
  
PROTOKOLL 1 (23) 
Sammanträdesdatum  

2020-06-11  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

 

  
Utses att justera Mikael Söderlund med Ove Janse som ersättare 
  
Justeringens plats 
och tid 

Kansliet den 15 juni 
 

Sekreterare   Paragrafer 33–47 
 Pernilla Larsson  
  
Ordförande   
 Marianne Samuelsson  
  
Justerare  
 Mikael Söderlund 
  

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

2020-06-11 Organ Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

Anslaget sätts upp 2020-06-15 Anslaget tas ned 2020-07-07 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Fritids- och kulturförvaltningen 
 

Underskrift   
   
 

 

Plats och tid Ceciliarummet, kl 13:15-15,30 
  
Ledamöter Marianne Samuelsson (L) Ordförande, Mikael Söderlund (M) 
 
  

Övriga Ove Janse (S), Pernilla Larsson nämndsekreterare/utvecklare, Susanne 
Lundberg fritids- och kulturchef 

 



  
PROTOKOLL 2 (23) 
Sammanträdesdatum  

2020-06-11  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Innehåll 
Ärende Sida 

Val av justerare ............................................................................................................... 3 

Fastställande av föredragningslistan ........................................................................... 4 

Information från verksamheterna ................................................................................ 5 

Utredning om alkohol i kommunens lokaler ............................................................. 6 

Åtgärdsplan .................................................................................................................... 9 

Redovisning av investeringsbudget .......................................................................... 10 

Medel till konstinköp vid nybyggnation av förskolan Skogsgläntan .................. 11 

Årskort Ekbacksbadet .................................................................................................. 12 

Rapport Liv-Hälsa-Ung ............................................................................................... 14 

Minnesanteckningar Ungdomsfullmäktige ............................................................. 15 

Information om förebyggande ungdomsarbete ...................................................... 16 

Ansökan Stärkta bibliotek och beslut ........................................................................ 20 

Kulturskolebidrag ........................................................................................................ 21 

Delegationsbeslut ......................................................................................................... 22 

Meddelanden ................................................................................................................ 23 
  



  
PROTOKOLL 3 (23) 
Sammanträdesdatum  

2020-06-11  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 33  

Val av justerare 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Mikael Söderlund väljs som justerare med Ove Janse som ersättare. 
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§ 34  

Fastställande av föredragningslistan 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Föredragningslistan fastställs.  
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§ 35 FKN 27/2020-800 

Information från verksamheterna 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta. 

1. Tackar för informationen och lägger de till handlingarna. 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen redovisar informationen från verksamheterna, 
sjukstatistik samt covid-19 läget på förvaltningen och hur arbetet i 
kommunen i ledningsgruppen kommer gå från stabsläge till linje. 
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§ 36 FKN 71/2019-407 

Utredning om alkohol i kommunens lokaler 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta. 

1. Ärendet bordläggs 
2. Fritids- och kulturnämnden föreslår att Kommunfullmäktige 

ser över den nu gällande Alkohol och drogpolitiska policyn. 

Sammanfattning 

Fritids- och kulturnämnden gav förvaltningen i uppdrag 2019-12-12, 
§ 60 dnr: 71/2019-407 att se över om riktlinjerna för lokaluthyrning 
kan ändras så att slutna sällskap får förtära alkohol i kommunens 
lokaler.  IFK Arboga hockey har ansökt om att få servera alkohol vid 
matcher. 

I samma utredning har fritids- och kulturförvaltningen valt att se 
över riktlinjerna för alkohol i hallar, anläggningar och andra lokaler. 

Föreningskonsulenten och nämndsekreteraren/utvecklaren i 
förvaltningen har gjort en utredning och en mindre omvärldsanalys 
av frågan. 

I alkohol- och drogpolitiska policyn för Arboga kommun står det 
bland annat att: 

 Uppväxten ska vara alkohol-, tobaks-, och drogfri. 
 Verka för en minskning av berusningsdrickandet genom att 

påverka för mer återhållsamma alkoholvanor. 
 Kommunen skall främja en sund och hälsosam livsstil. 

 I region Västmanlands rapport ”Hälsan i Västmanlands kommuner 
och områden 2018” sammanställer olika undersökningar för att 
kartlägga hälsan hos invånarna i Västmanland. Bland annat 
undersöks alkoholvanor som en viktig aspekt för människors hälsa. I 
rapporten står det om alkoholvanorna i Västmanland. Andelen 
riskkonsumenter av alkohol är 15 % bland män och 9 % bland 
kvinnor i åldern 18 år och äldre i Västmanland. Riskkonsumtion är 
vanligast är bland yngre vuxna och minst vanligt bland äldre. 
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Andelen riskkonsumenter är högst i Arboga och lägst i Norberg och 
Surahammar. 

Om alkohol ska tillåtas i kommunens samtliga lokaler:  

 Behöver alkohol- och drogpolitiska policyn förändras och nytt 
beslut tas i kommunfullmäktige. 

 Därefter behöver fritids- och kulturnämndens bidragsutskott 
ändra riktlinjerna/policyn för att få föreningsbidrag, fatta nytt 
beslut och kommunfullmäktige behöver därefter fatta nytt 
beslut.  

 Därefter behöver riktlinjerna för uthyrning ändras och nytt 
beslut fattas i fritids- och kulturnämnden. 

Kriterier i både riktlinjer och policy är att drogfrihet och en 
drogfrimiljö ska främjas. En risk för föreningarna kan vara att 
föreningsbidrag till föreningar minskar om föreningen väljer att 
servera alkohol.  

Barnkonsekvensanalys 

1 januari 2020 blev barnkonventionen lag och alla beslut ska 
innefatta en barnkonsekvensbeskrivning. Barnkonventionen består 
av 54 artiklar varav fyra av artiklarna speglar barnkonventionens 
huvudprinciper, de så kallad grundprinciperna. 

Artikel nummer 3-vid alla åtgärder som rör barn ska i första hand 
beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. 

Många som besöker matcherna/lokalerna är barn och om det finns 
alkohol i ishallen blir det ytterligare ett ställe där det inte är fritt från 
att exponeras för alkohol. Ett ställe som enligt flera instanser bör vara 
alkoholfria för barn och ungdomars bästa, exempelvis säger 
riksidrottsförbundets alkohol-och drogpolicy. Arboga har en hög 
riskkonsumtion av alkohol enligt Västmanlands rapport ”Hälsan i 
Västmanlands kommuner och områden 2018” 

Artikel nummer 12-Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och 
höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i 
förhållande till barnets ålder och mognad. 
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 Ungdomsfullmäktige i Arboga tyckte till om utredningen om 
alkohol i kommunens lokaler genom att rösta om det.  7 av 8 röstade 
emot att det skulle få vara alkohol i kommunens lokaler. 

Sammantaget är bedömning att det inte är förenat med barnens bästa 
att alkohol tillåts i kommunens lokaler. 

Förslag till beslut 

Fritids- och kulturförvaltningens förslag till beslut i Fritids- och 
kulturnämnden. 

1. Fastslagna riktlinjer ska gälla, ingen alkoholförtäring i 
Kommunens idrottsanläggningar, idrottshallar. 

2. Redaktionell ändring i riktlinjerna ”Gluggen” flyttas över 
riktlinjen från idrottsanläggningar, idrottshallar till 
Medborgarhuset, Ahlöfsparken och Gluggen. 

Yrkande 

Mikael Söderlund (M) yrkar att ärendet bordläggs och 
kommunfullmäktige får i uppdrag att se över alkohol och 
drogpolitiska policyn. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på fritids- och kulturförvaltningens förslag till 
beslut mot Mikael Söderlund (M) finner ordföranden att 
arbetsutskottet beslutar enligt Mikael Söderlunds (M) yrkande. 
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§ 37 FKN 62/2020-042 

Åtgärdsplan 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta. 

1. Isperioden för ishallen förkortas säsongen 2020/21 med två 
veckor till vecka 36 till 11. 

2. Godkänna förvaltningens förslag till åtgärdsplan för budget i 
balans 

3. Skicka åtgärdsplanen till kommunstyrelsen. 

  

Sammanfattning 

Fritids- och kulturnämnden visar i sin helprognos för 2020, baserat 
på utfall till och med mars, en negativ budgetavvikelse på 600 t kr. 
Orsaken till den negativa avvikselen är att inkomsterna för 
uthyrning och verksamhet minskat rejält med anledning av Corona-
pandemin. 

Fritids- och kulturförvaltningen har utarbetat ett förslag till 
åtgärdsplan för beslut i fritids- och kulturnämnden. Totalt uppgår 
effekterna av åtgärderna till 185 t kr för år 2020.  
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§ 38 FKN 65/2020-042 

Redovisning av investeringsbudget 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta. 

1. Investeringsbudget för 2020 godkänns 
2. Delegera till fritids- och kulturchef att vid behov göra 

nödvändiga omfördelningar inom ramen under 
verksamhetsåret 

3. Omfördelning inom ram redovisas fortlöpande för nämnden 

  

Sammanfattning 

Fritids-och kulturnämndens investeringsbudget för 2020 är 750 t kr. 
101 t kr är överförda från 2019 eftersom investeringen inte kunde 
slutföras. Investeringarna kan behöva omfördelas under året. 
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§ 39 FKN 67/2020-866 

Medel till konstinköp vid nybyggnation av förskolan 
Skogsgläntan 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta: 

1. Fritids- och kulturnämnden beviljar medel för 
byggnadsanknuten, konstnärlig gestaltning i Skogsgläntans 
förskola med 500 000 kronor från fonden för konstnärlig 
utsmyckning. 

Sammanfattning 

Arboga kommun färdigställer under våren byggandet av en ny 
förskola, Skogsgläntan, bredvid brandstationen. Nybyggnationen 
ska med sina fem olika delar bilda en gemensam huskropp avsedd 
att rymma pedagogisk verksamhet för sammanlagt 175 barn i 
åldrarna 1 till 5 år. Skogsgläntan planerar öppna den 3 augusti 2020. 

Fritids- och kulturnämnden föreslås bevilja 500 000 kronor för 
konstinköp till Skogsgläntans förskola från fonden för konstnärlig 
utsmyckning.  
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§ 40 FKN 66/2020-800 

Årskort Ekbacksbadet 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta. 

1. För årskortsinnehavare som tillhör gruppen 70 + samt för 
personer i riskgrupp (läkarintyg krävs)förlängs giltighetstiden 
med tre månader 

Sammanfattning 

Synpunkt har inkommit till förvaltningen gällande årskorten på 
Ekbacksbadet. Synpunktslämnaren beskriver att dennes årskort inte 
kunnat nyttjats från och med mitten av mars. Detta med anledning 
av den rådande coronapandemin och de rekommendationer 
Folkhälsomyndigheten lämnat. Personer över 70 år ska hålla avstånd 
från andra personer och inte vara på platser där de riskerar att möta 
många människor. Det gör att det inte är lämpligt med motionsbad 
och att vistas i allmänna omklädningsrum för personer över 70 år. 
Synpunktslämnaren anser sig tillhöra riskgrupp utifrån sjukdom och 
närmar sig 70 årsgränsen. Förslaget från synpunktslämnaren är att 
förfallodagen för årskortet flyttas fram. 

Chefen på badhuset har gjort omvärldsspaning och ringt till de 
närmast belägna kommunernas badhus. Några kommuner har inte 
gjort några förändringar gällande giltighetstid några har beslutat att 
förfallodag flyttas fram 30 dagar i taget. Någon kommun har också 
tagit beslut om förlängd giltighetstid om tre månader. I samtliga fall 
gäller det personer över 70 år och i något fall de som tillhör 
riskgrupp. 

Konsekvenser: 

Förlängning av årskortens giltighetstid för personer som är över 70 
år innebär att nytt kort inte behöver köpas efter 12 månader och 
därmed senareläggs inkomsten för nytt årskort. Däremot kan en 
förlängning av årskortets giltighetstid göra att de över 70 år lättare 
kommer åter till badet när pandemin är över. Det bedöms inte bli 
några större ekonomiska konsekvenser av åtgärden. 
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Barnkonsekvens: 

Bedöms inte påverka barn och unga. De kan och har kunnat bada 
och simma på Ekbacksbadet under hela våren. 
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§ 41 FKN 63/2020-800 

Rapport Liv-Hälsa-Ung 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta. 

1. Tackar för informationen och lägger de till handlingarna. 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen redovisar ur rapporten Liv-Hälsa-Ung  



  
PROTOKOLL 15 (23) 
Sammanträdesdatum  

2020-06-11  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 42 FKN 48/2020-800 

Minnesanteckningar Ungdomsfullmäktige 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta. 

1. Tackar för informationen och lägga de till handlingarna. 

Sammanfattning 

Ungdomsfullmäktige redovisar sina minnesanteckningar från mötet 
2020-05-12.  
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§ 43 FKN 24/2020-809 

Information om förebyggande ungdomsarbete 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta. 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Som en effektiviseringsåtgärd inför 2020 beslutade Fritids- och 
kulturnämnden 2019-09-05, FKN § 35, Dnr: 48/2019 

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. Fritids- och kulturförvaltningens ungdomscoach, 0.50 
årsarbetare avslutas.  

3. Fritids- och kulturförvaltningen får i uppdrag att till varje 
nämnd i ett eget ärende rapportera om uppdraget om 
förändrade arbetssättet. 

En workshop med representanter från socialnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden och fritids- och kulturnämnden under ledning 
av enhetschef för ungdomsenheten och verksamhetschef för individ- 
och familjeomsorgen, barn och representant för föreningslivet 
genomfördes för att kartlägga nuläget. Efter workshopen skapades 
en övergripande arbetsgrupp bestående av enhetschef för 
ungdomsenheten, verksamhetschef för individ- och familjeomsorg, 
arbetsledare barn och familj, verksamhetschef grundskola och 
föreningskonsulent.  

  

  

Trygghetsvandringar  
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Ett av de prioriterade områdena för arbetsgruppen var att öka den 
vuxna närvaron på stan. Framförallt under kvällar och helger. Den 
28 april genomfördes en uppstartsträff med föreningsrepresentanter, 
säkerhetssamordnare, socialsekreterare, ungdomsenheten och 
föreningskonsulent. Säkerhetssamordnaren har i dialog med polis, 
fastighetsägare och skola identifierat vissa områden som är extra 
utsatta för skadegörelse. Dessa platser och önskemål om ökad 
närvaro förklarades och gicks igenom. På valborg startade 
trygghetsvandringarna. Alla vandrare samlades på Gluggen och 
utgick därifrån. Socialtjänsten hade två representanter ute på fältet 
och hela fem poliser besökte Gluggen under kvällen. En ordentlig 
start med andra ord. Sedan valborg har det varje helg genomförts 
trygghetsvandringar. Föreningsrepresentanter har varit ute och 
fokus har legat på de platser som identifierats av 
säkerhetssamordnare och polis.  

Responsen har varit odelat positiv och enligt säkerhetssamordnaren 
kan det redan nu ses tendenser till att skadegörelsen har gått ner. 
Väktarbolaget har uppmärksammat initiativet och har lånat ut 
trygghetskit innehållande första hjälpen material, brandfilt och 
vattenflaska till trygghetsvandrarna. Föreningsrepresentanterna som 
är ute meddelar att både unga och gamla uppskattar närvaron.  

Fram till skolavslutningen finns ett schema fyllt för att täcka upp 
helgerna. På skolavslutningsveckan kommer socialtjänsten bedriva 
fältverksamhet under onsdagen och fredagen. På 
skolavslutningsdagen får de sällskap av föreningsrepresentanter. 
Totalt har sju föreningar genomfört trygghetsvandringar hittills.  

Planeringen inför sommaren är i full gång. Under sommaren har 
föreningslivet fått frågan om de vill erbjuda aktiviteter under kvällar 
och helger också för att utveckla trygghetsvandringarna ytterligare.  

Sommaren 

2020-05-28 träffades styrgruppen för att diskutera arbetet under 
sommaren. Representanter från socialförvaltningen, barn- och 
utbildningsförvaltningen, fritids- och kulturförvaltningen och 
säkerhetssamordnare fanns med på plats. Både socialförvaltningen 
och skolan upplever oroande trender. Till viss del kan de oroande 
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trenderna tänkas påverkas av Coronapandemin. Socialförvaltningen 
märker en markant ökning i antalet orosanmälningar kopplade till 
våld i hemmet. Barn- och utbildningsförvaltningen märker att det är 
ett högra antal elever som inte klarar av sina gymnasiestudier.  

Detta är oroande och kommer i framtiden leda till stora kostnader. 
Att klara av skolan är en viktig faktor för hur livet artar sig längre 
fram. Enligt beräkningar gjorda tidigare kostar en person som inte 
hamnar i ett sammanhang och får egen försörjning samhället mellan 
12 och 15 miljoner kronor. Om andelen elever som inte klarar 
gymnasiet ökar kan det antas att det kommer att påverka samhällets 
kostnader längre fram.  

För att snabbt möta den utveckling som sker valde arbetsgruppen att 
försöka ställa frågan till föreningslivet om det finns möjlighet att 
utveckla fler mötesplatser. De trygghetsvandringar som genomförs 
har gett positiva resultat. Om dessa går att utveckla och om 
civilsamhället kan erbjuda en trygg plats kan det ge positiv effekt 
bland ungdomarna.  

Under hösten kommer barn- och utbildningsförvaltningen arbeta 
med att utbilda personalen i våldsprevention. Även personal i 
socialförvaltningen och fritids- och kulturförvaltningen kommer 
erbjudas möjlighet att delta i dessa utbildningar.  

Fritidsgården Gluggen har utökat sina öppettider. De har också 
startat aktivitetsonsdagar för de yngsta besökarna. Båda dessa 
initiativ har mottagits positivt bland besökarna.  

Skola, socialtjänst och fritid- och kultur har fått igång ett 
välfungerande samarbete och sig-grupperna har fått ny fart. 

Feriearbete 

Regeringen har beslutat att tilldela kommunerna extra medel för att 
kunna erbjuda fler ungdomar sysselsättning under sommaren. 
Beskeden kom sent och arbetet med att hitta bra ferieplatser har gått 
fort. Fritids- och kulturförvaltningen kommer att stå för feriearbetena 
under 2020. Totalt kommer omkring 30 platser att kunna erbjudas 
med hjälp av de pengar som skjutits till. I urvalet bland de sökande 
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kommer samordning ske mellan förvaltningarna för att erbjuda 
ungdomarna jobb.    
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§ 44 FKN 69/2020-880 

Ansökan Stärkta bibliotek och beslut 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta 

1. Tackar för informationen och lägger de till handlingarna  



  
PROTOKOLL 21 (23) 
Sammanträdesdatum  

2020-06-11  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 45 FKN 70/2020-860 

Kulturskolebidrag 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta. 

1. Tackar för informationen och lägger de till handlingarna. 



  
PROTOKOLL 22 (23) 
Sammanträdesdatum  

2020-06-11  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 46 FKN 49/2020-002 

Delegationsbeslut 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta. 

1. Tackar för informationen och lägger de till handlingarna 

  

   



  
PROTOKOLL 23 (23) 
Sammanträdesdatum  

2020-06-11  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 47 FKN 58/2020-009 

Meddelanden 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta. 

1. Tackar för informationen och lägger de till handlingarna. 


