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Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13.15 

Beslutande Marianne Samuelsson (L) ordförande 
Mikael Söderlund (M) 1:e vide ordförande 
Lena Träff  (S) 2:e vice ordförande 
Stefan Hjalmarsson (OPA) 
Elisabeth Erlandsson Kaufmann (MP) 
Lars-Göran Nyberg (C) 
Roland Magnusson (KD) 
Stefan Carlsson (S) 
Razmus Schagerström (S) 
Yaman Goukhadar (S) 
Stefan Gunnarsson (SD) 

Övriga deltagare Maritha Petterson (M), Håkan Sandberg (L), Annelie Green(S), fritids- 
och kulturchef Susanne Lundberg och utvecklare Pernilla Larsson 
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FKN AU § 43                                                    Dnr: 56/2019-041 

FKN § 50 

Budget 2020 

Förslag till beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar 
1. Budget för 2020 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning 

Fritids- och kulturnämnden beslutade 2019-10-10, § 56 att budgeten 2020 
återremitterades till förvaltningen för att ytterligare utreda 
effektiviseringsförslagen. 

Fritids- och kulturförvaltningen har sett över de yrkanden som lades fram. 

För att få kallas en Fritidsbank behövs en fysisk ”butik” att verka i. Det är 
inte tillåtet att kalla sig en Fritidsbank om verksamheten ligger förlagd på 
olika platser. Det innebär att om verksamheten skulle hamna hos 
föreningarna skulle de behöva hyra en ny lokal att vara i. Detta är inte 
möjligt för föreningarna. Att skapa en egen variant av Fritidsbank, utan att 
använda namnet Fritidsbanken, där föreningarna tar hand om uthyrning 
av visst material och sköter det själva försvåras av det faktum att allt 
material är skänkt till Fritidsbanken. Avvecklas Fritidsbanken i Arboga 
ska materialet lämnas till en annan aktiv Fritidsbank. Det är inte tillåtet att 
skänka materialet till en annan förening. 

Socialförvaltningen har idag tre personer som har LSS-arbete (daglig 
verksamhet) samt en person via försörjningsstöd som arbetar på 
fritidsbanken. Ersättning till dem utbetalas via socialförvaltningen. Om 
tillgängligheten till ett rikt fritidsutbud försämras finns risken att 
klyftorna i samhället ökar. Inte minst vad gäller hälsa. Alla är välkomna 
att låna på Fritidsbanken, gammal som ung, fattig som rik. 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag: 

• 0,75 tjänst ungdomscoach/fritidsledare(detta beslut är felaktigt och 
vi har bedrivit det, skriftligt) 

• Investeringsbidrag ska finnas kvar, men behovsprövas. 

• Bidragen till studieförbund vill vi behålla som det är. 

• Arboga minne, vill vi att de 3 % ska vara, då blir det omkring 
50 000 kronor. 
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• En tjänst på biblioteket vill vi ha bort. 

• Prishöjningen på Ekbacksbadet går vi med på. 

• 0,25 tjänst teatern vill vi behålla på Kulturskolan. 

• Försäljning av Hällarnas camping. Vi vill arrendera ut campingen i 
kommunens regi. 

• Stänga fritidsbanken och lägga ut det på föreningarna. Här ska 
sägas att det inte är försvarbart, att varje lånad sak kostar 636 kr. 
sedan vet vi eftersom Fritidsbanken lokal har Rivningskontrakt och 
lokalbudgeten är 120 000kr/år. Det är månadshyra på 10 000 kr. 
Det finns knappast en sådan stor lokal i Arboga. 

• Avveckla Mekens idrottsplan pågrund av för dålig spelplan. 

• 0,50% tjänst på förvaltningen. 

Vår besparing ligger på 1,285,000kr plus de intäkter kommunen får in från 
arrendet på Hällarnas camping. 

Lena Träff (S), Stefan Carlsson (S), Razmus Schagerström (S), Annelie 
Green (S), Yaman Goukhadar (S) 
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FKN AU § 44                                                   Dnr 6/2019 

FKN § 51 

Val till Arbetsutskott 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Lena Träff (S) väljs till ordinarie ledamot under mandat perioden 2019-
2022 
 

 Sammanfattning 

Bo Molander (S) har begärt sig entledigad från nämnden, Lena Träff (S) 
föreslås väljas till ordinarie ledamot under mandatperioden 2019-2022. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till: 

Lena Träff 

Lönekontoret 

Akten  


