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Plats och tid Ceciliarummet Rådhuset 13.15-15.00 

Beslutande Marianne Samuelsson (L) 
Mikael Söderlund (M) 
Bo Molander(S) 

Övriga deltagare Fritids- och kulturchef Susanne Lundberg och 
nämndsekreterare/utvecklare Pernilla Larsson 
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FKN AU § 31 

Information 

Förvaltningschefen redovisar information från verksamheterna, samt 
underlag inför effektiviseringsarbetet. 

Arbetsutskottets beslut 

Tackar för informationen 
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FKN AU § 32 

Verksamhetsberättelse delår 2019 

Förvaltningschefen informerar om delårsbokslut med 
verksamhetsberättelse. 

Ekonomiredovisningen för delåret stänger den 5 september och redovisas 
i nämnden. 

Arbetsutskottets beslut 

Tackar för informationen 
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FKN AU § 33 

Förebyggande ungdomsarbete – Förändrat arbetssätt 

Ungdomskontakten/coacherna började som ett projekt finansierat av 
länsstyrelsen i Västmanlands län. Socialnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden och fritids- och kulturnämnden ansvarade 
tillsammans för projektet. Målsättningen med projektet var bland annat att 
förbereda barn och ungdomar för aktivt deltagande i samhällslivet och 
utveckla deras förmåga att ta initiativ. Särskild uppmärksamhet gavs åt 
barn och ungdomar med ogynnsam utveckling. 

Riktade insatser ska göras där behov har identifierats på gruppnivå. 
Ungdomscoacherna är Arbogas fältverksamhet och vänder sig i första 
hand till ungdomar mellan 12-18 år och deras föräldrar. 

Under första halvåret 2019 har ungdomscoacherna fältat på kvällstid efter 
klockan 19.00 vid sju tillfällen. 

En resurs behålls med 110 000 kronor. I det ingår att samordna resurser, 
ordinarie personal, från de tre förvaltningarna för fältarbete vissa kvällar 
och helger. Dessutom behålls socialförvaltningens driftskostnader för 
ungdomscoacherna 162 000 kronor till kringkostnader för fältarbete, till 
exempel bidrag till förening, västar, fika till ”vuxna på stan” samt 
kostnader för personalresurs till ferieverksamheten.  

En arbetsgrupp bestående av representant/er från de tre förvaltningarna 
bildas för att planera för ledning/styrgrupp, struktur för arbetet samt hur 
praktiska frågor ska lösas. 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i Fritids- och kulturnämnden 

1. Verksamheten Ungdomscoacherna ersätts med ett förändrat 
arbetssätt fritid- och kulturnämnden ges i uppdrag att även 
fortsättningsvis samverka gällande det förebyggande 
ungdomsarbetet. Fritids- och kulturnämnden får ansvaret för 
samordning av fältverksamhet och ferieverksamhet. 

2. Fritid- och kulturförvaltningens ungdomscoach, 0.50 årsarbetare 
avslutas.  
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FKN AU § 34 

Taxeändring Ekbacksbadet 

Årskort pensionär sänks till 1 059 kr. I dagsläget betalar pensionärer 53 % 
av vuxenpriset/gång och 83% av vuxenpriset/ årskort. Med sänkningen 
blir den procentuella ökningen densamma.  

Förslag till ny prova-på-taxa för vattengymnastik, två gånger för 100 
kronor 

Förslag på att införa en ny taxa för föranmäld vattengymnastik  
pensionärer dagtid. 

Ta bort 5-kort och årskort för vattengymnastik. 

Resterande taxor indexuppräkans enligt förutsättningarna i strategisk och 
ekonomiskplan 1 januari 2020. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i Fritids- och kulturnämnden 

Fritids- och kulturnämnden överlämnar taxeförslaget till fullmäktige för 
antagande av taxan 
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FKN AU § 35 

Taxeändring Biblioteket 

I den regionala kulturplanen för Västmanland 2015-2018 framgår att 
samverkan ska utvecklas mellan kommunernas folkbibliotekssystem i 
länet. Syftet är att öka servicegraden och tillgängligheten till 
bibliotekstjänster i länet. 

För att skapa lika villkor för användarna och göra det enkelt för dem att 
utnyttja folkbibliotekens gemensamma medier behövs en gemensam 
ersättningsmodell. Att ha gemensamt beslutade ersättningar som blir lika 
för alla användare i länet gör att användarna kan låna och lämna på vilket 
folkbibliotek som helst i länet, under samma premisser. 

Taxan för ljudutrustning indexuppräkans enligt förutsättningarna i 
strategisk och ekonomiskplan 1 januari 2020. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut i Fritids- och kulturnämnden 

Fritids- och kulturnämnden överlämnar taxeförslaget till fullmäktige för 
antagande av taxan. 
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FKN AU § 36 

Delegationer 

Förvaltningschef redovisar gjorda delegationer 

Arbetsutskottets beslut 

Tackar för informationen  
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FKN AU § 37 

Rapporter 

Förvaltningschef redovisar inkomna rapporter. 

Arbetsutskottets beslut 

Tackar för informationen 

 

 

 

 


