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Sammanträdesdatum  

2020-09-03  

Fritids- och kulturnämnden 
 

 

  
Utses att justera Ove Janse med Stefan Gunnarsson som ersättare 
  
Justeringens plats 
och tid 

Fritids- och kulturförvaltningen 7 september 
 

Sekreterare   Paragrafer 52–61 
 Pernilla Larsson  
  
Ordförande   
 Marianne Samuelsson  
  
Justerare  
 Ove Janse 
  

 Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Sammanträdes-
datum 

2020-09-03 Organ Fritids- och kulturnämnden 
 

Anslaget sätts upp 2020-09-07 Anslaget tas ned 2020-09-29 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Fritids- och kulturförvaltningen 
 

Underskrift   
   
 

 

Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 13:15–14:00 
  
Ledamöter Marianne Samuelsson (L) Ordförande, Mikael Söderlund (M) 1:e vice 

ordförande, Stefan Hjalmarsson (OPA), Ove Janse (S), Stefan Gunnarsson 
(SD) 

 
  

Tjänstgörande 
ersättare 

Håkan Sandberg (L), Börje Blomkvist (S) 
  

Övriga Pernilla Larsson nämndsekreterare/utvecklare, Susanne Lundberg fritids- 
och kulturchef 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Innehåll 
Ärende Sida 
Hittade inga poster för innehållsförteckning.  
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§ 52  

Val av justerare 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar. 

1. Ove Janse väljs som justerare med Stefan Gunnarsson 
ersättare.  
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§ 53  

Fastställande av föredragningslistan 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämndens beslutar. 

1. Föredragningslistan fastställs.  
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§ 54 FKN 27/2020-800 

Information  

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämndens beslutar. 

1. Tackar för informationen och lägger de till handlingarna. 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen redovisade informationen från verksamheterna. 

De effektiviseringar som vi i juni beslutade att genomförda på badet 
redovisades och kurserna har varit fullbelagda. 

De ekonomiska läget redovisades. 

Covid-19 arbetet, sommaren har avlöpt bra, kommunen kommer 
från och med nästa vecka gå ut i linjeform, där varje förvaltning och 
bolag jobbar med frågan. 
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§ 55 FKN 81/2020-042 

Verksamhetsberättelse delår 2020 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämndens beslutar. 

1. Fritids- och kulturnämnden godkänner delår 2020 per den 31 
augusti 2020 

2. Verksamhetsberättelsen delår överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Verksamhetsberättelse delår 2020 redovisas. 

Ekonomisk uppföljning per 31 augusti är inte klar och redovisas för 
nämnd när delårsredovisningen är färdigställd. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen  
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§ 56 FKN 82/2020-041 

Taxa för hyra av anläggning 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

1. Reviderad taxa för Anläggning antas och börjar gälla från 
2021-01-01 

Sammanfattning 

I det reviderade taxeförslaget så har två nya taxeförslag för ishallen 
lagts till, förlängd säsong vid kvalspel samt sommartaxa utan is. 

Övriga taxor är uppräknade enligt Strategisk- och ekonomiskaplanen 
med 1,7%. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen  
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§ 57 FKN 83/2020-041 

Taxa för hyra av lokaler 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

1. Reviderad taxa för hyra av lokaler antas och börjar gälla från 
2021-01-01 

Sammanfattning 

Taxa för uthyrning av Brandsta ungdomsgård tas bort. Lokalen 
Brandsta är uppsagd från och med årsskiftet 2020/2021. 

Taxa för uthyrning av Brattbergsskolans matsal tas bort då det ej är 
möjligt att hyra ut den längre. 

Taxa för entimmes uthyrning läggs till för Nicolai danssal/teatersal. 

Övriga taxor är uppräknade enligt Strategisk- och ekonomiskaplanen 
med 1,7%. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen  
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§ 58 FKN 84/2020-041 

Taxa för ungdomsenheten 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

1. Reviderad taxa för Ungdomsenheten antas och börjar gälla 
från 2021-01-01 

Sammanfattning 

I det reviderade taxeförslaget tas ämnesundervisning för vuxna bort. 
Kulturskolan bedriver inte undervisning för vuxna. 

Taxa för Brandsta ungdomsgård tas bort. 

Lokalen Brandsta är uppsagd från och med årsskiftet 2020/21. 

Övriga taxor är uppräknade enligt Strategisk- och ekonomiskaplanen 
med 1,7%. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen  
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§ 59 FKN 21/2020-002 

Delegationer 2020 gjorda av förvaltningschef 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslås beslutar. 

1. Tacka för informationen och lägga de till handlingarna 

Sammanfattning 

Lista med gjorda delegationer redovisades.  
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§ 60 FKN 49/2020-002 

Delegationsbeslut gjorda av enhetschefer 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslås beslutar. 

1. Tackar för informationen och lägger de till handlingarna 

Sammanfattning 

Lista med redogjorda delegationer redovisades.  
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§ 61 FKN 24/2020-809 

Information Förebyggande ungdomsarbete 
Tjänsteskrivelse 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

Fritids- och kulturnämnden beslutar. 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Förebyggande ungdomsarbetets insatser under sommaren 2020  

Trygghetsvandringar  

Den första perioden av trygghetsvandringar avslutades med 
trygghetsvandring under skolavslutningsdagen. Fyra föreningar 
deltog under kvällen och hjälpte till att öka trygghetskänslan och den 
vuxna närvaron i kommunen. Tre av föreningarna vandrade i stan 
och en förening hade frivilliga ute vid badplatserna vid Lunger och 
Långgrundet. Även svenska kyrkan hade representanter som fanns 
med under hela kvällen och natten.  När föreningarna avslutade sitt 
pass tog personalen på fritidsgården Gluggen över. Till sent på 
natten fanns de i rörelse och hade kontakt med ungdomarna. Genom 
att dela upp personalen kunde de både hålla Gluggen öppen som en 
mötesplats för ungdomar och finnas på plats ute i fält. Kontakt hölls 
med polis och väktarbolag under hela kvällen. Enligt polisen var 
insatsen viktig och uppskattad för deras arbete.  

Under hela sommaren har IFK Arboga ishockeyklubb genomfört 
trygghetsvandringar varje fredag och lördag. Totalt 20 pass kommer 
att genomföras och planerade vandringar finns varje helg fram till 
sista augusti.  

Efter sommaren kommer trygghetsvandringarna utvärderas och en 
plan för hur arbetet ska se ut framöver kommer göras av 
samverkansgruppen.  

Badarmband 
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I samverkansgruppen belysta socialförvaltning och barn- och 
utbildningsförvaltningen vikten av att skapa aktiviteter för barn och 
unga. Ett uppskattat inslag tidigare år har varit möjligheten till gratis 
bad på Ekbacksbadet. Beslutet blev att arbeta för att få till gratis bad 
även i år. Sparbanken Västra Mälardalen tyckte att initiativet var 
viktigt och valde efter kontakt med representant från 
samverkansgruppen att stötta både Arboga, Köping och Kungsörs 
kommuner med ekonomiska medel för att skapa aktiviteter och bra 
förutsättningar för barn och unga i kommunerna. Arboga kommun 
fick drygt 100 000 kronor för att erbjuda gratis bad, något som 
innebär att den ursprungliga budgeten för det förebyggande 
ungdomsarbetet inte påverkades av att erbjuda gratis bad. Det 
innebär att samverkansgruppens arbete och Sparbankens vilja att 
stötta ledde till ökade förutsättningar till en aktiv sommar för barn 
och unga i hela KAK-regionen.  

Ekbacksbadet har erbjudit gratis bad tre dagar i veckan för alla barn 
och unga i åldrarna 6–15 år under hela sommaren.  

Feriearbetare 

Regeringen avsatte medel för att satsa på feriearbeten för ungdomar i 
hela Sverige. Medlen kom med vissa restriktioner på vilka 
verksamheter som skulle kunna vara aktuella vilket gjorde att fritids- 
och kulturförvaltningen var den enda förvaltningen som kunde ta 
emot feriearbetare.  

När alla ansökningar kommit in fördes en dialog mellan 
förvaltningarna för att erbjuda de ungdomar som var i störst behov 
av arbete möjligheten till en plats.  

Totalt erbjöds 30 ferieplatser under sommaren. Feriearbetarna fick 
platser på fritidsgården Gluggen, biblioteket, Ekbacksbadet, 
Kulturskolan och Fritidsbanken.  

På Gluggen har ungdomarna hjälpt till att skapa aktivitetsveckor för 
andra barn och ungdomar. Lekar och aktiviteter stod på schemat och 
under två veckor arbetade två feriearbetare med att förgylla andra 
ungdomars sommarlov.  



  
PROTOKOLL 14 (14) 
Sammanträdesdatum  

2020-09-03  

Fritids- och kulturnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Kulturskolan erbjöd åtta ungdomar arbete på ”Kulturferie”. 
Tillsammans med en handledare planerade, repade och genomförde 
de utomhuskonserter för kommunens äldreboenden. PRO, som har 
fått medel från Socialstyrelsen för att motverka ofrivillig ensamhet 
bland äldre, använde en del av sina medel för att kunna finansiera en 
handledare för gruppen.  

Under bibliotekets ferieperiod fanns tre ungdomar på plats och 
hjälpte till med städning, rensning och stöd för personalen. Två 
veckor fanns de på plats och hjälpte till med att få ordning.  

Fritidsbanken tog emot totalt nio ungdomar under tre olika två-
veckorsperioder. Ungdomarna erbjöd utlåning av material, lekar och 
aktiviteter. Sturehallen har hållits öppen under vissa dagar, där har 
barn och unga kunnat få aktivera sig i en idrottshall under 
sommarlovet.  

Åtta av feriearbetarna fick sin plats på Ekbacksbadet. De har hjälpt 
till att avlasta den ordinarie personalen för att kunna erbjuda 
besökarna bästa möjliga service.  


