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§ 45  

Fastställande av föredragningslistan 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Föredragningslistan fastställs.  



  
PROTOKOLL 4 (18) 
Sammanträdesdatum  

2019-11-28  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 46 FKN 78/2019-800 

Information 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta 

1. Tackar för informationen och lägger de till handlingarna 

Sammanfattning 

Förvaltningschef informerar från verksamheterna samt från 
medarbetarenkäten. 

__________ 
 
Skickas till: 
Fritids- och kulturnämnden 
Akten  



  
PROTOKOLL 5 (18) 
Sammanträdesdatum  

2019-11-28  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 47 FKN 6/2019-102 

Val av ersättare till fritids- och kulturnämndens 
arbetsutskott 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

 Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta: 

1. Razmus Schagerström (S) väljs till ersättare i arbetsutskottet. 

Sammanfattning 

Razmus Schagerström (S) ersätter Lena Träff (S) som ersättare i 
fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 

__________ 
 
Skickas till: 
Fritids- och kulturnämnden 
Akten  



  
PROTOKOLL 6 (18) 
Sammanträdesdatum  

2019-11-28  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 48 FKN 6/2019-102 

Val av ersättare till fritids- och kulturnämndens 
bidragsutskott 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta 

1. Stefan Carlsson (S) väljs till ersättare i bidragsutskottet. 

Sammanfattning 

Stefan Carlsson (S) ersätter Razmus Schagerström (S) som ersättare i 
bidragsutskottet. 

__________ 
 
Skickas till: 
Fritids- och kulturnämnden 
Akten  



  
PROTOKOLL 7 (18) 
Sammanträdesdatum  

2019-11-28  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 49 FKN 6/2019-102 

Val av ledamot i fritids- och kulturnämndens 
konstkommitte 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta 

1.  Marianne Samuelsson (L) väljs till konstkommittén. 

Sammanfattning 

Carin Sandberg (L) begärde sig entledigad från fritids- och 
kulturnämnden samt från sitt uppdrag i konstkommittén. 

__________ 
 
Skickas till: 
Fritids- och kulturnämnden 
Akten  



  
PROTOKOLL 8 (18) 
Sammanträdesdatum  

2019-11-28  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 50  

Val av ersättare till tillgänglighetsrådet 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta 

1.  Annelie Green (S) väljs till tillgänglighetsrådet.  

Sammanfattning 

Bo Molander (S) begärde sig entledigad från sitt uppdrag som 2:e 
vice ordförande och ledamot i fritids- och kulturnämnden samt de 
uppdrag han hade via nämnden. 

__________ 
 
Skickas till: 
Fritids- och kulturnämnden 
Akten  



  
PROTOKOLL 9 (18) 
Sammanträdesdatum  

2019-11-28  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 51 FKN 26/2019-002 

Delegationsordning för fritids- och kulturnämnden 
samt förvaltningschefens vidaredelegation 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Fritids- och kulturnämndens föreslås besluta 

1. Delegationsordning för fritids- och kulturnämnden inklusive 
förvaltningschefens vidaredelegation antas. 

2. Nu gällande delegationsordning för fritids- och 
kulturnämnden upphävs liksom separata beslut tagna av 
fritids- och kulturnämnden gällande delegation som aldrig 
har blivit inarbetade i delegationsordningen. 

3. Delegationsordningen gäller från och med den 1 januari 2020. 

Sammanfattning 

Delegering enligt kommunallagen innebär att beslutanderätten i ett 
visst ärende eller en viss grupp av ärenden överförs till någon annan 
än nämnden. 

Delegaten träder helt i nämndens ställe. Beslut som fattas med stöd 
av delegation är juridiskt sett nämndens beslut och kan inte ändras 
av nämnden. Det betyder även att delegaters beslut kan överklagas 
på samma sätt som nämndens. 

Syftet med delegering är att avlasta nämnden rutinärenden för att få 
mer tid att behandla principiella frågor. Det möjliggör även för en 
effektivare verksamhet med kortare beslutsvägar och snabbare 
handläggning. 

Förslag till ny delegationsordning för fritids- och kulturnämnden har 
tagits fram. De största förändringarna är anpassningar utifrån 
förändrad lagstiftning 

__________ 
 
Skickas till: 
Fritids- och kulturnämnden 
Akten  



  
PROTOKOLL 10 (18) 
Sammanträdesdatum  

2019-11-28  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 52 FKN 27/2019-803 

Önskemål från IFK Arboga Hockey för drift av ishallen 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

1.  Ärendet återremitteras för vidare utredning av förvaltningen. 

Sammanfattning 

 IFK Arboga hockey har inkommit med önskemål om att överta 
driften av ishallen för att på så sätt göra driften mer kostnadseffektiv 
för både kommunen och IFK Arboga hockey. Deras förslag är att de 
sköter driften av ishallen på vardagar från klockan 15.00 till ishallens 
stängning samt under hela öppettiden på helgerna. 

 Tid före 15.00 på vardagar skulle Arboga kommun ha kvar ansvaret 
för driften och därmed kostnaderna för detta. Hantering av 
bokningar av hallen skulle också ingå i IFK:s uppdrag. IFK Arboga 
hockey beräknar att de behöver 1 till 1,2 miljoner kronor från Arboga 
kommun för att klara uppdraget. 

IFK Arboga hockey önskar att hallen även går att nyttja sommartid 
för till exempel, innebandy, loppisar med mera. 

Arboga kommuns kostnader för drift under ishallens hela öppettider 
är knappt 900 000 kronor per år, inkluderat 
kommunstyrelseförvaltningens kostnader för vaktmästare och 
fritids- och kulturförvaltningens kostnader för lokalvård, bokning 
och debitering.  

Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår fritids- och kulturnämnden besluta 

1. Driften av ishallen behålls i egen regi. 
2. Fritids- och kulturnämnden samverkar med 

Kommunfastigheter i Arboga AB och Arboga 
kommunalteknik AB i att utreda möjligheterna till annat 
användningsområde av ishallen sommartid. 

Yrkande 

Mikael Söderlund (M) yrkar återremittering av ärendet för 
ytterligare utredning. 



  
PROTOKOLL 11 (18) 
Sammanträdesdatum  

2019-11-28  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på förvaltningens förslag till beslut 
mot  Mikael Söderlunds (M) återremissyrkande finner ordföranden 
att arbetsutskottet beslutar bifalla återremissyrkandet. 

__________ 
 
Skickas till: 
Fritids- och kulturförvaltningen 
Akten  



  
PROTOKOLL 12 (18) 
Sammanträdesdatum  

2019-11-28  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 53 FKN 71/2019-407 

Utredning om alkohol i kommunens lokaler 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta 

1. Fritids- och kulturförvaltningen får i uppdrag att se över om 
riktlinjerna kan ändras till att slutna sällskap får förtära 
alkohol i kommunens lokaler. 

2. Se över att fritidsgårdarna inte ligger under riktlinjer för 
Medborgarhuset, Ahllöfsparken och Fritidsgårdar. 

Sammanfattning 

En förening har inkommit med önskemål om att få alkoholtillstånd 
vid matcher för seniorer. I kommunens riktlinjer, beslutade av 
fritids- och kulturnämnden 2018-10-11 § 37, dnr 73/2018, i punkt 20 i 
riktlinjerna står: 

”Rökning, alkoholförtäring samt all användning av drog- och 
dopningsklassade produkter är förbjudna i anläggningar/hallar”. 

Frågan har väckts om det kan göras tillägg i riktlinjerna att alkohol 
får serveras i slutna sällskap.  

Viktiga aspekter att beakta i översynen av riktlinjerna är 
idrottshallarnas och anläggningarnas förutsättningar för 
alkoholförsäljning och risk- och säkerhetsfrågor. 
Riksidrottsförbundets rekommendationer om idrott och alkohol samt 
att barnkonventionen blir lag 2020 är också viktiga punkter att ta 
hänsyn till.  

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår fritids- och kulturnämnden föreslås besluta 

1. Fritids- och kulturförvaltningen får i uppdrag att se över om 
riktlinjerna kan ändras till att slutna sällskap får förtära 
alkohol i kommunens lokaler. 



  
PROTOKOLL 13 (18) 
Sammanträdesdatum  

2019-11-28  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Yrkande 

Marianne Samuelsson (L) yrkar tillägg med att se över att 
fritidsgårdarna inte ligger under riktlinjer för Medborgarhuset, 
Ahllöfsparken och Fritidsgårdar. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på förvaltningens förslag till beslut med 
Marianne Samuelssons (L) tilläggsyrkande finner ordföranden att 
arbetsutskottet beslutar bifalla desamma. 

__________ 
 
Skickas till: 
Fritids- och kulturnämnden 
Akten  



  
PROTOKOLL 14 (18) 
Sammanträdesdatum  

2019-11-28  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 54 FKN 70/2019-006 

Sammanträdesplan 2020 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta 

1. Sammanträdesplanen för fritids- och kulturnämndens 
arbetsutskott och fritids- och kulturnämnden 2020 godkänns 

Sammanfattning 

Förslag till sammanträdesplan för fritids- och kulturnämndens 
arbetsutskott och fritids- och kulturnämnden har tagits fram för år 
2020. 

__________ 
 
Skickas till: 
Fritids- och kulturnämnden 
Akten  



  
PROTOKOLL 15 (18) 
Sammanträdesdatum  

2019-11-28  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 55 FKN 64/2019-108 

Överklagan av felaktigt beslut i fritids- och 
kulturnämnden gällande ungdomscoacherna 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta 

1. Fritids- och kulturnämndens beslut 2019-09-05 § 35 (FKN 
48/2019) om att verksamheten ungdomscoacherna ersätts 
med ett förändrat arbetssätt för kommunens förebyggande 
ungdomsarbete är fattat enligt nu gällande regler och det är 
inte aktuellt med någon förändring av beslutet. 

Sammanfattning 

Socialdemokraterna i fritids- och kulturnämnden har lämnat in en 
överklagan där de anser att beslutet i Fritids- och kulturnämnden 
2019-09-05, § 35 måste rivas upp då det strider mot gällande regler. 

Fritids- och kulturnämnden beslutade att verksamheten 
ungdomscoacherna avslutas och ersätts med ett förändrat arbetssätt 
för det förebyggande ungdomsarbetet. Fritids- och 
kulturförvaltningens ungdomscoach, 0,50 årsarbetare avslutas 
därmed. 

Kommunfullmäktige fattade den 22 februari 2007, § 46 beslut om 
förändrad ekonomisk planeringsprocess där kommunfullmäktige 
anger visioner och övergripande mål och beslutar om ekonomisk 
ram för nämnder och styrelsen.  

Därefter är det upp till varje nämnd och styrelsen att besluta om 
detaljbudget och verksamhetsplaner för de kommande året inom den 
givna ekonomiska ramen och med beaktande av beslutade mål och 
riktlinjer samt nyckeltal. Något inrättande eller indragning av 
tjänster sker alltså inte längre i kommunfullmäktige. 

  

Beslut om att ungdomscoacherna ersätts med ett förändrat arbetssätt 
för kommunens förebyggande ungdomsarbete och att 
ungdomscoach 0,50 årsarbetare avslutas är fattat enligt nu gällande 



  
PROTOKOLL 16 (18) 
Sammanträdesdatum  

2019-11-28  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

regler och fritids- och kulturnämnden kommer inte att ändra 
beslutet. 

  

__________ 
 
Skickas till: 
Fritids- och kulturnämnden 
Akten  



  
PROTOKOLL 17 (18) 
Sammanträdesdatum  

2019-11-28  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 56 FKN 75/2019-009 

Rapporter 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta 

1. Tacka för informationen och lägga de till handlingarna. 

Sammanfattning 

• Bordlagt fyllnadsval av ersättare till fritids- och 
kulturnämnden efter Ulf Johansson (SD) 

• Strategisk och ekonomiskplan 2020-2022 
• Strategisk lokalförsörjningsplan 2019-2024 
• Förebyggande ungdomsarbete-förändrat arbetssätt 
• Riktlinje integrationsarbete 
• Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i fritids- 

och kulturnämnden- Carin Sandberg (L) 
• Fyllnadsval av ersättare i fritids- och kulturnämnden efter 

Carin Sandberg (L) 
• Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot och 2:e 

vice ordförande i fritids- och kulturnämnden- Bo Molander (S) 
• Fyllnadsval av ledamot och 2:e vice ordförande i fritids- och 

kulturnämnden efter Bo Molander (S) 
• Fyllnadsval av ersättare i fritids- och kulturnämnden efter 

Ove Jans (S) 
• Sammanträdesplan 2020 
• Delårsrapport 2019 och ekonomisk prognos 2 samt 

revisorernas granskning 

  

__________ 
 
Skickas till: 
Fritids- och kulturnämnden 
Akten  
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Sammanträdesdatum  

2019-11-28  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
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§ 57 FKN 19/2019-002 

Delegationer 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta 

1. Tackar för informationen och lägger de till handlingarna. 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen redovisar gjorda delegationer 


