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§ 4  

Val av justerare 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 
1. Mikael Söderlund (M) utses att justera protokollet tillsammans 

med ordföranden. 
2. Lena Träff (S) utses som ersättare för justeraren.  
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§ 5  

Fastställande av föredragningslistan 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 
1. Föredragningslistan godkänns.  
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§ 6 FKN 20/2021-800 

Information från förvaltningen samt sjukstatistik 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 
Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 
Förvaltningschefen informerar från verksamheterna, sjukstatistiken 
och om Covid-19 läget i kommunen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Fritids- och kulturnämnden 
Akten  
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§ 7 FKN 17/2021-042 

Fritids- och kulturnämndens verksamhetsberättelse 
2020 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 
Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta 

1. Fritids- och kulturnämnden godkänner verksamhetsberättelsen 
2020, 

2. Verksamhetsberättelsen 2020 överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Verksamhetsberättelsen för år 2020 är en övergripande beskrivning 
av den verksamhet som bedrivits under året, en beskrivning av hur 
förvaltningen lyckas uppnå de av fritids- och kulturnämndens satta 
mål samt en beskrivning av viktiga framtidsfrågor och 
förvaltningens verksamhet för år 2021. 

Ekonomisk uppföljning per 31 december är inte klar och redovisas 
för nämnd när årsredovisningen är färdigställd. 

__________ 
 
Skickas till: 
Fritids- och kulturnämnden 
Akten  
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§ 8 FKN 25/2020-003 

Internkontrollredovisning för år 2020 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 
Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta  

1. Internkontrollredovisning för år 2020 antas. 

Sammanfattning 
Fritids- och kulturförvaltningen har under året arbetat med intern 
kontroll enligt internkontrollplan 2020 som antagits av fritids- och 
kulturnämnden. Följande rutiner har kontrollerats 

Ekonomi 

• Arvoden 
• Lönehantering 
• Fakturering 
• Bankbesök 

Administration 

• Offentlighetsprincipen, posthantering oh registrering 
• Delegering 
• Registerförteckning enligt GDPR 
• Lokalbokning 

Personal 

• Systematiska arbetsmiljöarbete 
• Hot och våld 
• Rutiner för säkerhet och brandskydd 

Verksamhetsspecifikt 

• Föreningsbidrag 
• Skötselavtal 
• Föroreningar i badvatten 
• Utbildning i livräddning 
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Den interna kontrollplanen för 2020 har följts, samtliga kontroller har 
återrapporterats och inga större avvikelser har konstaterats. 

__________ 
 
Skickas till: 
Fritids- och kulturnämnden 
Akten  



  
PROTOKOLL 9 (17) 
Sammanträdesdatum  

2021-02-04  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 9 FKN 25/2021-020 

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 
2020 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 
Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 
Med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) menas arbetsgivarens 
arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på 
ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en 
tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. 

Regler om det systematiska arbetsmiljöarbetet finns i 
Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 
2008:5). 

De centrala aktiviteterna i SAM är att arbetsgivaren regelbundet ska 
undersöka arbetsmiljön, genomföra de åtgärder som krävs för att 
minska eller ta bort risker och att sedan kontrollera att genomförda 
åtgärder får effekt. För att detta ska göras på ett effektivt sätt ställer 
föreskriften också krav på: 

• att arbetsmiljöarbetet drivs i samverkan med 
arbetstagare/skyddsombud 

• att det finns kunskaper för arbetsmiljöarbetet 
• att det är tydligt vem som ska göra vad 
• att det finns rutiner, det vill säga i förväg bestämda 

tillvägagångssätt som beskriver hur det systematiska 
arbetsmiljöarbetet ska bedrivas  

__________ 
 
Skickas till: 
Fritids- och kulturnämnden 
Akten  
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§ 10 FKN 24/2020-809 

Redovisning av det förebyggande ungdomsarbetet 
2020 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 
Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Som en effektiviseringsåtgärd inför 2020 beslutade Fritids- och 
kulturnämnden, Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden 
att ersätta ungdomscoacherna i kommunen med ett förändrat 
arbetssätt. En styrgrupp med representanter från berörda 
förvaltningar och säkerhetssamordnare tillsattes. Styrgruppen fogar 
över en budget som består av kvarstående medel efter att 
effektiviseringsåtgärderna genomförts.  

En sammanfattning över årets aktiviteter och resultat har tagits fram. 

På grund av Coronapandemin har inga samlingsaktiviteter kunnat 
genomföras riktade till ungdomar. Under jullovet har IFK Arboga 
hockey trygghetsvandrat vid 10 tillfällen och på det sättet bidragit till 
en ökad vuxen närvaro i samhället.  

__________ 
 
Skickas till: 
Fritids- och kulturnämnden 
Akten  
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§ 11 FKN 19/2021-800 

Verksamhetsplan och budget för det förebyggande 
ungdomsarbetet 2021 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 
Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Som en effektiviseringsåtgärd inför 2020 beslutade Fritids- och 
kulturnämnden, Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden 
att ersätta ungdomscoacherna i kommunen med ett förändrat 
arbetssätt. En styrgrupp med representanter från berörda 
förvaltningar och säkerhetssamordnare tillsattes. Styrgruppen fogar 
över en budget som består av kvarstående medel efter att 
effektiviseringsåtgärderna genomförts.  

Styrgruppen har tagit fram en årsplan för 2021 som ska presenteras 
för ungdomsfullmäktige. Årsplanen syftar till att ge styrning i arbetet 
och en tydlig plan för hur arbetet ska bedrivas under året.  

__________ 
 
Skickas till: 
Fritids- och kulturnämnden 
Akten  
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§ 12 FKN 18/2021-009 

Återrapportering av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 
Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta 

1. Återrapporteringen av verkställighet av kommunfullmäktiges 
beslut godkänns, 

2. Rapporten skickas till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Enligt beslut i kommunfullmäktige den 24 april 2003, § 91 ska 
kommunstyrelsen och nämnderna till kommunfullmäktiges 
sammanträde i april varje år redovisa de uppdrag som fullmäktige 
under föregående år eller tidigare och som ännu inte avrapporteras. 

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 24 april 2003, § 91 ska 
kommunstyrelsen och nämnderna till kommunfullmäktiges 
sammanträde i april varje år redovisa de uppdrag som fullmäktige 
under föregående år eller tidigare och som ännu inte avrapporteras. 

Fritids- och kulturförvaltningen har avslutat två uppdrag: 

• KF 2016-09-01, § 135. Dnr 329/2015-101 

Svar på medborgarförslag om att kommunen hjälper Medåker IF att 
bygga en hinderbana för barn, ungdomar och vuxna. Fritids- och 
kulturnämnden fick i uppdrag att undersöka möjligheter för ett 
gemensamt leaderprojekt med Medåkers IF med syfte att bygga 
hinderbana för barn, ungdomar och vuxna. Kommunfullmäktige 
beslutade vid sitt sammanträde den 10 september 2020, § 113, att 
utredningsuppdraget anses slutfört. 

• KF 2017-03-30, § 18 Dnr 139/2016-101  

Svar på medborgarförslag om ett upprättande till minne av Palle 
Knuthtsen. Fritids- och kulturnämnden fick i uppdrag att ta fram 
riktlinjer för hantering av minnesplaketter i Arboga kommun. 
Nämnden beslutade vid sitt sammanträde den 18 januari 2017, § 5, 
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att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 
Följduppdraget om att ta fram riktlinjer för hantering av 
minnesplaketter, hanterade Fritid- och kulturnämnden vid sitt 
sammanträde den 26 november 2020, § 69.  

__________ 
 
Skickas till: 
Fritids- och kulturnämnden 
Akten  
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§ 13 FKN 66/2020-800 

Årskort Ekbacksbadet 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 
Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta 

1. Ekbacksbadets årskort förlängs med den tid som restriktioner 
gäller för badhus. 

Sammanfattning 
Folkhälsomyndigheten beslutade den 2020-11-12 om skärpta 
allmänna råd i bland annat Västmanland. De lokala restriktionerna 
ersattes med nationella restriktioner och senare med skärpta 
restriktioner. Bland annat får de skärpta allmänna råden till följd att 
Ekbacksbadet stängs för allmänheten.  Det gör att de med giltiga 
årskort på badet inte kan nyttja dessa.  

Fritids- och kulturnämnden beslutade 2020-11-26, § 77, att 
Ekbacksbadets årskort förlängs med den tid som 
folkhälsomyndighetens lokala restriktioner gäller. Då dessa ersatts 
med nationella restriktioner behöver beslut tas så att förlängningen 
även gäller under tiden de nationella restriktionerna gäller. 

__________ 
 
Skickas till: 
Fritids- och kulturnämnden 
Akten  
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§ 14 FKN 91/2020-050 

Granskning avseende upphandling och inköp 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 
Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta 

1. Utveckling av kommunens inköpsorganisation och att därefter 
införa ett elektroniskt inköpssystem är en prioriterad fråga, 

2. Fritids- och kulturförvaltningens svar på granskningen om 
upphandling och inköp godkänns som fritids- och 
kulturnämndens svar. 

Sammanfattning 
Kommunens revisorer har genomfört en fördjupad granskning av 
om kommunens upphandlingar och inköp sker i enlighet med EU-
direktiv, svensk lagstiftning och interna styrdokument samt hur 
kommunen förebygger mutor och jäv i samband med 
upphandlingar.  

Revisorernas sammanfattande bedömning är att 
inköpsverksamheten i vissa avseenden inte följer interna 
styrdokument. Utifrån genomförd dataanalys bedömer revisorerna 
även att det finns betydande risk för att inköp i vissa fall inte sker i 
enlighet med gällande lagstiftning. I granskningen konstateras 
vidare att kommunen endast i begränsad omfattning har ett aktivt 
förebyggande arbete mot mutor och jäv i samband med 
upphandlingar. 

Mot bakgrund av granskningen lämnar revisorerna ett antal 
rekommendationer till kommunstyrelsen och nämnderna. I de delar 
som är gemensamma för kommunstyrelsen och nämnderna har 
gemensamt svar upprättats. Sammantaget ser förvaltningarna att 
utveckling av kommunens inköpsorganisation, för att därefter införa 
ett elektroniskt inköpssystem, är en prioriterad fråga. 

__________ 
 
Skickas till:  
Fritids- och kulturnämnden/Akten  
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§ 15 FKN 86/2020-101 

Medborgarförslag om att Arboga kommun tillsammans 
med Köping och Kungsörs kommun bör möjliggöra för 
sina pensionärer att kunna fortsätta spela boule 
inomhus 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 
Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta  

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till de befintliga 
boulebanor som finns i regionen.  

Sammanfattning 
Den 20 juli 2020 inkom ett medborgarförslag om att möjliggöra för 
pensionärer att kunna spela boule inomhus inom regionen kring 
Köping, Arboga och Kungsör.  

Bakgrunden till detta medborgarförslag är att Fritids- och 
kulturnämnden vid sitt sammanträde den 20 februari 2020, §12, 
beslutade att säga upp hyreskontraktet för lokalen som tidigare 
nyttjats till boule och sportkastning i Arboga. Vid uppsägningen av 
lokalen erbjöds Arboga Oppboga boulesällskap att överta 
hyreskontraktet från hyresvärden. Arboga kommun bistod också 
med stöd i förhandling med hyresvärden för att föreningen och 
hyresvärden skulle ha möjlighet att komma överens om ett pris för 
lokalen. Föreningen valde, med hänvisning till de ekonomiska 
förutsättningarna, att tacka nej till att överta kontraktet.  

Idag finns det i Arboga inga avgränsade bouleplaner, varken 
inomhus eller utomhus. I utredningen har kontakt tagits med 
Kungsörs och Köpings kommuner. Kungsörs kommun meddelar att 
även de har tagit emot ett medborgarförslag om inomhusbanor, och 
svarat att frågan kommer att tas med i planeringen inför 
utvecklingen av hamnområdet. Köpings kommun har idag två 
inomhusbanor, dessa kan bokas även av föreningen i Arboga. Vid 
fler än fem bokningar vid samma tillfälle kostar banorna 100 kronor i 
timmen att boka. Vid enstaka bokningar kostar banorna 150 kronor i 
timmen. Det finns också sex utomhusbanor i Köping som även de 
kan bokas av föreningen i Arboga.   
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I nuläget finns inte utrymme i budgeten för Fritids- och 
kulturnämnden i Arboga för att hyra eller låta bygga en ny 
anläggning för boulespel. Det finns i regionen två inomhusbanor 
som går att hyra samt flera utomhusbanor. I nuläget hänvisas 
boulespelare därför till de befintliga banor som finns i regionen.  

__________ 
 
Skickas till: 
Fritids- och kulturnämnden 
Akten 
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