
  
PROTOKOLL 1 (5) 
Sammanträdesdatum  

2023-03-21  

Fritids- och kulturnämndens bidragsutskott  
 

  
Utses att justera Peter Weiderud 
  
Justeringens plats 
och tid 

 
 

Sekreterare   Paragrafer 8–10 
 Måns von Stedingk  
  
Ordförande   
 Martin Nyqvist  
  
Justerare  
 Peter Weiderud 
  
  Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Sammanträdes-
datum 

2023-03-21 Organ Fritids- och kulturnämndens bidragsutskott 
 

Anslaget sätts upp 2023-03-21 Anslaget tas ned 2023-04-12 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Fritids- och kulturförvaltningen 
 

Underskrift   
   
 

 

Plats och tid Ceciliarummet, kl 16:30 
  
Ledamöter Martin Nyqvist (SD) Ordförande, Marianne Samuelsson (L) 1:e vice 

ordförande, Peter Weiderud (S) 2:e vice ordförande 
 
  

Övriga Måns von Stedingk föreningskonsulent, Pernilla Larsson 
nämndsekreterare/utvecklare 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Innehåll 
Ärende Sida 
Hittade inga poster för innehållsförteckning.  
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Fritids- och kulturnämndens bidragsutskott  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 8  

Val av justerare 

Fritids- och kulturnämndens bidragsutskotts beslut 
1. Peter Weiderud utses som justerare med Marianne Samuelsson 
som ersättare  
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§ 9  

Fastställande av föredragningslistan 

Fritids- och kulturnämndens bidragsutskotts beslut 
1. Föredragningslistan fastställs  
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§ 10 FKN 44/2023-009 

Föreläggande, laglighetsprövning av beslut i 
bidragsutskottet 

Fritids- och kulturnämndens bidragsutskotts beslut 
Fritids- och kulturnämndens bidragsutskott föreslås besluta 

1. Yttrandet till Förvaltningsrätten i Uppsala angående 
laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut om att 
bevilja föreningsbidrag trots sen ansökan godkänns. 

Sammanfattning 
Den 13 februari 2023 § 4 fattade Fritids- och 
kulturnämndensbidragsutskott i Arboga kommun beslut om att 
bevilja föreningarna IFK Arboga ishockeyklubb och Sturefiskarna 
föreningsbidrag trots att ansökan inkommit efter sista 
ansökningsdag. Protokollet justerades den 16 februari och anslogs på 
kommunens digitala anslagstavla, tre veckor och en dag, fram till 
och med den 10 mars.  

Den 2 mars inkom ett överklagande till Förvaltningsrätten i Uppsala. 
Parten för överklagandet anser att frågan hanterats felaktigt enligt 6 
kap § 7 kommunallag (2017:725) 

Fritids- och kulturnämndens bidragsutskott välkomnar 
överklagandet, men hävdar att beslutet skall kvarstå.  

Då föreningarna uppfyller mål och syfte i angiven policy samt då 
konsekvenserna av uteblivit bidrag bedömdes bli stora gjordes 
avsteg från antagen riktlinje. Beslutade bidrag villkoras på ett tydligt 
sätt för att säkerställa att bidraget oavkortat går till barn- och 
ungdomsverksamheten.  
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