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§ 13  

Val av justerare 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Börje Blomqvist väljs som justerare med Stefan Gunnarsson 
som ersättare.  
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§ 14  

Fastställande av föredragningslistan 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs.  
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§ 15 FKN 48/2021-101 

Medborgarförslag om att skapa en teknikbana och 
nybörjarled för mountainbike i Jäderskogen 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Avslå medborgarförslaget om att skapa en teknikbana och 
nybörjarled för mountainbike i Jäderskogen. Med 
motiveringen att Arboga cykelklubb har ett avtal om partiell 
nyttjanderätt och anses ha specialkompetensen som behövs 
för att skapa en teknikbana och nybörjarled.  

Sammanfattning 

Den 10 mars 2021 inkom Joakim Söderqvist med ett 
medborgarförslag om att skapa en teknikbana och nybörjarled för 
mountainbike i Jäderskogen.  

Förslagsställaren menar att ytan skulle kunna nyttjas på ett sätt som 
lockar till ökad rörelse och skapar ett mer attraktivt utbud av 
aktiviteter för Arboga kommun. Då Arboga cykelklubb finns som 
nybildad förening nämns de som en möjlig samarbetspart för att 
kunna utforma ytan på ett, för ändamålet, effektivt och tilltalande 
sätt.  

Marken i Jäderskogen ägs till viss del av Arboga kommun, men den 
största delen av området där det finns befintliga spår ägs av 
Sveaskog. Sveaskog uppger att spåren är allmänna motionsspår som 
får användas av alla och allemansrätten gäller. 

På den mark som ägs av Arboga kommun tecknades 2021-06-22 ett 
avtal mellan Arboga kommun och Arboga cykelklubb. Avtalet 
möjliggör för Arboga cykelklubb att bygga enklare hinder och 
upprätta spår som passar för nybörjare.  

2021-07-01 tecknades ett avtal mellan Arboga cykelklubb och Arboga 
kommun som ger Arboga cykelklubb rättighet att sälja reklam på 
hopp och hinder som byggs.  

__________ 
 
Skickas till: 
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Förslagsställaren, Kommunstyrelsen, Akten  
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§ 16 FKN 13/2022-800 

Information från förvaltningen samt sjukstatistik  

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Tacka för information och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen redovisade från Kommunstyrelsens 
sammanträde 2022-03-29 

Fritids- och kulturförvaltningen samt nämnden fick uppdrag från 
Kommunstyrelsen tilldelade sig. 

 Uppdrag att utreda framtida omfattning och uppdrag för 
fritids- och kulturförvaltningens verksamheter 

 Uppdrag till fritids- och kulturnämnden att ta fram politiska 
program för fritids- och kulturområden i Arboga kommun. 

Förvaltningschefen redovisade var kommunen har för skyldigheter 
när flyktingar kommer till kommunen och vad som är 
Migrationsverkets skyldigheter samt om att kommunen har en 
stabsgrupp som jobbar med frågan. 

Förvaltningschefen redovisade information från förvaltningen samt 
sjukstatistiken. 

Under vintern 21/22 har taket i Nicolai aula fått en rejäl 
spricka. Måndagen den 28 mars var kommunfastigheter på besök på 
Nicolai för ett annat arbete och fick då kännedom om detta. De 
bedömde sprickan som akut och dagen efter den 29 mars påbörjades 
lagningen. Det gjordes då en okulärbesiktning av övriga tak på 
övervåningen och såg att det finns sprickbildningar även i flera av de 
andra rummen. Lärarna som arbetar i dessa rum berättar att huset 
skakar när tunga transporter åker förbi till bygget på granntomten 
och vi misstänker att de sprickor vi ser beror på sättningsskador på 
grund av bygget. 

Nulägesanalysen presenterades. 

__________ 



  
PROTOKOLL 8 (21) 
Sammanträdesdatum  

2022-04-19  

Fritids- och kulturnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 
Skickas till: 
Akten  
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§ 17 FKN 38/2022-800 

Protokoll från Ungdomsfullmäktige 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Protokollen från ungdomsfullmäktige redovisas. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 18 FKN 34/2022-042 

Tertial 1 2022 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Fritids- och kulturnämnden godkänner tertialrapporten  
2. Fritids- och kulturnämnden överlämnar tertialrapporten till 

kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Nämnderna ska, enligt Arboga kommuns reglementet inom sitt 
område, se till, att inom tilldelade ekonomiska ramar bedriva 
verksamheten enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten och 
de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. 

Uppföljningen är en kontinuerlig process för att följa upp, rapportera 
och styra kommunens verksamhet och resurser så att verksamheten 
utvecklas i beslutad riktning. Uppföljningen ska i första hand 
fokusera på avvikelser, både ekonomiska och verksamhetsmässiga. 

Utöver den kontinuerliga uppföljningen och den rapportering som 
följer av denna ska nämnd, styrelsen och kommunfullmäktige tre 
gånger per år få en skriftlig uppföljningsrapport. Dessa är; 

• Tertialuppföljning som är till och med mars samt årsprognos, 

• Delårsrapport som är uppföljning till och med augusti samt 
årsprognos, 

• Årsredovisning som är uppföljning till och med december. 

Fritids- och kulturnämnden visar i sin helårsprognos för 2022, 
baserat på utfall till och med mars, - 500 t kr. 

Coronapandemin, som pågått i två år, har påverkat fritids- och 
kulturförvaltningens verksamheter även första kvartalet 2022. 
Restriktioner för att minska smittspridningen gällde fram till och 
med 2022-02-08. Restriktionerna innebar att antalet besökare på 
Ekbacksbadet begränsades och att hallar och anläggningar hade tak 
för maximalt antal som fick vistas i lokalerna.  Allmänna 
sammankomster fick samla maximalt 50 personer inomhus 
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alternativt att så kallat vaccinbevis användes. Det gjorde att 
uthyrning av samlingslokaler, biograf och medborgarhuset i princip 
låg helt nere samt att privatpersoner inte kunde hyra lokal. 

Prognosen bygger på antagandet att verksamhet i form av uthyrning 
av hallar och lokaler kan återupptas i normal omfattning från och 
med sen vår samt att badet kan bedriva ”normal” verksamhet från 
och med mars. 

För att minska kostnaderna är förvaltningen restriktiv med 
korttidsvikarier. Arrangemang som inte kan genomföras minskar på 
utgifterna, till exempel kunde inte "knutsdansen" genomföras. På 
nämndens plussida finns också statlig ersättning för 
sjuklönekostnader. 

Coronapandemin är inte över och det är osäkert om den kommer att 
ebba ut eller om det kommer nya smittsamma varianter som kan 
komma att påverka nämndens möjlighet att bedriva verksamhet. Det 
är oroligt i Europa/världen och om och i så fall hur det kommer 
påverka fritids- och kulturs verksamhet är inte möjligt att veta. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen, Akten  



  
PROTOKOLL 12 (21) 
Sammanträdesdatum  

2022-04-19  

Fritids- och kulturnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 19 FKN 35/2022-041 

Strategisk- och ekonomiskplan 2023-2025 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Fritids- och kulturnämnden antar flerårsplanen för år 2023–
2025 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Nämndernas/styrelsens underlag till strategisk- och ekonomisk plan 
inlämnas till ekonomienheten för sammanställning inför 
budgetberedningen i maj. Underlagen ligger till grund för beslut om 
prioriteringar på kommunnivå som beslutas av kommunfullmäktige 
i november. 

Underlaget är en analys som beskriver och värderar verksamhetens 
nuläge och framtid. Utifrån den preliminära ramen och analys av 
nuläge och framtid genomförs en ekonomisk avstämning. Förslag till 
effektivisering och ransonering inklusive analys av konsekvenser tas 
fram för att nå ekonomisk balans. Analysen ska även innehålla 
nämndens investeringsbehov de kommande tre åren och dess 
konsekvenser på driftkostnaderna. 

Fritids- och kulturnämnden fullgör kommunens uppgifter inom 
fritids- och kulturverksamheten. Intresset för fritids- och 
kulturaktiviteter är stort i Arboga och utgör en viktig del av det 
moderna samhället. Ett rikt fritids- och kulturliv bidrar till stadens 
attraktivitet för boende, näringsliv, handel och besöksnäring. 

Nämnden ansvarar för biblioteket, Ekbacksbadet, ungdomsenheten 
med kulturskola och fritidsgård samt verksamheter inom förening 
och idrott. Biblioteket är förutom folkbibliotek också skolbibliotek för 
grundskolan i Arboga kommun. I bibliotekets verksamhet ligger 
även ansvar för kommunens konstsamling och att vara rådgivande 
vid konstnärlig utsmyckning. Dessutom ansvarar biblioteket för 
medborgarkontoret. Nämnden ansvarar för registrering av lotteri 
enligt 6 kapitlet 9 § spellagen. 
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Nämnden bedriver till största delen icke lagstyrd verksamhet. Inom 
fritids- och kulturnämndens område är det bibliotek, 
lotteriregistreringen och öppen fritidsverksamhet som är lagreglerad. 

Enligt Barnkonventionen ska särskild hänsyn tas till barns 
rättigheter. Barns rätt till delaktighet är en demokratisk rättighet och 
grundpelare för att kunna förverkliga alla andra rättigheter i 
Barnkonventionen. Delaktighet gör barnet till en likvärdig människa 
som tas på allvar. Fritids- och kulturnämndens verksamhet bedrivs 
för att på bästa sätt möjliggöra barns delaktighet och försvara barns 
rättigheter enligt lagen. 

Lokaler, anläggningar och hallar inom fritids- och kulturnämnden 
har behov av upprustning och ny teknisk utrustning. Vissa delar 
ansvarar fastighetsbolaget för och vissa delar är förvaltningens 
ansvar. Till exempel behöver den tekniska utrustningen: ljud- och 
bildanläggningar i flera av verksamhetslokalerna och 
anläggningarna uppdateras eller bytas ut. Lokaler behöver anpassas 
för att kunna fungera optimalt i verksamheterna. För den fortsatta 
digitaliseringen är det nödvändigt med nya funktionella 
verksamhetssystem. 

 Utmaningar åren 2023–2025 

 Återhämtning efter coronapandemin 
 Oroligheter i Europa 
 Rikt utbud på fritids- och kulturaktiviteter  
 Personal- och kompetensförsörjning 
 Hallar/anläggningar 
 Teknik och utrustning 
 Digitalisering 

  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen, Akten  
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§ 20 FKN 80/2021-008 

Riktlinjer för tillfällig lokaluthyrning 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

 Fritids- och kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta. 

1. Anta riktlinjerna på förvaltningens förslag till beslut med 
tillägg under punkt 20 med undantag från förbud medges för 
särskild avgränsande utrymmen av anläggningen, dit 
allmänheten inte har tillträde. Undantaget gäller endast slutna 
sällskap och erforderliga tillstånd för alkoholutskänkning 
krävs. 
i stycket riktlinjer för idrottsanläggningar och idrottshallar. 

2. Ta bort Fritidsgårdar som objekt under stycket riktlinjer för 
Medborgarhuset, Ahllöfsparken och Fritidsgårdar 

 
 

Sammanfattning 

Fritids- och kulturförvaltning har tillsammans övriga förvaltningar 
och bolag sett över dokumentet riktlinjer för tillfällig lokaluthyrning. 
Förvaltningen har gjort en omvärldsbevakning genom att fråga ett 
30-tal kommuner om de har riktlinjer för hallar och anläggningar, 
och vad som isåfall gäller. Ungdomsfullmäktige har fått lämnat in sin 
syn på riktlinjerna. 

Förvaltningen har under sitt arbete med riktlinjerna främst utgått 
från ett barn- och ungdomsperspektiv, då det är ett politiskt utpekat 
område. 

Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott utgår 
främst från fem områden. 

 Trygghet 
 Delaktighet 
 Glädje 
 Allsidighet 
 Hälsa 
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 Riktlinjerna från riksidrottsförbundets ska läsas som deras sätt att 
beakta barnkonventionen i den praktiska idrottstillämpningen. 

De flesta idrottsföreningar i Arboga är anslutna till 
riksidrottsförbundet. 

Efter utredningen så lades två punkter in i stycket riktlinjer för 
idrottsanläggningar och idrottshallar punkterna 20 och 21. 

20.  Alkoholförtäring är inte tillåtet i anläggningarna/hallarna i 
samband med idrottsevenemang eller arrangemang och verksamheter 
som riktas helt eller delvis till barn och ungdomar.    

21. Alkoholförtäring får endast ske när hyresgästen bokat in speciella 
arrangemang, enligt särskild arrangemangstaxa och då en 18-
årsgräns gäller för entré. Hyresgästen ansvarar för att söka de 
eventuella tillstånd som behövs för arrangemanget. 

  

Förslag till beslut 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår fritids- och 
kulturnämnden föreslå Kommunstyrelsen besluta. 

1. Anta riktlinjerna med strykning av punkt 20 och 21 i stycket 
riktlinjer för idrottsanläggningar och idrottshallar. 

2. Ta bort Fritidsgårdar som objekt 

Yrkande 

Stefan Gunnarsson (SD) yrkar på förvaltningens förslag till beslut 
med tillägg under punkt 20 med, undantag från förbud medges för 
särskild avgränsande utrymmen av anläggningen, dit allmänheten 
inte har tillträde. Undantaget gäller endast slutna sällskap och 
erfoderliga tillstånd för alkoholutskänkning krävs. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag 
till beslut mot Stefan Gunnarsson (SD) yrkande och finner att fritids- 
och kulturnämndens  beslutar att bifalla Stefan Gunnarssons (SD) 
yrkande. 

__________ 
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Skickas till: 
Kommunstyrelsen, Akten  
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§ 21 FKN 37/2022-800 

Gåva till Arboga Minne 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Skänka fyra oljemålningar signerade Carl-Peter Hilleström till 
Hembygdsföreningen Arboga minne. 

Sammanfattning 

Arboga kommuns konstsamling rymmer i dagsläget nära 800 verk, 
varav merparten utgörs av måleri och grafik. Verken har förvärvats 
på uppdrag av Fritids- och kulturnämnden i syfte att placeras ut i de 
kommunala verksamheternas lokaler, på skolor, arbetsplatser och 
dagliga vistelsemiljöer i kommunal regi.  

Den stora merparten av verk har köpts in vid utställningar i 
samband med Arboga konstförenings arrangemang. För ändamålet 
har det funnits en årlig budget som tillåtit inköp av mellan fem och 
tio verk årligen.  

Sedan årsskiftet finns konstsamlingen digitaliserad och verken är 
sökbara internt och externt på arboga.se. Där kan tjänstemän 
botanisera bland konstsamlingen som helhet men också söka efter 
konst som inte är utplacerad och kontakta konstansvarig på 
biblioteket för att låna önskat verk. Ambitionen är att verken i 
samlingen ska placeras ut i kommunens miljöer för att där tillföra ett 
konstnärligt uttryck och bli ett värdefullt tillskott till den övriga 
inredningen på arbetsplatsen och bland kommunens brukare. 

I samlingen ingår fyra oljemålningar på träpannå, målade av 
konstnären Carl-Peter Hilleström. Konstnären levde och verkade i 
Stockholm mellan 1760 - 1812. Motiven är tidstypiskt 
naturromantiska, i öppet landskap under klar himmel. Samtliga verk 
har lackad träram och mäter 26 x 35 cm 

De fyra målningar som avses är: 

 Landskap med väderkvarn 
 Landskap med jägare och regnbåge 
 Landskapsbild med två figurer 
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 Landskap med gård och skördefolk 

De fyra verken bör hållas samman och intar genom såväl ålder som 
karaktär en särställning. De är helt enkelt inte lättplacerade i våra 
moderna miljöer varken ur ett estetiskt perspektiv, eller med tanke 
på deras relativa ömtålighet. Förutom antikvariska frågor som blir 
aktuella för äldre verk som dessa, krävs också en lämplig, skyddad 
miljö för att de ska komma till sin rätt. 

Den miljö i Arboga som kanske bäst motsvarar dessa krav är Arboga 
museum där en utställning med föremål från 1800-tal byggts upp 
såsom det till stora delar sett ut på grosshandlare Örströms tid. I 
denna borgerliga miljö skulle verken av Hilleström onekligen fylla 
en funktion i utställningen och samtidigt göras tillgängliga för såväl 
Arbogaborna som gästande turister. Inom Arboga minnes 
verksamhet, vari ingår personal med målerikonservatorskompetens, 
kan verken vårdas och visas med den antikvariska och 
utställningstekniska kompetens som verken kräver. 

  

__________ 
 
Skickas till: 
Bibliotekschef, Akten  
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§ 22 FKN 44/2022-866 

Renovering av konstverk 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Ge konstnären Kerstin Hörnlund i uppdrag att renovera 
skulpturen. 

2. Renoveringen sker enligt alternativ två i offerten. 

Sammanfattning 

Margarin & Tvål är namnet på ett av nio offentliga konstverk som 
ingår i serien Tidsmärken i Arboga kommuns ägo. Verket består av 
två separata skulpturer i keramik, skapade av Arbogakeramikern 
Kerstin Hörnlund. Den ena skulpturen föreställer en trave gula 
margarinpaket som placerats på en sockel och den andra utgörs av 
gröna tvålar av varumärket Elefant, vilka var en biprodukt vid 
margarintillverkningen. 

Verkets placering vid Arboga station påminner oss om den gamla 
margarinfabriken som låg här fram till dess nedläggning år 1960.  

För flera år sedan utsattes den ena av de två skulpturerna för 
skadegörelse, Margarinskulpturen, varvid ett par av de keramiska 
margarinpaketen lossnade helt. För att skydda den kvarvarande 
delen av skulpturen togs det fram en kåpa i form av ett hustak i trä, 
tills att renovering kunde genomföras.   

__________ 
 
Skickas till: 
Bibliotekschef, Akten  



  
PROTOKOLL 20 (21) 
Sammanträdesdatum  

2022-04-19  

Fritids- och kulturnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 23 FKN 45/2022-805 

Riktlinjer för stöd till föreningar i Arboga Kommun 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Reviderade dokumentet ”Riktlinjer för stöd till föreningar i 
Arboga kommun” antas.  

Sammanfattning 

Riktlinjer för stöd till föreningar i Arboga kommun beskriver vilka 
typer av stöd som finns att söka för föreningslivet. Då 
investeringsbidraget är återtaget behöver det tydliggöras i texten för 
riktlinjer.  

__________ 
 
Skickas till: 
Föreningskonsulent, Akten  



  
PROTOKOLL 21 (21) 
Sammanträdesdatum  

2022-04-19  

Fritids- och kulturnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 24 FKN 18/2022-800 

Meddelanden 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

  

Sammanfattning 

Följande protokollsutdrag har kommit till fritids- och 
kulturnämnden. 

 KS 2022-01-11 § 12 Riktlinje för arbetet med nationella 
minoriteters rättigheter 

 KS 2022-01-11 § 22 Styrelse- och nämndsammanträden med 
anledning av covid-19, coronapandemin 

 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda mandatperioden 
2019-2022, bilaga 3 uppräknad från och med 2022-01-01. 

 KS 2022-03-29 § 74 Uppdrag till fritids- och kulturnämnden att 
ta fram politiskt program för fritids- och kulturområdet i 
Arboga 

 KS 2022-03-29 § 69 Uppdrag att utreda framtida omfattning 
och uppdrag för fritids- och kulturförvaltningens 
verksamheter 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 


