboga 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Medborgarförslag – motionstrappa invid Teknikbacken 
återlämnas till kommunstyrelsen för beslut.  

Sammanfattning 

Urban Tiger har lämnat in ett medborgarförslag med önskemål om 
uppförande av en motionstrappa för konditionsträning och friskvård 
vid Teknikbacken i Arboga. Medborgarförslaget överlämnades till 
fritids- och kulturnämnden för besvarande, KF 2021-11-25, § 121. 

Fritids- och kulturnämnden ställer sig positiva till utveckling och 
nybyggnation av aktivitets- och rekreationsytor som kan bidra till en 
mer aktiv och meningsfull fritid. Att utveckla möjligheterna till ett 
aktivt liv bidrar till en ökad folkhälsa, fler mötesplatser och kan bidra 
till att intresset för fysisk aktivitet ökar. Med ett brett utbud blir 
också Arboga kommun en mer attraktiv plats att bo och verka på. 
Utformning av utbud bör ske på ett ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbart sätt. Investeringar som görs behöver vara 
träffsäkra och för det krävs omvärldsanalyser och dialog. 

Kommunfullmäktige har beslutat om verksamhetsövergång av 
anläggningsansvar och har även beslutat att 
kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att samordna en 
utredning avseende omfattning och lokalisering av 
spontanidrottsplats/skatepark/multisportarena. Medborgarförslag 
och motioner gällande fritidsanläggningar inkomna under 2022 har 
inte överlämnats eller remitterats till fritids- och kulturnämnden. 

Under 2021 har flera medborgarförslag överlämnats och en motion 
har remitterats till fritids- och kulturnämnden. I enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsövergång av 
anläggningsansvar och beslut om samordning av utredning gällande 
spontanidrottsplats/skatepark/multisportarena föreslås att 
medborgarförslaget om uppförande av motionstrappa återlämnas till 
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Fritids- och kulturnämnden 
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kommunstyrelsen för samordning av utredning av förslag och 
motioner.  

Inför en eventuell nybyggnation av skatepark, trixbana, 
motionstrappa och multisportarenor behöver samordning ske med 
tidigare uppdrag, i vilket kommunstyrelseförvaltningen fick i 
uppdrag att samordna en utredning avseende omfattning och 
lokalisering av spontanidrottsplats/skatepark/multisportarena (KS 
231/2021). Utredningen behöver omfatta behovsbedömning, förslag 
på lämplig placering med lämpliga markförhållanden och 
ekonomisk kalkyl. Någon form av medborgardialog bör göras under 
utredningens gång. Utredningen bör också samordnas med andra 
övergripande planer i kommunen som till exempel nybyggnation av 
grundskola samt samplaneras och samordnas med eventuell annan 
lokalisering av Mekens fotbollsplaner och utveckling av Sturevallen 

Fritids- och kulturnämnden bör i den fortsatta handläggningen av 
medborgarförslag och motioner som rör nämndens områden vara 
delaktiga i processen. Ideella föreningars intressen, förebyggande 
ungdomsarbetets perspektiv och folkhälsoaspekter tillvara tas 
genom medverkan av fritids- och kulturnämnden. 

  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Kommunstyrelsen  
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§ 52 FKN 16/2022-002 

Delegation gjord av enhetschef 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämndens beslut. 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut gjorda av enhetschefer redovisas. 

Handling 

Åtgärd/Handling 

Handling 

Ankomstdatum 

Ärende 

Ärendenummer 

Anställning av 
sommarvikarier 
Ekbacksbadet 

2022-08-09 
FKN 16/2022 

Delegation, tillfälligt 
utökad tjänst 
220718-220831, 
biblioteket 

2022-08-15 FKN 16/2022 

  

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

Meddelanden 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna 

Sammanfattning 

Meddelanden till och med 2022-08-29 

Handling Ärende 

Åtgärd/Handling Ärendenummer 

KS 2022-06-21 § 115 
Tertialuppföljning för Arboga 
kommun 2022, åtgärdsplan från 
nämnderna 

FKN 34/2022 

  

 
__________ 
 
Skickas till: 
Akten 


