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Sammanträdesdatum  

2021-06-21  

Fritids- och kulturnämnden 
 

 

  
Utses att justera Stefan Gunnarsson med Annelie Green som ersättare 
  
Justeringens plats 
och tid 

Rådhuset Fritids- och kulturförvaltningen 
 

Sekreterare   Paragrafer 31–38 
 Pernilla Larsson  
  
Ordförande   
 Marianne Samuelsson  
  
Justerare  
 Stefan Gunnarsson 
  

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

2021-06-21 Organ Fritids- och kulturnämnden 
 

Anslaget sätts upp 2021-06-23 Anslaget tas ned 2021-07-15 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Fritids- och kulturförvaltningen 
 

Underskrift   
   
 

 

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

ordförande, Stefan Hjalmarsson (OPA), Elisabeth Erlandsson Kaufmann 
(MP), Roland Magnusson (KD)§ 5–8, Ove Janse (S), Annelie Green (S), 
Stefan Gunnarsson (SD) 

 
  

Tjänstgörande 
ersättare 

Edison Henriquez (S), Ann Louise Fallqvist (M), Håkan Sandberg (L)§ 1–4, 
Börje Blomkvist (S) 

  

Övriga Karin Helmrich Ekonom § 1-4, Pernilla Larsson 
nämndsekreterare/utvecklare, Susanne Lundberg fritids- och kulturchef 
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§ 31  

Val av justerare 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Stefan Gunnarsson utses att justera protokollet tillsammans 
med ordförande. 

2. Annelie Green utses som ersättare för justeraren.  
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§ 32  

Fastställande av föredragningslistan 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Föredragningslistan godkänns.  
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§ 33 FKN 20/2021-800 

Information från förvaltningen 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och lägger de till handlingarna. 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen informerade om nuläget för covid- 19. Det finns 
beslut i kommunledningsgruppen att  alla som kan ska jobbar 
hemifrån fram till den sista september, den 3 juni tas nya beslut hur 
vi kan öppna upp våra verksamheter i kommunledningsgruppen. 

Sommarlovsaktiviteter det kommer bland annat bli: 

 Sommarlovsarmband så barnen kommer att få bada tre 
gånger i veckan på Ekbacksbadet. 

 Pysselkassar kommer att finnas 
 Kulturskolan kommer ha danskurser. 

Sommarlovsprogram kommer ut så fort det blir klart. 
Idrottspolitiskaplanen har precis kommit, förvaltningen jobbar med 
att nämnden ska kunna ta upp den på nämnden i juni då är sista 
nämnden innan remisstiden går ut. 

Förvaltningschefen informerade från verksamheterna enligt bilaga. 
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§ 34 FKN 57/2021-042 

Ekonomisk redovisning 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna 

Sammanfattning 

Ekonomisk redovisning per 31 maj redovisades.  
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§ 35 FKN 19/2021-800 

Förebyggande ungdomsarbete 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Tackar för informationen.  
2. Fritids- och kulturförvaltningen får från och med nu i 

uppdrag att i delårsredovisningen och helårsredovisningen 
rapportera förändrade arbetssättet.  

Sammanfattning 

Under maj månad har en första träff för motorburen ungdom 
genomförts. Personal från fritidsgården Gluggen och svenska kyrkan 
anordnade bilkurragömma för motorburna ungdomar. Under 
kvällen deltog elva ekipage i aktiviteten. 

Inför sommaren planeras riktade aktiviteter till Österled. Ihop med 
föreningslivet kommer det att skapas aktiviteter under sommaren för 
de boende i det området.   
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§ 36 FKN 52/2021-800 

Remiss Regional Idrottsplan 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Fritids- och kulturnämnden ställer sig bakom förvaltningens 
förslag till remissvar. 

Sammanfattning 

Region Västmanland har tillsammans med RF-SISU Västmanland 
arbetat fram ett förslag till regional idrottsplan för Västmanlands län 
2022 - 2030. Planen har tagits fram genom dialog med företrädare för 
länets kommuner, regionen och idrottsrörelsen. Förslaget har 
skickats ut på remiss under perioden maj-augusti 2021. Den 
Regionala Idrottsplanen kommer slutligen att fastställas av Kultur- 
och folkbildningsnämnden i Region Västmanland 

Den regionala idrottsplanen är en övergripande och långsiktig plan 
som syftar till att ge stöd och vägledning för Region Västmanlands 
arbete med idrottsverksamhet. Planen ska även vara en stöttepelare 
för kommunernas arbete med idrott samt skapa samverkan mellan 
de olika kommunerna i länet gällande idrott. Slutligen ska regionens 
arbete med idrottsverksamheten ses som en naturlig del av regionens 
folkhälsoarbete. Planen bygger på den regionala 
utvecklingsstrategins målområden. Region Västmanland ber särskilt 
om synpunkter på följande områden:  

• Beskriver planen de utmaningar som idrottsrörelsen i 
Västmanland står inför?  

• Är de ”önskade läget 2030” och målsättningarna relevanta?  

• Är struktur, omfång och språk förståeligt och lättillgängligt?  

  

  

  

Synpunkter från Arboga kommun, fritids- och kulturnämnden. 
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 Beskriver planen de utmaningar som idrottsrörelsen i 
Västmanland står inför? 

I stort beskriver den regionala idrottsplanen de utmaningar som 
idrottsrörelsen i Västmanland står inför. 

Ett välmående Västmanland 

Bra områden som lyfts upp i den regionala idrottsplanen. De olika 
områdena beskrivs på ett bra sätt. Bra att parasport lyfts. 

Ett tillgängligt Västmanland 

Bra att frågan om anläggningar finns med. För Arbogas del handlar 
det mer om att använda de anläggningar som redan finns på ett 
resurseffektivt sätt, både ut ekonomisk-, miljö- och 
verksamhetssynpunkt.  

”Deltagande i idrottsrörelsen är inte beroende av individens 
ekonomiska förutsättningar” är inte en realistisk formulering.   

I stället förordas att ” verka för att betydelsen av individens 
ekonomiska förutsättningar ska minska”.  

Ett nyskapande Västmanland 

Som liten kommun är Arboga beroende av att samverka regionalt 
både vad gäller evenemang och elitidrott och förslagen är därmed 
bra. 

• Är de ”önskade läget 2030” och målsättningarna relevanta?  

De är relevanta. 

Dubbelidrott skulle kunna ersättas med ”delta i flera idrotter” 

Se ovan om ekonomiska förutsättningar för individen. 

Ett tillägg skulle kunna vara ” anläggningar ska nyttjas 
resurseffektivt”. 

• Är struktur, omfång och språk förståeligt och lättillgängligt?  
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Planen bygger tydligt på den regionala utvecklingsstrategin och på 
Agenda 2030.  Språket är förståeligt och läggtillgängligt. 

Det som saknas är en sammanställning av utvecklingsområden och 
önskat läge, på liknande sätt som ”uppföljningsrutan”. 

__________ 
 
Skickas till: 
Region Västmanland  
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§ 37 FKN 55/2021-803 

Arboga Mekaniska verkstads arkiv 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Framtida förvaltning av arkivet från Arboga Mekaniska 
Verkstad tillfaller Arkiv Västmanland i samband med 
leveransen till Arkivcentrum i Arboga. 

2. Fritids- och kulturnämndens beslut 2019-06-27 § 28 att 
nämnden överlämnar förvaring av arkivet från Arboga 
Mekaniska Verkstad till Arkiv Västmanland med full framtida 
dispositionsrätt upphör.   

Sammanfattning 

Mekens arkiv består av 250 hyllmeter arkivförtecknad 
industrihistoria som 1985 räddades från soptippen av dåvarande 
bibliotekschefen Staffan Rune, och har sedan dess förvarat i 
bibliotekets magasin och kan därmed anses vara herrelöst. Varken 
konkursbo eller statliga myndigheter (Kronofogden, Riksarkivet) har 
haft några anspråk på det 250 hyllmeter stora arkivet, som även 
innehåller mikrofilmade ritningar.  

Forskningsvärdet bedöms vara mycket stort. 

Fritids- och kulturnämnden tog beslut 2019-06-27 § 28 att nämnden 
överlämnar förvaring av arkivet från Arboga Mekaniska Verkstad till 
Arkiv Västmanland med full framtida 
dispositionsrätt.  Dispositionsrätten kan inte överlåtas av någon som 
inte är ägare, däremot kan förvaltandet/omhändertagandet av det 
herrelösa arkivet överlåtas. Fritids- och kulturnämnden överlåter 
omhändertagandet av materialet till Arkivcentrum Arboga i och med 
att det överförs fysiskt till Arkivcentrum Arboga. 

__________ 
 
Skickas till: 
Arkiv Västmanland  
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§ 38 FKN 51/2021-002 

Delegationsbeslut gjorda av ordförande 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Konstverket "Ung man" av Eric Grate är i behov av rengörning och 
lagning. Skulpturen har spruckit itu i två delar. Bibliotekschefen har 
haft kontakt med Restoria Stenkonservering AB som inkommit med 
ett kostnadsförslag. 

Ordförande Marianne Samuelsson tog ett delegationsbeslut på att 
summan om 19 100 kronor, exklusive moms tas från Fritids- och 
kulturnämndens post för konstnärlig utsmyckning. 


