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FKN AU § 43                                                  Dnr: 56/2019-041 

Budget 2020 

Förslag till beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta: 
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. 

Yrkandena gällande hällarnas camping, avvecklandet av Mekens 
idrottsplats. 

Översyn av tjänster för administration, nämndadministration och 
förvaltningsledning ligger på framtida uppdrag. 
Fritids- och kulturförvaltningen fortsätter under år 2020 att arbeta med 
effektiviseringsuppdragen som nämnden har gett till förvaltningen i 
budgetdokument. 
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Fritids- och kulturförvaltningen hade den 29 augusti en mål-mått- och 
effektiviseringsdag. Där arbetades det politiskt fram förslag till mål och 
mått samt till effektiviseringsförslag vilka redovisades till nämnd. 
Dessa effektiviseringsförslag föreslår nu majoriteten ska gälla som 
effektivisering för år 2020. 
 
Yrkanden: 
Lena Träff, S vill att Socialdemokraternas egna förslag finns med till 
nämnd 

- Avveckla fritidsbanken och istället lägga uthyrning/utlåning av 
utrustning på föreningarna och flytta det till AMV (120 tkr). 

- Arrendera ut hällarnas camping (177 tkr). 

- Reducering av biblioteket med motsvarande en tjänst (450-530 tkr). 

- Avveckla Mekens IP (177 tkr). 

- Översyn av tjänster för administration, nämndadministration och 
förvaltningsledning (250 tkr). 

Marianne Samuelsson, L står fast vid förvaltningens förslag till beslut 
 
 
 

Arbetsutskottets beslut 

Tackar för informationen  
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FKN § 44                                                          Dnr: 6/2019 

Val till Arbetsutskott 

Förslag till beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta: 
1. 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. 


