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1 Sammanfattning  

Årets verksamhet   

Nämnden ansvarar för biblioteket, Ekbacksbadet, ungdomsenheten med 
kulturskola och fritidsgårdar 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 spellagen. 

Coronapandemin har påverkat all verksamhet inom fritids- och 
kulturnämnden. Restriktionerna för att minska smittspridningen av 
coronaviruset har påverkat alla enheter och åtgärder för att minska 
smittspridningen har vidtagits. Alla medarbetare har gjort ett gott arbete med 
att kunna erbjuda en så bra verksamhet som möjligt utifrån gällande 
restriktioner. Omställningsviljan och uppfinningsrikedomen har varit stor i hela 
förvaltningen. 

Fritids- och kulturnämnden har haft reducerat antal ledamöter på sina 
sammanträden och sammanträden har även genomförts digitalt. Biblioteket har 
haft begränsad verksamhet med bland annat maximalt antal besökare och 
begränsad besökstid och har utökat sin närvaro i sociala medier. Publika 
arrangemang har ställts in. Fritidsgården har haft uteaktiviteter och digital 
fritidsgård. Kulturskolans undervisning har delvis bedrivits på distans och 
konserter, arrangemang och uppvisningar har skett via kulturskolans facebook 
och you-tubekanal. Ekbacksbadet har haft stängt för allmänheten och endast 
erbjudit kurser för barn. I hallar och anläggningar har endast barn och 
ungdomsträningar bedrivits. Då restriktionerna lättade under sommaren kunde 
Ekbacksbadet öppna utomhus och föreningar kunde återuppta träning för 
vuxna samt komma igång med matcher för både vuxna och barn. De flesta 
restriktionerna tog bort under hösten. I december infördes nya restriktioner i 
två omgångar. Bland annat infördes krav på vaccin-pass för större arrangemang 
och någon vecka senare återinfördes max-gränser för till exempel 
idrottsanläggningar och striktare publikrestriktioner. 

Under våren beslutade regeringen att kommunerna kunde ansöka om medel 
för att skapa feriearbeten för ungdomar, som tagit studenten under 2020 eller 
2021, samt de som ingick i det kommunala aktivitetsansvaret. Totalt fanns 20 
feriearbetsplatser i Arboga på förskolor, biblioteket, Ekbacksbadet och 
fritidsgården Gluggen. 
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Måluppfyllelse 

Utifrån den rådande situationen med Coronapandemin är flera av fritids- och 
kulturnämndens mål och mått svåra att uppnå under 2021. Flertalet av 
nämndens mål och mått avser arrangemang och aktiviteter av olika slag som 
ska genomföras. Det har inte varit möjligt med de rekommendationer som 
utfärdats med anledning av den rådande pandemin. Av nämndens åtta mål 
bedöms två som uppfyllda, fyra som delvis uppfyllda och två som inte 
uppfyllda. 

 

Ekonomi 

Fritids- och kulturnämnden utfall för 2021 visar överskott på + 635 t kr. Med 
anledning av coronapandemin och restriktioner för att minska 
smittspridningen har nämnden tappat intäkter i form av hyra för hallar och 
anläggningar samt intäkter från besökare på Ekbacksbadet. Åtgärder för att 
minska ett befarat underskott har tillsammans med bland annat lägre 
energiförbrukning, lägre hyra för medborgarhuset, då det användes som 
vaccinationslokal och inte genomförda aktiviteter har gjort att ett befarat 
underskott har vänts till ett överskott. 

Planering för investeringsinköpen pågår i verksamheterna, men det har inte 
varit möjligt att slutföra dessa. 

 

Framtid 

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. 

Coronapandemin pågår alltjämt och det är oklart när verksamheterna kan 
starta fullt ut. 

På biblioteket fortsätter satsningen på barn och unga dels genom att en 
biblioteksassistenttjänst gjorts om till barn- och ungdomsbibliotekarie, dels 
genom att statliga bidrag tilldelats för projekt med särskilt fokus på de 
prioriterade grupperna. För att nå tonåringar och unga vuxna, planeras 
samarbeten med föreningar: Arboga Ryttarsällskap samt Arboga Atletklubb. 
Fritidsgården Gluggen fortsätter med läxläsning med lärarstudent.  
Kulturskolan har under hösten inlett samverkan med idrottsföreningar som får 
göra reklamfilmer för sin idrott. RF-SISU, kommunens föreningskonsulent och 
Regional kulturskola är Kulturskolans samverkanspartners i detta projekt. 
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Projektet fortsätter under vårterminen 2022. 

Ekbacksbadet planerar att genomföra sitt kursutbud för både barn och vuxna 
under våren. Bubbelpoolen i relaxen kommer bytas ut under 2022. 

Anläggningar och lokaler behöver anpassad och uppdaterad utrustning när det 
gäller ljud och bild och det finns ett fortsatt behov av upprustning av lokaler, 
hallar och anläggningar för att de ska vara funktionella och anpassade till 
moderna krav. 

Arbetet med att genomföra förändringen, gällande arbetsuppgifter som rör 
bokning och nyckelhantering gällande anläggningar pågår. Bokning, 
nyckel/tagghantering och felanmälningar sköts sedan hösten av KFIA. 

Föreningar kan komma att behöva stöd i att komma i gång med sina 
verksamheter igen efter coronapandemin. Föreningslivet riskerar sjunkande 
medlemsantal vilket gör att verksamheten blir lidande och de har försatts i ett 
utmanande ekonomiskt läge. 
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2 Inledning 

Nämnderna/styrelsen ska, enligt 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. Processen syftar till att ge chefer och förtroendevalda underlag för att 
vidta åtgärder och styra verksamheten i beslutad riktning. Uppföljningen ska i 
första hand fokusera på avvikelser, både ekonomiska och verksamhetsmässiga. 
Genom att fokusera på avvikelser och åtgärdsplaner ska uppföljningen 
säkerställa att verksamheten når de beslutade målen och håller sig inom de 
tilldelade ekonomiska ramarna. 

Varje chef har ansvar för kontinuerlig uppföljning inom sitt ansvarsområde. 
Om uppföljningen visar på avvikelser från beslutad inriktning och 
resursfördelning ska detta utan dröjsmål rapporteras vidare i organisationen. 
Åtgärder för att korrigera avvikelserna ska genomföras inom egen delegation. 
Den kontinuerliga uppföljningen sammanställs i en rapport och behandlas vid 
varje nämndssammanträde. 

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 april samt årsprognos 
(nämndernas prognoser utgår från utfall till och med mars), 

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

• Årsredovisning som är uppföljning till och med december. 

Utöver denna skriftliga rapportering ska kommunstyrelsen få en 
ekonomirapport i mars, april, augusti och november innehållande en översikt 
av det ekonomiska läget samt eventuella åtgärdsplaner från nämnderna. 

Enligt lag om kommunal bokföring och redovisning 4 kapitlet (LKBR 2018:597) 
finns allmänna bestämmelser om årsredovisningen. Årsredovisningen 
innehåller övergripande information av den verksamhet som bedrivits under 
året och information om kommunens ekonomiska resultat och ställning. 
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3 Uppdraget 

Fritids- och kulturnämnden fullgör kommunens uppgifter inom fritids- och 
kulturverksamheten. 

Nämnden ansvarar för biblioteket, som också är skolbibliotek, Ekbacksbadet, 
ungdomsenheten med kulturskola och fritidsgårdar samt verksamheter inom 
förening och idrott. 

Nämnden bedriver till största delen icke lagstyrd verksamhet. Inom Fritids- och 
kulturnämndens område är det bibliotek, lotteriregistreringen och öppen 
fritidsverksamhet som är lagreglerad. 

Biblioteket ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att 
bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteket ska erbjuda en 
biblioteksservice av mycket god kvalitet och prioritera barn och unga, personer 
med funktionshinder samt personer med annat modersmål än svenska. Enligt 
lagen ska biblioteket främja litteraturens ställning och intresset för bildning, 
utbildning och forskning. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. 
Skolbiblioteket och medborgarkontoret ingår i uppdraget. I bibliotekets 
verksamhet ligger även ansvar för kommunens konstsamling och att vara 
rådgivande vid konstnärlig utsmyckning. Bibliotekets verksamhet regleras i 
Bibliotekslagen, (SFS nr 2013: 801) samt Skollagen 2 kap. 36 § (SFS 2010:800) 

Fritidsgårdarnas uppdrag är att bedriva öppen fritidsverksamheten för elever i 
årskurs fyra till sex, traditionell fritidsgårdsverksamhet och 
ungdomsfullmäktige. Enligt Skollagen 14:7 ska fritidshem erbjudas till och med 
vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Från och med höstterminen det år då 
eleven fyller 10 år får öppen fritidsverksamhet erbjudas i stället för fritidshem. 

Ungdomsfullmäktiges uppdrag är att öka ungdomars möjlighet att påverka sin 
situation i Arboga kommun. Det ska även ses som en remissinstans för politiker 
och tjänstepersoner vid frågor som rör unga. 

Kulturskolan erbjuder kurser och undervisning i skapande ämnen musik, dans 
och film. Kulturskolan bedriver även uppdragsverksamhet i grundskolan och 
gymnasiet, musikklasser, skapande skola och individuella val. Kulturskolan ska 
ge alla barn och unga möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet, 
kulturskolan ska hålla en hög kvalitet, samt vara effektiv med mångfald och 
bredd, elevens behov och ambitioner ska tas och samverkan skall ske både 
regionalt och lokalt för att ge ökade möjligheter för elever och personal att 
utvecklas. 

Nämnden ska delta i det förebyggande ungdomsarbetet tillsammans med 
övriga förvaltningar och lokala aktörer. Nämnden har samordningsansvaret för 
det gemensamma arbetet. 
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Ekbacksbadet består av inomhusbad och sommartid också av utomhusbad. 
Ekbacksbadet erbjuder aktiviteter och kurser för allt ifrån bäbisar till 
pensionärer. 

Nämnden ansvarar för registrering av lotteri enligt 6 kapitlet 9 § Spellagen. 
Spellagen reglerar att kommunen är den myndighet som registrerar lotterier för 
allmännyttiga ändamål anordnade av ideell förening eller trossamfund inom 
den egna kommunen. 

Föreningar och studieförbund har möjlighet att ansöka om föreningsstöd till sin 
verksamhet. Föreningar erbjuds också stöd för verksamhetsutveckling. 
Fritidsbanken samordnas inom enheten. Där sker utlåning av skänkt 
sportutrustning helt gratis till barn och ungdomar i första hand. 

Förvaltningen har anläggningsansvar för kommunens anläggningar, hallar och 
lokaler som finns för uthyrning. Förvaltningen ansvarar också för 
naturbadplatser, elljusspår, leder och Hällarnas camping. 
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4 Årets verksamhet 

Cornapandemin, som pågått sedan våren 2020 och alltjämt pågår, har påverkat 
nämndens verksamhet kraftigt. Restriktionerna för att minska smittspridningen 
av coronavirus har gjort att hallar och anläggningar inte kunnat hyras ut som 
vanligt under första halvåret. Ekbacksbadet hade stängt för allmänheten under 
våren och bibliotekets och ungdomsenhetens verksamheter påverkades också 
genom att verksamheten behövde anpassa sig efter restriktionerna för att 
minska smittspridningen av coronaviruset. Fritids- och kulturnämnden har haft 
reducerat antal ledamöter på sina sammanträden och sammanträden har även 
genomförts digitalt. Restriktionerna lättade under hösten för att i december 
stramas åt igen. Bland annat infördes krav på vaccin-pass för större 
arrangemang och någon vecka senare återinfördes max-gränser för till exempel 
idrottsanläggningar och striktare publikrestriktioner. 

Under våren kom beslut om möjligheten för kommunerna att ansöka om 
statliga medel för att anordna feriejobb. Målgruppen var ungdomar som tagit 
studenten under 2020 eller 2021, samt de som ingick i det kommunala 
aktivitetsansvaret. Totalt fanns 20 feriearbetsplatser i Arboga på förskolor, 
biblioteket, Ekbacksbadet och fritidsgården Gluggen. Biblioteket hade fyra 
ungdomar, som under två veckor var, var sysselsatta med att städning, hjälpa 
till vid barnaktiviteter som pyssel, slöjd, teater med mera. De har varit till god 
hjälp för bibliotekets övriga personal. Gluggen hade två ungdomar under två 
veckor som möjliggjorde att fler aktiviteter utanför Gluggen kunde genomföras 
under dessa två veckor, till exempel aktiviteter på Villagatsbadet. Ekbacksbadet 
hade 10 ungdomar som arbetade två och två under fem veckors tid. 

Den förvaltningsövergripande arbetsgrupp (förebyggande ungdomsarbete) 
som verkar för ungdomars välmående och möjligheter till aktiviteter har under 
året med stöd av föreningslivet bland annat bidragit med trygghetsvandringar 
och lovaktiviteter. 

Fritids- och kulturförvaltningen ingår i projektet ”Vägar framåt” tillsammans 
med barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Projektet sker 
i samverkan med Region Västmanland och delfinansieras av Europeiska 
socialfonden. Målet med projektet är att unga/unga vuxna mellan 16 och 29 år, 
som är i behov av stöd för att komma vidare till studier eller annan 
sysselsättning, ska påbörja, genomföra eller avsluta sina studier. I projektet 
ingår hälsofrämjande insatser, som bland annat fritids- och kulturförvaltningen 
bidrar med i form av dans för hälsa och kontakter med föreningslivet. 
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Biblioteket 

De rådande restriktionerna begränsade verksamheten och biblioteksservicen 
kraftigt under första halvåret. I synnerhet påverkades den utåtriktade 
verksamheten. På grund av regeringens påbud om stängning av biblioteken i 
slutet av december 2020 höll biblioteket stängt för besök fram till den 11 januari. 
Det fanns möjlighet att hämta ut så kallade takeaway-kassar samt att nå 
bibliotekspersonal via mejl och telefon för begränsad service. 

Biblioteket öppnade 12 januari, men med nya begränsningar i verksamheten. 
Det var fortfarande inte en mötesplats, utan endast öppet för korta och väl 
förberedda ärenden begränsade till 15 minuter för maximalt 10 personer 
samtidigt. Tidningsläsningen i musikrummet pausades. I juni, togs maxantalet 
besökare samt begränsning av besökstid bort. 

Så gott som samtliga programarrangemang inom ramen för utåtriktade 
verksamhet har fått ställas in under första halvåret, bortsett från lovaktiviteter 
för barn och unga under sport-, påsk- och sommarloven samt kulturveckan 
tidigt i juni. 

Skolorna ställde helt in sina klassbesök på biblioteket under våren. Även 
förskolorna upphörde nästan helt med att besöka biblioteket. Klassbesöken 
återupptogs under hösten och fortgick under hela höstterminen. 

Under Arboga kulturvecka genomförde biblioteket tillsammans med 
kulturskolan en förskoleföreställning med bokläsning, sång och rytmik på 
Arboga museums gård. Bibliotekarien hade först varit ute på förskolorna och 
läst och diskuterat texten. I föreställningen fick barnen möta boken med hjälp 
av sång och musik. Föreställningen var mycket uppskattad av förskolebarnen. 

Stärkta bibliotek- det Kulturråds-finansierade projektet med särskilt fokus på 
förskolebarn samt kvinnor med annat modersmål, är inne på sitt tredje år. 
Under våren pausades den läsfrämjande samarbetet delvis. I april togs besöken 
upp igen, utomhus, med barn från olika förskolor i deras närbelägna utemiljö. 
Kulturrådet beviljade under försommaren medel till stärkta bibliotek, år fyra. 

Kultur för äldre, bibliotekets samarbete med representanter från de kommunala 
äldreboendena kring kulturaktiviteter avstannade under våren med anledning 
av besöksförbud och ansträngd arbetssituation. 

Efter det treåriga projektet EKFA- Ett kulturliv för alla/Konst, med finansiering 
från Kulturrådet, Region Västmanland samt Arboga kommun, har ett nytt 
konstprojekt startat, ASK - Arbetsfält för samtida konst. I nuläget ser även ASK 
ut att bli ett treårigt projekt som genomförs i samarbete med biblioteket och 
Kulturfrämjandets projektanställda konstnärer. 
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Det regionala projektet Bokstart vänder sig till nyblivna föräldrar och deras 
knappt ettåriga barn. Syftet är att med hembesök av bibliotekspersonal nå alla 
vuxna för att ge deras barn bästa förutsättningar för en stark språkutveckling. 
Besöken arrangeras i samarbete med BVC. 

Fritids- och kulturnämnden har beslutat om medel för införskaffande av 
platsbeställd konst i två nybyggnationer, förskolan Skogsgläntan och 
äldreboendet Åspegeln. Upphandlingsprocessen är uppstartad. 

Kommunens konstsamling finns sedan december sökbar på arboga.se. 
Konstkommittén har beslutat att inhandla totalt tio konstverk från de två 
konstutställningar som anordnades under hösten. 

Förseningsavgifterna på försenade lån återinfördes från den 1 september efter 
ett längre Corona-uppehåll. Detta innebar en avgift på tre kronor för en 
försenad bok per dag. Avgiften gäller enbart för vuxna. 

Under slutet av maj påbörjades ett välbehövligt arbete med att måla om 
innerväggar i de publika lokalerna på bottenvåningen samt ett av personalens 
arbetsrum på entréplan. Det har under en längre tid varit problem med stopp i 
avloppen och dålig lukt. Detta ska åtgärdas i januari 2022 genom så kallad 
relining. 

Under våren avslutade en av tre biblioteksassistenter sin tjänst på biblioteket. I 
syfte att fördjupa och bredda arbetet med att nå tonåringar och unga vuxna i 
högre grad gjordes tjänsten om till en barn- och ungdomsbibliotekarietjänst. 
Den nya bibliotekarien började i maj. 

  

Ungdomsenheten 

Tidigare enhetschef för ungdomsenheten slutade julen 2020. Under våren har 
en av musikpedagogerna, varit tillförordnad enhetschef för kulturskolan och 
fritids- och kulturchef har fungerat som chef för fritidsgården. Rekrytering av 
ny enhetschef har gjorts och i augusti började den nya enhetschefen. 

Fritidsgården Gluggen 

Verksamheten på Gluggen har precis som övriga delar av samhället varit 
påverkad av pandemin. Gluggens verksamhet har hållits i gång men med 
anpassningar för att minska smittspridningen. 

Mellanstadieverksamheten är den verksamhet som påverkats minst, då den 
styrs av skollagen. Kvällsverksamheten på Gluggen byttes till digital 
mötesplats, där ungdomarna fick chansen att träffa ledarna i stället för fysiskt 
på fritidsgården. De digitala träffarna genomfördes på två plattformar, 
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Instagram live och Houseparty. På instagram sändes det live och ungdomarna 
fick se olika matlagningstips, delta i frågesport eller bara chatta fritt. 

Gluggens kvällsverksamhet började med uteaktiviteter en till två gånger i 
veckan. Trots kyla och mörker valde ungdomar att besöka Gluggens 
uteaktiviteter. Uteaktiviteterna bestod av vinterkubb och femkamp med mera. 
Det bjöds på enkel förtäring och eldkorgar fanns så att ungdomarna kunde 
värma sig. Under hösten kunde Gluggen återigen öppna upp sin ordinarie 
verksamhet. 

Kulturskolan 

Vårterminen började med ett par veckor av distansundervisning med anledning 
av coronarestriktionerna. Kulturskolan stod väl rustad för att genomföra detta 
då kulturskolan redan under föregående läsår provat plattformar för 
distansundervisning i projektet Gitarr online. Alla lärare fick arbeta med att ta 
fram material som kunde skickas ut till elever och i de ämnen där det var 
möjligt genomfördes lektioner via Zoom, Teams eller Facetime. 
Distansundervisning fungerar dock dåligt för gruppämnen som dans, vilket 
visar sig i elevstatistiken. Under året har kulturskolan haft anpassningar i dans- 
och orkesterverksamheten utifrån rådande smittläge. 

Några konserter och framträdanden för publik kunde genomföras under hösten 
innan smittläget återigen var sämre. För föreställningarna i december krävdes 
vaccin-pass för publik över 18 år. 

Arbetet i Regional kulturskola har fortsatt under året. Bidrag, sökta från 
Kulturrådet, har gjort det möjligt att anställa två regionala filmpedagoger som 
ska verka för att stärka filmämnet i hela länet. Under våren har Regional 
kulturskola erbjudit Skriv online - ett kursupplägg som många andra regionala 
kulturskolor intresserat sig för. 

Rörelsestudion är ett projekt som finansieras av statliga medel, som söks av 
socialnämnden och är en verksamhet som riktar sig till tjejer med psykisk 
ohälsa som genom en forskningsförankrad metod dansar tillsammans under 
kravlösa former. Projektet har många solskenshistorier, exempel på 
"hemmasittare" som nu går till skolan och dessutom själva rekryterar nya 
deltagare till denna grupp finns bland dessa historier, fantastiskt! 

Under hela läsåret 20/21 har en rytmik- och en teaterlärare arbetat med 
projektet Att uttrycka sig med lek som bekostas av Skapande förskola-pengar 
för att främja kultur och skapande inom förskolan. Genom leken kan barnet 
upptäcka nya sidor hos sig själv och genom det stärka sin person och 
förskolepersonalen får redskap till eget skapande med barnen genom musik- 
och dramaövningar. 
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Under året har kulturskolan fortsatt bedriva "musikfritte" på Götlunda skola 
och på Nybyholmsskolan. Projektet finansieras delvis med kulturrådspengar 
och kommer fortsätta under hela läsåret 21/22, då i både årskurs ett och två. 

  

Ekbacksbadet 

Det har varit väldigt kännbart för Ekbacksbadet med coronapandemin. Badet 
var stängt för allmänheten under hela våren. Fram till juni kunde endast kurser 
för barn och skolans simundervisning samt skolbad genomföras. 

Stängningen har påverkat kioskförsäljning och möjligheten att erbjuda 
kursverksamhet för vuxna. 18 grupper vattengymnastik har därför ställts in 
liksom det populära morgonsimmet. 

När restriktionerna lättade kunde utebadet öppna för allmänheten i juni. 
Utebadet anpassade verksamheten efter de restriktioner som finns kvar och 
länsstyrelsen var på tillsynsbesök och anläggningen fick godkänt för sina 
åtgärder för att begränsa smittspridningen av coronaviruset. 

Under sommaren erbjöds vattengymnastik varje måndag morgon i drop-in 
form och möjlighet till morgonsim fanns tisdagar och torsdagar. 

I slutet av augusti öppnade inomhusbadet igen. Alla barnkurser har varit 
välfyllda, däremot har antalet deltagare i vattengympagrupperna hållits nere 
för att underlätta avståndstagande. Två kurser vattengympa har ställts in då de 
inte fått deltagare. 

Från 23 december återinfördes gränser för maximalt antal personer i bland 
annat badhus. Det gjorde att antalet badgäster begränsades till 60. 

Under våren renoverades köket och mer arbetsyta skapades. Personalen har 
ägnat sig åt underhåll av anläggningen under våren och bland annat oljat in allt 
trä i bassänghallen och målat om korridoren i personalutrymmet. 

Ekbacksbadet har fått övervakningskamera på utebadet med högtalare som 
Securitas har hand om. Innebadet var stängt över sommaren för 
underhållsarbete. UV-ljus installeras i källaren för att förbättra reningen av 
bassängvattnet. Under hösten har samtliga dörrar i duschutrymmena på nedre 
plan bytts ut. Ny förstärkare med ny mikrofon är beställd men ännu ej 
levererad. 

Bubbelpoolen på relaxen planeras att bli utbytt under 2022. 
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Föreningsservice 

För verksamhetsåret 2021 sökte 58 föreningar om föreningsbidrag och 54 
föreningar beviljades stöd av något slag. Bidragsutskottet gjorde bedömningar 
utifrån antalet barn och ungdomsmedlemmar i föreningen, tillgång till 
subventionerade lokaler, kostnad för egen anläggning eller om föreningen har 
större ekonomiska tillgångar. 

På grund av coronapandemin har inga större föreningsträffar kunnat 
genomföras. Träffar med enskilda föreningar har genomförts och digitala 
verktyg har kunnat användas för att behålla kontakten med föreningarna. 

 

Anläggningar 

Beläggningen i alla anläggningar var fortsatt låg under första halvan av 2021. 
På grund av restriktioner kopplade till coronapandemin har verksamhet i 
omgångar behövt stängas ner. 

Från slutet av 2020 och till juni 2021 innebar restriktionerna för att minska 
smittspridningen av coronavirus att vuxna inte kunnat boka hallar och 
anläggningar. Endast träning för barn och ungdomar födda 2002 och senare 
kunde genomföras i kommunenens hallar och anläggningar 

Under våren fick allmänna sammankomster maximalt samla åtta personer och 
från juni har restriktionerna lättats upp successivt och det är tillåtet att samla 
fler. Under hösten togs de flesta restriktionerna bort och återinfördes i två 
omgångar i december. Krav på vaccinations-pass infördes för publik större än 
100 personer och senare återinfördes tak för antalet personer som får vara i 
idrottsanläggningar och fler publikrestriktioner infördes. Restriktionerna har 
gjort att det periodvis inte varit möjligt att hyra ut samlingssalar, biograf och 
medborgarhuset. 

Efter en överenskommelse mellan Regionen och fastighetsägaren kunde 
Medborgarhuset användas som vaccinationscentral under större delen av året. 

I slutet av året gjordes en kontroll av södra spårets belysning. 
Belysningsarmaturerna dömdes ut och ljuset fick släckas i spåret. Detta var en 
säkerhetsåtgärd för att inte riskera några olyckor. Armatur och stolpar har 
plockats ner. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-10, om ett riktat effektiviseringskrav 
uppgående till 500 t kr, som gäller verksamhetsövergång av anläggningsansvar. 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-26 om revidering av Strategisk och 
ekonomisk plan 2021-2023. Det riktade effektiviseringskravet ändrades till 250 
t kr för 2020 då förändringarna beräknas börja från halvårsskiftet 2021. 
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Fritids- och kulturnämnden, FKN 85/2019-820, beslutade 2021-04-12 att 
arbetsuppgifter som rör bokning, nyckelhantering med mera gällande 
anläggningar ska överföras till Arboga kommunalteknik AB, AKTAB. Därmed 
avslutades tjänst som assistent vid halvårsskiftet. Arbete med att flytta över 
ansvaret för bokningar av lokaler, schemaläggning i hallar och nyckelutlämning 
till AKTAB påbörjades under hösten. Ansvarsfördelningen kopplad till det 
arbete som genomförs i hallar och anläggningar samt gränsdragningslistor 
mellan fritids- och kulturförvaltningen och de kommunala bolagen har också 
börjat ses över. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-06, § 65 KS 231/2021-820 att 
kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att samordna en utredning 
avseende omfattning och lokalisering av 
spontanidrottsplats/skatepark/multisportarena. Samtidigt togs beslut om att 
beslutet 2018-03-15, § 15 upphävs eftersom placering i Stureparken/Carl 
Bergmans park visat sig inte vara lämplig. 
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5 Måluppfyllelse 

  målet har uppfyllts år 2021 

  målet har delvis uppfyllts år 2021 

  målet har inte uppfyllts år 2021 

Nämnderna och styrelsen har egna mål och mätningar som stödjer att 
kommunfullmäktiges övergripande mål uppnås. Till målen i styrmodellen finns 
mätningar där syftet är att kunna följa mätningens resultat över tid för att se om 
utvecklingen går åt rätt håll. Till mätningarna finns det ett målvärde för varje 
år. 

Måluppfyllelsen har tre nivåer. 

Om mätningen är helt uppfylld så får mätningen en grön färg, om resultatet blir 
minst 80 procent av målvärdet så blir utfallet gult, om resultatet av mätningen 
är lägre än 80 procent av målvärdet får mätningen en röd färg. Om ingen 
mätning har genomförts under 2021 så anges i utfallskolumnen den senaste 
mätningen. 

Om alla mätningar för ett mål är uppfyllda så får målet en grön färg vilket 
innebär att målet är helt uppfyllt. Om minst hälften av mätningarna har en gul 
eller grön färg så får målet en gul färg vilket innebär att målet är delvis uppfyllt. 
Om mindre än hälften av mätningarna har en gul eller grön färg så får målet en 
röd färg vilket innebär att målet inte är uppfyllt. 

5.1 Inspirerande livsmiljö 

Kommunfullmäktiges mål: Arboga växer och utvecklas 

 

Nämndens mål: 1:1 Erbjuda attraktiva och ändamålsenliga fritids- och 

kulturverksamheter, med barn och ungdomar som främsta prioritet. 

 

Fritids- och kulturförvaltningen 

Coronapandemin har påverkat all verksamhet inom fritids- och 
kulturnämnden. Det påverkar naturligtvis möjligheten att uppnå nämndens 
mål. 

Under 2021 återinfördes de statliga medlen för att skapa lovaktiviteter för barn 
och unga. Med hjälp av dessa skapades ett sommarlovsprogram för att erbjuda 
smittsäkra lovaktiviteter. På biblioteket erbjöds bland annat välbesökta 
pysseltisdagar, möjlighet att hämta en skaparpåse och fotouppdrag, som 
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innebar att skicka in ett foto som illustrerade ett litterärt citat. Biblioteket erbjöd 
också tre teaterföreställningar. Ekbacksbadet bjöd på gratis bad med 
badarmband, tre dagar i veckan under sommarlovet och fritidsgården erbjöd 
bland annat stand-up padel. Kulturskolan erbjöd kostnadsfria dans- och 
filmkurser för barn och ungdomar. 

Även på övriga lov anordnades lovaktiviteter. Totalt har 45 avgiftsfria 
aktiviteter anordnats under året. 

  

Biblioteket 

För den prioriterade gruppen barn och unga har aktiviteter erbjudits under 
skolloven. Under sportlovet anordnades nio aktiviteter. Tyvärr ställdes två in 
på grund av sjukdom och en på grund av för få anmälda. 

Biblioteket har under åren införskaffat brädspel av olika sorter för olika åldrar. 
Nytt för sportlovet var att barn och unga kunde låna hem brädspel på sitt 
lånekort precis som för medier i övrigt. Cluedo, Memory, Yatzy, Othello och 
flera andra spel kan nu lånas gratis på biblioteket. 

På påsklovet erbjöds utomhusaktiviteter i form av Library-Go - bokquiz för 
barn och vuxna, där deltagarna fick en karta med 10 frågestationer, och Bokjakt, 
där gyllene bokbiljetter gömdes någonstans i kommunen. Ledtrådar 
publicerades på instagram och facebook. Hittad biljett kunde bytas ut mot en 
bok på biblioteket. 

På höstlovet eller läslovet, som det ofta kallas bjöd biblioteket på ett 
omväxlande utbud för skollediga barn och unga i Arboga. Bland annat erbjöds 
konstutställningen "Tingatinga", skapareftermiddagar och sagostund. 

Under jullovet erbjöds två tillfällen med "Robot workshop". Aktiviteten leddes 
av ungdomar från Hemkodat. Även sagostunder erbjöds. 

För flerspråkiga har en bokcirkel på lättläst svenska erbjudits via länk. 
Bibliotekets prioriterade Boken kommer-låntagare med hemkörning av medier 
har kunnat erbjudas tjänsten utan inskränkningar. De kommunala 
äldreboendena avböjde sändningar med anledning av pandemin. 

Rutan, de populära teaterföreställningarna för de yngsta som arrangeras i 
samarbete med Trefaldighetskyrkan, Arboga museum och Arboga 
teaterförening, kunde inte genomföras under våren. Under hösten arrangerades 
två föreställningar i Rutan-samverkan. 
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Ungdomsenheten 

Kulturskolan finns på Gluggen med film- och musikproduktionsverksamhet. 
Under våren har några ungdomar fått arbeta fram en egen raplåt och under 
arbetets gång har diskussioner förts om hur budskap förmedlas - hur och vad 
kan sägas? Detta är ett bra exempel på hur kulturskolan och fritidsgårdens olika 
verksamheter kan berika varandra på ett konkret sätt. En reklamfilm har också 
tagits fram för Gluggens verksamhet. 

Fritidsgården Gluggen 

Ett litet axplock från de aktiviteter som genomförts under året på Gluggen. 

Aktivitetsonsdagarna fortsatte i pandemianpassad form med bland annat 
pulkaåkning, gps-frågesport, gå-bingo och brännboll. 

Projektet hip-hop dans samlade mellan fem och åtta ungdomar varje 
fredagskväll där de fick lära sig hiphopdans. Ungdomsgruppen anmälde sig till 
Ung Kultur Möts, UKM, där de fick chans att visa upp sig för allmänheten. 
UKM var i år digitalt och bidraget spelades in och sändes på youtube. Bidraget 
gick vidare till länsfestivalen, även den digital. 

"You never walk alone", är en rörelseaktivitet för att uppmuntra barn och unga 
att röra på sig lite extra under maj månad. Totalt samlade deltagarna 3 392,9 
kilometer. 

På höstlovet anordnade Gluggen i samverkan med ungdomsfullmäktige resa 
till Ullared. En bowlingresa genomfördes också. 

Från och med höstterminen 2020 gäller inskrivning av barnen som går på 
Gluggens öppna fritidsverksamhet. Det är för att säkerställa kvalitén och 
säkerheten för alla parter, vårdnadshavare, barn och personal. Under 2021 har 
204 barn varit inskrivna. 

Kulturskolan 

Kulturskolan erbjuder en verksamhet med ämneskurser som barn och 
ungdomar kan delta i från två års ålder upp till och med gymnasiet. För att nå 
ut till alla barn och ungdomar i kommunen finns kulturskolan med i 
grundskolan genom kompanjonundervisningen i musik och med "musikfritte", 
i förskolan genom Skapande förskole-projekt, i fritidsverksamheten med film- 
och musikproduktion och i det förebyggande hälsoarbetet genom Dans för 
hälsa/Rörelsestudion.  

Under våren 2021 meddelade grundskolan att de inte längre ansåg sig ha 
möjlighet att fortsätta bidra ekonomiskt till kompanjonundervisningen i musik 
för årskurs 2. Kulturskolan och skolan hade dittills delat på den lärarkostnaden 
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och kulturskolan har tjänster som är anpassade i storlek till att bedriva den 
verksamheten. Under höstterminen 2021 har kulturskolan ändå, med hjälp av 
tidigare sökta kulturrådsbidrag, bedrivit undervisning ute på skolorna. 

Arboga kulturskola har under senaste två åren digitaliserats från grunden 
vilket utvecklat verksamheten och gör arbetssättet flexiblare så att kulturskolan 
kan nå fler ungdomar och nå dem på olika sätt. 

Filmkursen i Hallstahammar under höstlovet gav ungdomar i Arboga möjlighet 
att delta i en filmproduktions alla steg med "riktig" teknik. Även höstlovsdans 
erbjöds som kortkurs. Kortkurserna har varit kostnadsfria och öppna för alla. 

Stort engagemang läggs på hur kulturskolan kan möta de ungdomar som av 
olika anledningar inte kommer till kulturskolan, bland annat med 
lovverksamhet, kortare kurser och riktad verksamhet på skolor. Kulturskolan 
vill bidra till att ge barn och ungdomar möjlighet att fördjupa sig i sitt intresse 
men även skapa en mötesplats där du får vara den du är. 

  

Ekbacksbadet 

Under första halvåret 2021 har 26 kurser för barn genomförts, fördelat på tio 
babysim-kurser, tre minifirren-kurser, fyra bläckfisken-kurser och nio 
simskolekurser. Med anledning av restriktionerna har det varit färre deltagare i 
varje kurs. 

Vattengympa för vuxna har på grund av pandemin ställts in och det har inte 
varit öppet för allmänheten på badet. 

Under höstterminen genomfördes 37 kurser, med normalt antal deltagare och 
även vattengympagrupper. Det innebär att det under året genomförts 63 kurser 
totalt. 

Anläggning/föreningsservice 

På grund av restriktioner kopplade till coronaviruset har allmänhetens åkning 
inte kunnat erbjudas under första halvan av 2021. 

Viktiga händelser 

Samtliga verksamheter inom fritids- och kulturnämndens område har drabbats 
av nedstängningar på grund av restriktioner för att minska smittspridningen av 
coronaviruset. 

Framtiden 

Coronapandemin pågår in på det nya året. Det påverkar naturligtvis 
verksamheten även 2022. När verksamhet kan återgå till mer "normal" 
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omfattning är ovisst. 

Att erbjuda möjligheter till en aktiv fritid och kulturliv är viktigt. Efter att 
Coronapandemin är över kan behovet av möjligheter till fritid tänkas vara ännu 
viktigare än tidigare. 

  

  Mätningar Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 
Målvärde 

2021 

 

1:1:1 Allmänhetens åkning minst en 
vardag i veckan och två helgtider 
per vecka samt lovaktiviteter i 
ishallen 

100 % 95 % 50 % 100 % 

 

1:1:2 Bibliotekets inköp av 
nyutgivna medier ska till 40 
%  utgöras av medier för barn och 
unga. 

  41,5 % 40 % 

 
1:1:3 Ekbacksbadet ska genomföra 
75 stycken kurser per år 

  63 75 

 
1:1:4 Gluggen ska minst ha 150 
inskrivna besökare i årskurs 4 - 6 

  204 150 

 

1:1:5 Minst 30 avgiftsfria 
lovaktiviteter ska erbjudas och 
samordnas inom förvaltningen 

30 60 45 30 

 

1:1:6 Minst 70 % av de föreningar 
som erhåller föreningsbidrag ska ha 
barn- eller ungdomsmedlemmar 

70 % 70 % 70 % 70 % 

1:1:1 Allmänhetens åkning minst en vardag i veckan och två helgtider per 

vecka samt lovaktiviteter i ishallen 

 

På grund av pandemin var allmänhetens åkning stängd under perioder. Så fort 
det funnits möjlighet att ha öppet, så var det öppet. 

Under lov har det erbjudits extra mycket tid för allmänheten att åka skridskor. 

1:1:3 Ekbacksbadet ska genomföra 75 stycken kurser per år 

 

Med anledning av restriktioner för att minska smittspridningen av 
coronaviruset har det inte gått att genomföra lika många grupper vattengympa 
som tidigare år. 
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Kommunfullmäktiges mål: Arboga är tryggt och inkluderande 

 

Nämndens mål: 2:1 Arrangera, synliggöra och stimulera Arbogabons möjlighet att 

utöva, arrangera och ta del av fritids- och kulturverkaktiviteter 

 

Biblioteket 

Det programutbud som trots pandemin genomfördes under våren var framför 
allt lovaktiviteter för barn och unga samt bokcirkel på lätt svenska. 
Föreläsningsserien Alltid på en onsdag ställdes in helt under våren men togs 
upp igen efter sommaren. Även IT-verkstäder och författarbesök liksom de 
återkommande träffarna i arrangemang av Västra Mälardalens 
släktforskarförening respektive Köping, Arboga, Kungsörs Slöjd- och 
Hantverksförening pausades helt under våren. När hösten kom startade de 
olika utåtriktade aktiviteterna på nytt. 

Inför Internationella kvinnodagen den 8 mars bjöds biblioteket in till PRO för 
att tala om böcker av och om kvinnor. Fyra kvinnor ur bibliotekets personal 
deltog vid presentationen med sina personliga tips på bra kvinnolitteratur i 
olika genrer. Presentationen filmades och på eftermiddagen kunde PRO:s 
medlemmar ta del av den förinspelad filmen på föreningens Youtubekanal. 

Under Arboga kulturvecka, 31 maj - 6 juni, hade restriktionerna lättat något. 
Därmed blev det möjligt att arrangera flera programpunkter under veckan: 
Sagostund för de yngsta, utomhuskonsert med blås- och stråkorkesterelever 
från kulturskolan framför entrén, poesiläsning med kulturskolans elever i 
stråkkvartett och i singersong-framträdande samt musikföreställning på 
museets innergård. 

Under hösten anordnades av och med Arbogas aktiva föreningar bland annat 
"spinna tråd-träffar", "äpplets dag" och "frimärkets dag". Flera 
konstutställningar arrangerades, bland annat "Vägskäl" med textilkonstnär 
Lotta Mattson och julsalong med lokala konstnärer. 

Fyra författarbesök anordnades av Arboga bibliotek. 

Bibliotekets personal har kompenserat för uteblivna kulturprogram genom att 
intensifiera sitt engagemang i sociala medier, med såväl programaktiviteter 
som information kring medier och våra tjänster. Sedan hösten 2020 har 
Bibliotekets mest flitiga boktipsande befunnit sig på Instagram. Varje vecka 
sedan maj 2020 har bibliotekets personal lagt ut nya tips på spännande läsning i 
form av kortare filminspelningar från biblioteket på bibliotekets konto. 
Samtliga anställda har medverkat. Varje filmat boktips har setts av mellan 60 
och 120 personer, mätt i antal visningar. Detta har varit ett mycket givande och 
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viktigt inslag under rådande pandemi och något som biblioteket kan fortsätta 
att utveckla i framtiden. 

  

Ungdomsenheten 

Fritidsgården Gluggen 

Fritidsgården Gluggen genomförde tillsammans med Köping och Kungsör 
UKM (ung kultur möts). Med anledning av pandemin genomfördes 
arrangemanget digitalt. 

Under våren gjordes ett fördjupat arbete med att kartlägga och ta fram 
arbetssätt för att kunna möta de utmaningar som finns med att organisera 
ungdomars bilintresse. Tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen, 
socialförvaltningen, SMK Arboga, svenska kyrkan och säkerhetssamordnare 
har ungdomsdialog genomförts vid ett par tillfällen. En bilkurragömma 
arrangerades en fredag i maj, tillsammans med personal från svenska kyrkan. 
Ett tiotal fordon och ett tjugotal ungdomar deltog. 

Under höstlovet samverkade Gluggen med Björkmans tivoli, ABF och 
teaterföreningen. En Hallowenbana anordnades och kunde besökas, helt gratis, 
av barn och ungdomar. Förutom skådespelare från teaterföreningen 
medverkade ungdomar från Gluggen som aktörer. Banan lockade närmare 
1 500 besökare. 

  

Kulturskolan 

Kulturskolan har under våren hjälpt till att lyfta de högtider som annars brukar 
firas tillsammans. Vid Valborgs- och nationaldagsfirandet bidrog kulturskolan 
med inslag som publicerades på kommunens hemsida och på kulturskolans 
facebooksida. Kulturskolan deltog även med ett inslag vid den nationella 
Kulturskolans dag. 

På grund av coronapandemin hade kulturskolan, inte heller denna vår 
möjlighet att visa upp verksamheten för nya potentiella elever. I stället tog 
kulturskolan fram filmat rekryteringsmaterial som visats i klassrummen. Under 
de sista veckorna på vårterminen genomförde kulturskolan en skolgårdsturné 
för att visa delar av verksamheten ”live”. 

Kulturskolan kunde i månadsskiftet september/oktober äntligen erbjuda 
konserter och framträdanden inför publik. Första framträdandet var vid 
Klimatsalongens vernissage i bibliotekets galleri. En vecka senare genomfördes 
En vecka för världens barn tillsammans med den lokala 
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världensbarnkommittén. Det blev tre konserter och ett digitalt filmevenemang 
på "World animation day" under veckan. Kulturskolan har fortsatt att behålla 
det bästa av den digitala verksamheten och har lagt upp inslag på facebook och 
gjort livesändningar från olika framträdanden. 

Stor dansshow genomfördes i Medborgarhuset första helgen i december. Den 
följdes av julkonsert i Heliga Trefaldighetskyrkan med orkestrar och ensembler. 
Till dessa arrangemang krävdes så kallat covid-pass för dem över 18 år för att få 
tillträde, enligt de restriktioner som infördes i december. 

Arbetet med Famefilmen är ett bra exempel på en aktivitet som är attraktiv 
både för dem som deltar men även för dem som ser filmen. 

  

Ekbacksbadet 

Barnens stora baddag ställdes in även i år med anledning av coronapandemin. 

Under perioden 15 juni till och med 12 augusti erbjöds gratis bad på 
utomhusbadet tisdagar, onsdagar och torsdagar mellan 10.00-18.00 för barn 
med sommarlovsarmband. Totalt kom 1 770 besökande barn med 
sommarlovsarmband, vilket är en ökning med 394 jämfört med 2020. 

Halloweenkväll arrangerades 2 november. Badet var spökpyntat, personalen 
utklädd och förutom bad kunde besökarna gå en spökvandring, fiska i 
fiskdamm och äta monsterfika. 

  

Föreningsservice 

På grund av restriktioner kopplade till coronapandemin har idrottshallar och 
anläggningar varit stängda för bokning för privatpersoner under första halvan 
av 2021. 23 december återinfördes restriktioner, som gjorde att uthyrning till 
privatpersoner pausades återigen. 

Kommunens traditionella arrangemang, Knutsdansen och firandet av 
valborgsmässoafton, nationaldag och midsommar anordnas av förvaltningen i 
samarbete med föreningslivet. I år fick det göras annorlunda på grund av 
utbrottet av coronaviruset. 

Nationaldagsfirandet genomfördes tack vare Arboga Musikförenings otroliga 
engagemang. Föreningen lyckades skapa ett digitalt firande med tal, 
musikframträdanden och härliga bilder från olika delar av kommunen. 
Firandet sändes på föreningens hemsida och delades också på Arboga 
kommuns hemsida. 
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Inga större arrangemang har kunnat genomföras på grund av rådande 
restriktioner för att minska smittspridningen av coronavirus. 

Framtiden 

Coronapandemin pågår fortfarande och restriktioner återinfördes 23 december. 
Knutsdansen kommer inte att kunna genomföras 2022.  Det är ovisst hur 
pandemin utvecklar sig och vilka möjligheter som finns att kunna utöva, 
arrangera och ta del av fritids- och kulturaktiviteter. 

  

  Mätningar Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 
Målvärde 

2021 

 

2:1:1 Antal arrangemang som 
Arbogas arrangörsföreningar 
erbjuder per år ska vara minst 45 
arrangemang 

45 15 20 45 

 

2:1:2 Antalet bokade timmar i 
idrottshallar av icke 
föreningsanslutna ska öka i 
förhållande till 2020 års bokningar 

30 % 4 %   

 

2:1:3 Arrangera minst fyra större 
aktiviteter/arrangemang per år där 
minst fyra föreningar deltar 
samverkar 

4 0 0 4 

 

2:1:4 Ekbacksbadet ska minst fyra 
gånger per år erbjuda 
familjearrangemang med aktiviteter 
för barn och unga 

4 2 2 4 

2:1:1 Antal arrangemang som Arbogas arrangörsföreningar erbjuder per år 

ska vara minst 45 arrangemang 

Antalet arrangemang som genomfördes under 2021 minskade kraftigt på grund 
av Coronapandemin.  

2:1:2 Antalet bokade timmar i idrottshallar av icke föreningsanslutna ska öka 

i förhållande till 2020 års bokningar 

På grund av restriktioner kopplade till coronapandemin har idrottshallar och 
anläggningar varit stängda för bokning för privatpersoner under första halvan 
av 2021. Från 23 december är det återigen inte möjligt för privatpersoner att 
hyra idrottshallar/anläggningar. 

2:1:3 Arrangera minst fyra större aktiviteter/arrangemang per år där minst 

fyra föreningar deltar samverkar 

På grund av pandemin har det inte varit möjligt att arrangera stora 
arrangemang/aktiviteter. Däremot är ett flertal mindre arrangemang i 
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samverkan med föreningar genomförda under året. 

2:1:4 Ekbacksbadet ska minst fyra gånger per år erbjuda familjearrangemang 

med aktiviteter för barn och unga 

Sommarlovsarmband och halloweenkväll. 

  

Nämndens mål: 2:2 Fritids- och kulturförvaltningen ska ta tillvara och stödja barn och 

ungdomars projektidéer inom fritids- och kulturområdet. 

 

Ungdomsenheten 

Fritidsgården Gluggen 

Gluggens röda tråd - "Alla idéer är välkomna". Det är barn och ungdomar som 
tillsammans med ledarna gör verksamhet. Förslag till onsdagsaktiviteterna görs 
tillsammans med barn och ungdomarna. Förslag till inköp av lekmaterial 
kommer från barn och ungdomar. 

Ungdomsfullmäktige har haft sex protokollförda möten under året.  
Ungdomsfullmäktige träffades digitalt under våren.  Under hösten lättade 
restriktionerna och Ungdomsfullmäktige kunde återgå till det mer normala. 
Nyrekrytering gjordes under hösten och ett 15-tal ungdomar är nu med i 
Ungdomsfullmäktige. 

Ungdomsfullmäktige ansökte om medel ur samfond 2 för resa till Gröna Lund. 
De återtog sin ansökan utifrån pandemiläget. 

Ungdomsfullmäktige har under året träffat NTF (Nationalföreningen för 
trafiksäkerhetens främjande) för att diskutera trafiksäkerhetsfrågor. De har 
träffat näringslivschefen för en diskussion om Arboga och säkerhetssamordnare 
för diskussion om trygghet. Ungdomsfullmäktige har träffat regionens 
kulturutvecklare för att prata om kulturplanen som region Västmanland arbetar 
fram. 

Kulturskolan 

Kulturskolan tar gärna emot initiativ från eleverna och ser gärna att de är med 
och arbetar för gemensamt bestämda mål. Ett exempel på detta är 
Ungdomsmusikkårens elevförening där eleverna själva ansvarar för 
fikaförsäljningar och insamlande av pengar för gemensamma resor. En sådan 
resa är inte möjlig utan elevernas egna engagemang. När restriktionerna släpps 
bit för bit kommer både stråk och blås att sälja operafika vid Digitala hus för att 
åka på en gemensam resa till Gotland. 
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Framtiden 

Arbetet fortsätter för att utveckla och utöka ungdomsfullmäktiges deltagande i 
kommunens beslutsprocesser. Ett stort utvecklingsområde är att få även andra 
nämnder och styrelser att tillfråga ungdomsfullmäktige. 

  

  Mätningar Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 
Målvärde 

2021 

 

2:2:1 Fritids- och kulturnämnden 
ska vid minst tre nämndsärenden 
inhämta synpunkter ifrån 
ungdomsfullmäktige 

2 3 0 3 

 

2:2:2 Ungdomsfullmäktiges samtliga 
minnesanteckningar ska 
rapporteras till Fritids- och 
kulturnämnden 

33 % 50 % 100 % 100 % 

2:2:1 Fritids- och kulturnämnden ska vid minst tre nämndsärenden inhämta 

synpunkter ifrån ungdomsfullmäktige 

Ungdomsfullmäktige är inte tillfrågade vid något ärende 2021. 

2:2:2 Ungdomsfullmäktiges samtliga minnesanteckningar ska rapporteras till 

Fritids- och kulturnämnden 

Tre sammanträden på våren och tre på hösten, samtliga protokoll är inlämnade. 

 

Nämndens mål: 2:3 Underlätta och möjliggöra Arbogabons kontakter med kommunen 

och andra myndigheter. 

 

Biblioteket 

Medborgarkontoret fyller en viktig funktion i länken mellan kommunens 
invånare och olika myndigheter i samhället. Invånare har fortsatt komma med 
frågor rörande kontakter med statliga och andra offentliga instanser. 
Bibliotekspersonalen har precis som tidigare arbetat med att hjälpa till med att 
förmedla uppgifter för myndighetskontakter, ge språkstöd och förtydliga 
innebörden vid ifyllning av diverse blanketter av sedvanligt slag. Ett stort antal 
besökare vänder sig till biblioteket för hjälp med språkstöd och översättning i 
kontakten med myndigheter. 

En stor del av frågor i disken har under året rört myndighetsärenden samt 
studielitteratur för vuxenstuderande. Även konsumentfrågorna under våren 
bar drag av pandemin, med mer komplexa ärenden som krävde mer tid för 
handläggning. 
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Biblioteket har sedan årsskiftet avtal för att erbjuda programmet Princh, med 
vilket allmänheten nu enkelt kan skriva ut sina dokument från bibliotekets 
datorer, sina bärbara dator eller mobiler. Det går också skriva ut på hemifrån. 
Vid utskriften kan man välja betalsätt själv. Tjänstens införande minskar 
onödiga utskrifter, minskar antalet manuella kassaärenden i disken och ger 
bibliotekspersonalen mer tid över för andra arbetsuppgifter. 

Viktiga händelser 

E-medborgarveckan hålls varje höst för att informera och sprida kunskap om 
digitala tjänster som utgör viktiga verktyg i vardagen för gemene man. Under 
den veckan anordnade biblioteket en eftermiddag med IT-verkstad. Besökarna 
kunde ställa frågor och få praktisk hjälp med användningen av vardagslivets 
viktigaste appar, som Bank-ID och Swish. Denna service behövs då det är 
konstaterat att nära en femtedel av befolkningen står utanför ett digitaliserat 
sammanhang i och med lågt IT-kunnande. I förekommande syfte erbjuder 
biblioteket därför möjligheten att boka tid med en bibliotekarie för individuellt 
IT-stöd. 

  Mätningar Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 
Målvärde 

2021 

 

2:3:1 Medborgarkontoret erbjuder 
information och vägledning under 
minst 10 timmar i veckan utöver 
kontorstid (08,00-17,00) 

  7 10 

2:3:1 Medborgarkontoret erbjuder information och vägledning under minst 

10 timmar i veckan utöver kontorstid (08,00-17,00) 

Det första halvårets begränsade öppethållande har lett till att 
medborgarkontoret endast haft öppet 7 timmar efter kl. 17.00 under veckans 
dagar. Med anledning av begränsat maxantal, betydligt färre besökare på 
kvällstid samt för att begränsa smittan i stort har det ansetts befogat att stänga 
en timma tidigare varje måndag till och med torsdag. På fredagar stänger 
biblioteket klockan 16.00 året om. 
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Kommunfullmäktiges mål: Arboga är klimatsmart  

 

Nämndens mål: 3:1 Fritid och kulturs verksamheter ska skötas på ett energieffektivt 

och klimatsmart sätt 

 

Ledning och administration 

Rådhuset har källsortering och kompost. Tåg är förstahandsvalet för resor 
utanför kommunen. 

  

Biblioteket 

Biblioteket källsorterar papper, plast och organiskt avfall. Rörelsestyrd 
belysning finns installerad i bokmagasinet och på toaletterna. Äldre glödlampor 
byts successivt ut mot LED. 

Transporter inom det regionala bibliotekssamarbetet har organiserats med 
energieffektiva fordon som drivs med biogas. Kuvert som används till 
försändelser mellan bibliotek i fjärrlånekedjan återanvänds i stor utsträckning. 
Med ett nytt digitalt program, Princh, begränsas antalet oönskade utskrifter 
genom att besökaren medvetandegörs om exakt hur många som kommer att 
skrivas ut och kräver betalning. 

  

Ungdomsenheten 

Enheten källsorterar allt avfall och använder kompost. Vid byte av 
ljusarmaturer i enhetens anläggningar används alltid lågenergiprodukter. Vid 
resor utanför kommunen är tåg förstahandsvalet och för kortare resor används 
elcykel om det är möjligt. På toaletter samt i kopieringsrum finns rörelsestyrd 
belysning. 

  

Ekbacksbadet 

Miljövänliga alternativ, som till exempel städmedel eftersöks alltid. 

Badet arbetar aktivt med att få besökarna medvetna om vikten att duscha före 
bad, detta för att minska användandet av kemikalier. 

Det är en lägre energiförbrukning 2021 jämfört med 2019. Förbrukad el för 2021 
är 496 697 kwh mot 551 344 kwh för 2019. Dock återspeglar det sig inte 
ekonomiskt då elen är dyrare 2021. 
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Förbrukad fjärrvärme för 2021 är 1 484 mwh mot 1 748 mwh för 2019. 

UV-ljus har installerats för att förbättra vattenreningen, då det kommit nya 
riktvärden. 

  

Anläggning 

Vid byte av ljusarmaturer i anläggningarna sätts alltid lågenergiprodukter upp. 

En viktig tanke i Fritidsbankens verksamhet är miljötänket med fokus på smart 
återbruk. Genom att återanvända allt material så hjälper verksamheten till att 
minska sopberget. 

  

Framtiden 

Förvaltningens enheter fortsätter arbeta med att hitta energieffektiva och 
klimatsmarta lösningar, bland annat genom nära dialog med fastighetsägare 
och driftpersonal för att arbeta på ett energieffektivt sätt. 

 

 

  Mätningar Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 
Målvärde 

2021 

 
3:1:1 Allt avfall från förvaltningens 
verksamheter ska källsorteras 

50 % 40 % 40 % 50 % 

 

3:1:2 Ekbacksbadets 
energianvändning ska minska från 
2019 års förbrukning. 

  54 647 10 000 

3:1:1 Allt avfall från förvaltningens verksamheter ska källsorteras 

Alla verksamheter källsorterar sitt avfall. 

När det gäller anläggningar och hallar har det inte gått att få till ett fungerade 
sätt att källsortera. 

3:1:2 Ekbacksbadets energianvändning ska minska från 2019 års förbrukning. 

Ekbacksbadets elförbrukning har minskat med 54 647 kvh. 
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5.2 Inspirerande lärande och arbete 

Kommunfullmäktiges mål: I Arboga finns goda möjligheter till utbildning 

 
 

Nämndens mål: 4:1 Fritids- och kulturnämnden ska stödja möjligheter till livslångt 

lärande och hålla en god kvalité 

 

Biblioteket 

Bibliotekets verksamhet är i stora drag inriktad på att stödja det livslånga 
lärandet och att hålla en god kvalitet på verksamheten. Biblioteket bidrar aktivt 
till att möjliggöra studier på distans, bland annat genom att erbjuda tillgång till 
litteratur från den regiongemensamma biblioteksbeståndet. Genom ett utbyggt 
samarbete med smidiga transporter mellan regionens bibliotek tillgängliggörs 
ett större, rikare mediebestånd för flera. Detta gynnar inte minst Arbogabor 
som studerar på högskolor, universitet och idkar yrkesstudier i stort. 
Vuxenstuderande i Arboga har använt utbudet flitigt och nyttjat bibliotekets 
kompetens i stor utsträckning. Biblioteket har i sedvanlig ordning lånat in 
litteratur som inte går att låna inom det regionala beståndet, men som 
efterfrågats av kommuninvånare. 

De publika arrangemangen i samarbete med studieförbund och lokala 
föreningar har helt pausats under det första halvåret av 2021. Under hösten 
genomfördes fem föreläsningar i föreläsningsserien "alltid på en onsdag". 
Ämnen för hösten var bland annat "sund med hund", "Titanic" och julmusik. 

Två av de övriga programpunkterna under hösten var: "demokrati - hur svårt 
kan det vara" och "Arboga stadskärna i blickpunkten". 

Biblioteket är också skolbibliotek och tar emot klasser på besök. Under våren 
pausades dessa besök och återupptogs under hösten. 

Biblioteket är ansvarig för kultur i skolan. Endast två Kultur i skolan-
arrangemang kunde genomföras i under våren. Två film- och 
musikföreställningar av "Buster" visades för årskurs två och tre. 
Föreställningarna live-streamades direkt från Medborgarhuset och eleverna såg 
föreställningen i sina klassrum. 

"Under regnbågen", en musikföreställning, som riktade sig till förskolebarn 
födda 2015/16, genomfördes helt digitalt, och sändes via Zoom till förskolorna. 
Artisterna befann sig på scenen i Västerås konserthus, och möjlighet fanns till 
ett visst utbyte mellan de agerande och barnen. Sex föreställningar 
genomfördes och cirka 310 barn fick möjlighet att ta del av föreställningarna. 
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Under hösten genomfördes sex livekonserter med duon Symbio i 
medborgarhuset för elever i årskurs sju till nio. För eleverna i årskurs fyra och 
fem spelades teaterföreställningen "fattar du inte att jag saknar dig" i 
Medborgarhuset. Sammanlagt 388 elever fick ta del av föreställningen under 
fyra föreställningar. 

  

Ungdomsenheten 

Fritidsgården Gluggen 

Verksamhetens huvudsyfte bygger på livslångt lärande och beteende. 

Läxhjälpen, som hade sin början hösten 2020 med ungdomsfullmäktige som 
initiativtagare, fortsatte även under 2021 med hjälp av medel som 
ungdomsfullmäktige ansökte om ur Samfond 2. Läxhjälpen lockade till sig 
totalt 472 barn och ungdomar vid 74 olika tillfällen under året. Det är en 
lärarstudent som håller i läxhjälpen. I november 2021 kom också beskedet att 
finansieringen är tryggad för framtida läxhjälp. Barn- och 
utbildningsförvaltningen kommer från och med 2022 att finansiera läxhjälpen. 

I slutet av året påbörjades ett samarbete med Örebro universitet, PIA projektet. 
Målet för projektet är att främja integration och anpassning bland nyanlända 
ungdomar och deras föräldrar. Projektet är ett samarbete mellan forskare på 
Örebro universitet, Karolinska institutet, Umeå universitet och norska 
Folkhälsomyndigheten. Forskarna kommer att träffa ungdomar som är mellan 
13 och 18 år och är nyanlända till Sverige. Intervjuer/samtal kommer ske i 
grupper om de kulturskillnader ungdomarna ställts inför när de kom till 
Sverige. 

Kulturskolan 

Kulturskolan bedriver undervisning för såväl nybörjare som för elever som 
söker vidare till yrkesförberedande kurser på folkhögskolor och högskolor med 
musikinriktning. Kulturskolan arbetar med att få en fungerande övergång 
mellan kulturskolans verksamhet och vuxenverksamheten som finns i 
föreningslivet. 

Genom Regional kulturskola har work shops för elever genomförts. Dessa 
dagar har elever från hela Västmanland samlats och fått inspiration och 
undervisning av inhyrda musiker. Sångelever samlades i Sala och fick en 
kördag med Britta Bergström som många känner igen från TV-programmet Så 
mycket bättre. Gitarrelever har fått möta gitarristen Emil Ernebro i Västerås och 
i Köping samlades ett sextiotal brasselever för att få möta Stockholm brass 
quintet. Stråkorkestern Arkus åkte en kväll till Västerås för att inspireras av 
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Västerås Sinfonietta som framförde jubilaren Vilhelm Stenhammars musik 
bland annat. 

På grund av pandemin har kulturskolan under våren inte kunnat genomföra 
föreställningar som de brukar. I stället har kulturskolan gjort en musikvideo, en 
idé som funnits under en längre tid. Allt arbete har gjorts inom huset: eleverna 
spelar, sjunger, dansar och medverkar på olika sätt. All filmning, regi, ljud- och 
ljusarbete och klipparbete har utförts av kulturskolans lärare. De medverkande 
eleverna har fått vara med om alla led i arbetet bakom en musikvideo. 
Kulturskolan vill med filmen förmedla den glädje och gemenskap som finns i 
verksamheten. 

Under hösten genomförde kulturskolan konserter och framträdanden för 
publik, se ovan under 2:1. 

God kvalitet i kulturskola kan konkretiseras som en hög andel utbildade lärare, 
hög tillgänglighet, jämlikt deltagande och aktiv samverkan, både inom 
kommun med grundskola och civilsamhälle, men också med andra 
kulturskolor i länet och regional kulturskola Västmanlands län. Samverkan ger 
enheten ökad kvalitet genom både elevaktiviteter och gemensam fortbildning 
och nätverkande för lärarna. 

Skolan är en viktig samverkanspart för att kulturskolan ska nå de barn och 
ungdomar enheten vanligtvis inte når. Kulturskolan bidrar också till skolans 
måluppfyllelse genom att arbeta med estetiska lärprocesser och via skapande 
verksamhet nå kunskap. Samverkan med grundskolans tvåor är en av de 
beprövade vägarna som är viktiga för både grundskolan och kulturskolan. 

Under höstterminen 2021 har kulturskolan, trots att skolan meddelat att de inte 
kunde vara med och finansiera kompanjonundervisningen, med hjälp av 
tidigare sökta kulturrådsbidrag bedrivit undervisning ute på skolorna. När 
fritid- och kulturnämnden fick utökad ram beslutades att en del av de pengarna 
skulle gå till kulturskolan som framöver tar hela kostnaden för 
kompanjonundervisningen. 
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  Mätningar Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 
Målvärde 

2021 

 

4:1:1 Biblioteket ska i samverkan 
med föreningslivet, studieförbund 
och andra aktörer erbjuda minst 10 
publika arrangemang ägnade att 
bidra till kommuninvånarnas 
informella lärande. 

10 % 10 % 20 % 10 % 

 

4:1:2 Brukarenkät. 90% av 
kulturskolans elever ska vara nöjda 
med verksamheten. 

 98 %  90 % 

 

4:1:3 På kulturskolan ska möten 
mellan uttrycksformer skapas och 
minst fyra föreställningar där elever 
från olika konstformer deltar ska 
genomföras 

3 5 4 4 

4:1:1 Biblioteket ska i samverkan med föreningslivet, studieförbund och 

andra aktörer erbjuda minst 10 publika arrangemang ägnade att bidra till 

kommuninvånarnas informella lärande. 

Trots den pågående pandemin har bibliotekets utåtriktade verksamhet varit 
omfattande under hösten. I linje med bibliotekets uttalade ambition att erbjuda 
Arbogaborna en arena för samtal och dialog har det arrangerats föreläsningar 
med samtidsaktualitet och av hög angelägenhetsgrad för kommuninvånarna. 

4:1:2 Brukarenkät. 90% av kulturskolans elever ska vara nöjda med 

verksamheten. 

Ej genomförd med anledning av chefsbyte och pandemi. 

4:1:3 På kulturskolan ska möten mellan uttrycksformer skapas och minst fyra 

föreställningar där elever från olika konstformer deltar ska genomföras 

Fame-filmen är ett bra exempel där elever från olika konstformer möts. 
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5.3 Inspirerande organisation 

Kommunfullmäktiges mål: Arboga kommun är en attraktiv arbetsgivare 

 
 

Nämndens mål: 6:1 Medarbetarna på fritids- och kulturförvaltningen ska känna sig 

delaktiga och ha inflytande över utvecklingen av verksamheten. 

 

Hela förvaltningen 

Alla enheter följer kommunens SAM-hjul (årsplanering för systematiskt 
arbetsmiljöarbete). Arbetet sker enhetsvis på arbetsplatsträffar, APT. APT 
genomförs enligt kommunens riktlinje på alla enheter. Kommunens 
värdegrund PUMI, professionalism, uthållighet, mod och innovation är 
vägledande för arbetet. 

2021 är förvaltningens sjukfrånvaro 2,60%. 

  

Biblioteket 

Verksamhetsplanering inför kommande år genomfördes under en heldag i 
januari, då all personal deltog. Vid mötet diskuterades aktuella 
utvecklingsbehov inom verksamheten inom ramen för uppdraget samt vilka 
prioriteringar som borde ligga till grund för årets verksamhet. Under dagen 
slogs fast att biblioteket ska aktivt arbeta för att nå åldersgrupper som vi når 
minst, dvs tonåringar och unga samt Arbogabor upp till 40 år i större 
utsträckning. 

Alla medarbetare på Biblioteket har samlats varje måndagsmorgon för 
gemensamt informations- och verksamhetsmöte inför veckan.  

Under pandemin har all kompetensutveckling för personalen skett enbart 
genom digitala utsändningar. Hela personalen har även arbetat såväl 
individuellt som i grupp med uppgifter på en digital lärplattform vars kurser 
syftar till att vässa bibliotekens digitala kompetens. 

  

Ungdomsenheten 

Fritidsgården Gluggen 

Gluggen saknade enhetschef under första halvåret 2021. Förvaltningschef har 
deltagit på APT och personalmöten varannan vecka. Personalmöten genomförs 
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varje vecka då aktuella frågor diskuteras. Från och med augusti tillträdde 
enhetschef för ungdomsenheten. 

  

Kulturskolan 

Det är viktigt att personalen får diskutera verksamhetens innehåll och 
utformning och känna att deras idéer tas tillvara och kan genomföras. Det 
utvecklade kursutbud, som kulturskolan provar under läsår 21/22 är exempel 
det. Vårens arbete med Fame-filmen visar på skaparkraften i kollegiet när det 
ges möjlighet att få utforma verksamheten. 

  

Ekbacksbadet 

Arbetar med att personalen ska vara väl utbildad inför sina arbetsuppgifter och 
att alla har egna ansvarsområden. Det möjliggör viktigt inflytande i 
arbetsvardagen. 

Framtiden 

Alla enheter i förvaltningen fortsätter arbetet med att vara en så attraktiv 
arbetsgivare som möjligt. 

  

  Mätningar Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 
Målvärde 

2021 

 
6:1:1 Medarbetarnas procentuella 
sjukfrånvaro ska inte överstiga 5 % 

1,7 % 3,6 % 2,60% 5 % 

 

6:1:2 Medarbetarnas samlade betyg 
av Fritids- och kulturförvaltningen 
ska öka. 

86 %  85 % 85 % 

6:1:2 Medarbetarnas samlade betyg av Fritids- och kulturförvaltningen ska 

öka. 

Mätning via Populum november 2021.  33 av 38 medarbetare har svarat. 
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Kommunfullmäktiges mål: Arboga kommun har god ekonomisk hushållning 

 
 

Nämndens mål: 7:1 Fritids- och kulturförvaltningen ska ha en ekonomi i balans. 

 

Fritids- och kulturnämndens verksamheter har gemensamt tagit ansvar för 
förvaltningens budget. Alla enheters medarbetare är engagerade och 
ansvarstagande i ekonomiska frågor. Uppföljning av budget och prognos är en 
återkommande punkt på enheternas arbetsplatsträffar för att skapa delaktighet 
och ansvarstagande hos alla medarbetare. 

Restriktivitet gäller vid inköp, kurser och konferenser samt tillsättande av 
korttidsvikarier. 

Nämndens möjlighet till statliga medel bidrar till att utökad verksamhet kan 
erbjudas. 

Fritids- och kulturnämndens resultat för 2021 visar överskott. 

  

  Mätningar Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 
Målvärde 

2021 

 7:1:1 Bokslut ska vara +/- 0 100 % 100 % 100 % 100 % 
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6 Uppföljning av servicelöften 

Förvaltningens servicelöften är 

Biblioteket är öppet och bemannat minst 41 timmar per vecka varav minst 11 
timmar på kvällar eller helger. 

Sedan 2020-04-01 är bibliotekets ordinarie öppethållande 42,5 timmar/vecka 
vintertid varav 11 timmar på kvällar och helger, samt 35,5 timmar under 
sommarmånaderna juni, juli och augusti. 

På grund av coronapandemin har biblioteket under 2021 varit helt stängt en 
period i början av 2021 samt haft kortare öppettider periodvis under året. 
Servicelöftet är därmed inte uppnått fullt ut under året. 

Fritidsgårdarna har öppet minst 49 veckor per år. 

Servicelöftet att Gluggen ska hålla öppet minst 49 veckor/år är uppfyllt. 

Elever vid kulturskolan ska erbjudas 27 lektionstillfällen per läsår. 

Kulturskolan lägger alltid ut minst 30 veckors undervisning, vilket gör att löftet 
är uppfyllt. 

Ekbacksbadet erbjuder årligen 220 simskoleplatser för barn mellan tre och 
sju år. 

Ekbacksbadet erbjöd 309 simskoleplatser för barn mellan två och sju år. 
Åldersgruppen för "minifirren" har ändrats till 2-3 år. Babysim med 88 platser 
är inte medräknade. 

Ekbacksbadet har öppet minst 75 timmar per vecka varav 35 timmar på tidig 
morgon, kväll eller helg. 

Under året har badet på grund av pandemirestriktioner haft stängt för 
allmänheten. De perioder badet varit öppet, har det varit öppet minst 75 
timmar per vecka varav 35 timmar på tidig morgon, kväll och helg 

Ekbacksbadet: Minst två gånger per dag tas vattenprover för att säkerställa 
god vattenkvalité i bassängerna. 

Vattenprover tas minst två gånger/dag. 

Allmänhetensåkning erbjuds i ishallen vid minst en vardagstid och två 
helgtider per vecka samt lovaktiviteter under säsong. 

På grund av Coronapandemin har allmänhetens åkning varit stängd i perioder. 
När restriktionerna tillåtit har allmänhetens åkning erbjudits enligt 
servicelöftet. 
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Medborgarna har möjlighet att på arboga.se se och söka lediga tider i 
kommunens anläggningar. 

På www.arboga.se finns möjlighet för vem som helst att se lediga tider i 
anläggningarna och skicka bokningsförfrågan. 

Föreningsbidragen ska vara beslutade senast den 12 december för möjlighet 
till utbetalning av föreningsstöd från den 1 januari. 

Föreningsbidragen beslutades den 2020-12-01 för år 2021. 

Studieförbundens bidrag ska vara beslutade senast den 28:e februari för 
utbetalning så fort överenskommelserna inkommit 

Beslut om studieförbundens bidrag beslutades den 24 september. På grund av 
coronapandemin har studieförbundens verksamhet behövt ställas om och 
rapportering från studieförbunden tog tid. 

Du kan alltid använda kommunens olika e-tjänster och kontakta oss via 
kommunens sociala medier. 

Löftet uppfylls. 

Vi uttrycker oss på ett vårdat, enkelt och begripligt språk i alla kontakter. 

Kontroll saknas 

I kontakt med kommunen får du svar på brev inom fem arbetsdagar och på e-
post och telefonmeddelanden samt meddelanden på sociala medier inom två 
arbetsdagar. Behöver vi längre tid på oss meddelar vi dig vem som 
handlägger ditt ärende. 

Kontroll saknas. 
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7 Internkontroll 

Fritids- och kulturförvaltningen har under året arbetat med intern kontroll 
enligt internkontrollplan 2021 som antagits av fritids- och kulturnämnden. 

Följande rutiner har kontrollerats: 

Ekonomi 

• Inköp 

• Bankbesök med dagskassor 

Administration 

• Offentlighetsprincipen posthantering och registrering 

• Delegering 

• Registerförteckning enligt GDPR 

• Lokalbokning 

• Kontinuitetshantering, upprätthålla prioriterade verksamheter i 
kommunen 

• Barnkonvention 

Verksamhetsspecifikt 

• Skötselavtal 

• Hot och våld 

• Säkerhetsrutiner för olycksfall och brandskydd 

Den interna kontrollplanen för år 2021 har följts, samtliga kontroller har åter 
rapporterats och inga större avvikelser har konstaterats. 

Delegering, registerförteckning och skötselavtal är områden som 
utvecklingsarbete kommer ske inom under 2022. 
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8 Barnrättsarbete 

Arboga kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn 
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. 2020 blev barnkonventionen lag och 
förvaltningsövergripande arbete pågår för implementering av 
barnkonventionen i kommunens verksamheter. 

Barnkonsekvensanalys har gjorts i beslutsärenden till fritids- och 
kulturnämnden. 

  

Biblioteket 

Barnets bästa är av högsta prioritet i bibliotekets verksamhet. 

Bibliotekslagen (213:801) fastslår i 8 §: 

" Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja 
deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda 
litteratur utifrån deras behov och förutsättningar."  

Liksom Bibliotekslagen betonar Barnkonventionen yttrandefrihetens centrala 
betydelse, samt barns rätt att bli lyssnade på och som avgörande förutsättningar 
för delaktighet i samhället. Rätten att bli lyssnad på hänger nära samman med 
rätten till ett språk. Bibliotekets främsta uppgift blir i detta sammanhang att 
verka för språkutveckling för alla barn oavsett bakgrund och 
uppväxtförhållanden, oavsett förmågor och oavsett vilka barnets föräldrar är. 

För att uppnå detta arbetar biblioteket med att 

• Vidareutveckla samarbetet med BVC, förskola och grundskola 

• Vidareutveckla samarbetet med Kulturskolan och förvaltningens övriga 
fritidsverksamheter för barn och ungdom 

• Fortsätta samarbetet med andra arrangörer via projektet "Ett kulturliv 
för alla - teater", för att erbjuda familjeföreställningar för barn i 
förskoleåldern och deras föräldrar inom projektet Rutan 

• Vidareutveckla det planerade samarbetet med Ungdomsfullmäktige 
samt ungdomsföreningar i Arboga. 

Biblioteket arbetar kontinuerligt utifrån ett barnperspektiv. I syfte att säkerställa 
barnets perspektiv på verksamheten måste biblioteket i framtiden fråga och 
lyssna till barn och unga i större utsträckning. 

Det är av största vikt att bibliotekets personal med sitt demokratiuppdrag är 
fullt insatta i barnrättsperspektivet och vad det innebär, inte minst med tanke 
på att biblioteket även är kommunens skolbibliotek. Delar av personalen har 
under året deltagit i kompetensutveckling rörande barnkonventionen. I 
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samband med arbete med verksamhetsplanering och Biblioteksplan har 
Barnkonventionen behandlats i personalgruppen. 

  

Ungdomsenheten 

Fritidsgården 

Barn som blir inskrivna på Fritidsgården Gluggen får ta del av de rättigheter de 
har när de är på fritidsgården. Vårdnadshavare tar också del av barnens 
rättigheter. 

- Att personalen lyssnar på dig, dina tankar och åsikter på allvar. 

- Att samma regler gäller oavsett vilken personal som jobbar. 

- Att du får möjlighet att engagera dig i Gluggens aktiviteter. 

- Att du har rätt att känna dig trygg. 

  

Kulturskolan 

Barnperspektiv har kulturskolan i all undervisning där läraren läser av sina 
elever och justerar innehållet efter hur de fungerar just då. 

Barnets perspektiv kan ses i ett konstnärligt inflytande över hur man 
gestaltar/tolkar sitt ämne. En konflikt som kan uppkomma är att eleven vill 
skapa sådant som vuxenvärlden inte tycker passar. När behöver vuxenvärlden 
gå in och säga ifrån? I vilka situationer går vuxna in och censurerar 
konstnärliga uttryck? Under våren uppstod två sådana situationer när 
generationerna krockade och det hanterades på olika sätt. I musikproduktionen 
ville eleverna skriva rap-texter som var grova. Ledarna för gruppen tog då 
tillfället i akt och diskuterade hur man får och kan uttrycka sig i text. 
Förmodligen ett mycket bra sätt att få ungdomar att tänka till på riktigt. I 
filmundervisningen skulle eleverna skapa film kring temat Överraskning. En 
grupp valde att göra en film om en skolskjutning vilket vi i vuxenvärlden 
reagerade starkt på. Men, om ungdomar funderar kring detta så har de även 
behov av att bearbeta dessa tankar. Film är ett medel för att bearbeta känslor 
och samspelet med bild och ljud gör att det kan bli väldigt otäckt. Är det rätt 
eller fel att låta elever få göra en sådan film? Resultatet blev en film med 
verkshöjd och eleverna förmedlade en stark stämning. Filmläraren bidrog till 
att hjälpa barnen med att bygga upp dramaturgin och de diskuterade bland 
annat om hur ljud kan skapas för att få den rätta stämningen. 

Kulturrådet ser samverkan som ett steg mot ökat elevinflytande och sådan 
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samverkan har kulturskolan under året haft med Gluggen och biblioteket. På 
kulturskolan har ungdomsmusikkåren en fungerande elevförening och den kan 
användas även till frågor som rör verksamheten i stort. 

  

 Ekbacksbadet 

Alla barn är välkomna till badet och dess verksamhet. 

I barnverksamheten arbetar personalen för att varje enskilt barn ska ha 
förutsättningar för att lyckas och utvecklas. 

  

Anläggning  

Vid frågor som direkt rör barn och ungdomar har ungdomsfullmäktige använts 
som referensgrupp. I arbetet med att öka den upplevda tryggheten i Arboga 
kommun har bland annat ungdomsfullmäktige genomfört en 
trygghetsvandring och gett barnens- och ungdomarnas perspektiv på hur 
staden upplevs ur trygghetssynpunkt. 
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9 Ekonomi 

Driftredovisning 

Fritids- och kulturnämnden utfall för 2021 visar överskott på + 635 t kr. 

Den pågående coronapandemin har gjort att anläggningar för idrott och bad 
haft helt eller delvis stängt periodvis och publika arrangemang och aktiviteter 
har under stora delar av året inte varit möjliga att genomföra på grund av 
restriktioner. 

Enhet/område/vht, tkr 
Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Bokslut 
2021 

Avvikelse 
mot 
budget 

Avvikelse 
Helårsprognos 
i delårsrapport 

Avvikelse 
Helårsprognos 
per 31 oktober 

Politisk verksamhet -585 -684 -571 113 60 60 

Ofördelad  -200 0 200 200 200 

Gemensamt -2 831 -3 041 -2 607 434 345 345 

Förebyggande 
ungd(SN/BUN/FOK) 

-133 -335 -166 169 100 100 

Föreningsservice -2 689 -2 836 -2 676 160 73 73 

Anläggningar inkl. bad -16 325 -16 773 -17 780 -1007 -1127 -1229 

Ungdomsenheten -10 302 -9 939 -9 581 357 0 0 

Kulturverksamhet inkl. 
bibliotek 

-8 054 -8 567 -8 359 208 150 150 

Summa -40 920 -42 374 -41 739 635 -200 -300 

 

Utfallet är 835 t kr bättre än delårsprognosen, per 31 augusti. Restriktionerna 
lättade under hösten och i prognosen antogs att badet och övrig verksamhet 
skulle kunna bedrivas "normalt" under senare delen av hösten och året ut. 
Restriktioner återinfördes i december, vilket gjorde att planerade aktiviteter 
återigen fick ställas in. 

Allmänt för nämndens alla verksamheter Förvaltningen är restriktiv med 
korttidsvikarier. Kurser och konferenser samt regionala sammankomster har 
ställts in eller genomförs digitalt med anledning av coronapandemin. Statlig 
ersättning utbetalades för 1,7% av sjukskrivningskostnader till och med 
september. 

Politik och ofördelad pott, +313 tkr Fritids- och kulturnämnden har haft 
reducerat antal ledamöter med anledning av den pågående coronapandemin. 
Nämndens budgetpost för ofördelad pott nyttjas inte. 

Förvaltningsgemensamt, +434 tkr Utlåning av nämndsekreteraren som 
styrelsesekreterare i Arboga kommunalteknik AB och Arboga vatten och 
avlopp AB under första halvåret 2021. Den gemensamma budgeten för 
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oförutsedda händelser nyttjas inte. 

Förebyggande ungdomsverksamhet, +169 tkr Förvaltningsgemensam 
verksamhet. Inplanerade arrangemang och aktiviteter har under stora delar av 
året inte varit möjliga att genomföra. 

Föreningsservice, +160 tkr Kommunens egna arrangemang, knutsdans, 
valborgsmässofirande med flera, kunde inte genomföras. Dubbelt utbetalt 
bidrag 2020 återbetalades under året. 

Anläggningar inkl. badet, -1 007 tkr Intäktsbortfall för badet och anläggningar. 
Ekbacksbadet, som finansierar sin verksamhet till 56 procent av intäkter, har 
haft stort intäktsbortfall. Hallar och anläggningar har inte kunnat hyras ut med 
anledning av gällande restriktioner. 

Reducerad hyra och ingen kostnad för lokalvård för medborgarhuset under den 
tid Region Västmanland hyrt lokal för vaccination.  Minskade inköp och lägre 
kostnad för personal bidrar till minskat underskott. 

Ungdomsverksamheten, + 357 tkr Fritidsgården Gluggen har haft delvis stängt 
och haft digital fritidsgård och inte kunnat bedriva verksamhet som vanligt, 
vilket inneburit minskade kostnader. Kulturskolan har inte kunnat genomföra 
planerad verksamhet, till exempel konserter i hyrda lokaler. 

Kulturverksamhet inkl. biblioteket, + 208 tkr Kulturverksamhet har inte 
kunnat genomföras under stora delar av året, till exempel teaterföreställningar 
för skoleleverna. 
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Driftprojekt finansierat av statsbidrag eller andra externa medel (t kr)  

Förutom tilldelad driftbudget från kommunfullmäktige ansöker 
verksamheterna aktivt bidrag som ökar kvalitén och verksamheten som erbjuds 
invånarna i Arboga. För nu beviljade medel för 2021 och 2022 bedriver 
enheterna verksamhet för knappt tre miljoner. 

Driftprojekt Bidrag 2021, 2022 Kostnader 2021 Kvar av bidragen 

Stärkta bibliotek 21/22 679 -111 568 

Stärkta bibliotek 20-22 603 -466 137 

Bokstart 
Regionsamarbete 

51 -1 50 

Inköp Medier 
(Kulturrådet) 

50 -4 46 

Kulturrådet ht21/vt22 422 -85 337 

Regional Kulturskola 
ht21/vt22 

200 0 200 

Filminstitutet ht21/vt22 85 -57 28 

Sommarlovsaktiviteter 
2021 

384 -384 0 

Dans för hälsa 2021 99 -99 0 

Skapande förskola 
2021 

104 -104 0 

Samfond 2, Läxläsning 
2021 

51 -53 0 

Ungdomsjobb 164 164 0 

    

Summa 2892 -1200 1365 

Biblioteket och Kulturskolan har fått statsbidrag från kulturrådet och 
kulturskolan har dessutom fått statsbidrag från Svenska Filminstitutet och kan 
därmed bedriva annan utökad verksamhet än vad som annars vore möjligt. 

Dans för hälsa, rörelsestudion, är finansierat via statsbidrag till arbete som 
förebygger psykisk ohälsa från socialstyrelsen. Socialförvaltningen ansöker om 
bidraget. Kulturskolan har tillsammans med förskolan bedrivit projektet 
skapande förskola. Statsbidraget sökts även av barn- och 
utbildningsförvaltningen för Skapade förskola där kulturskolan deltar. 
Kommunen fick möjlighet att ansöka om statsbidrag för att skapa feriearbeten 
till ungdomar och även för lovaktiviteter. 

Läxläsning på Gluggen har genomförts med bidrag från stiftelsen Samfond 2. 

Kulturskolan och Biblioteket har via det regionala samarbetet erhållit bidrag för 

olika projekt som möjlighet ett större kulturutbud för medborgarna i Arboga 
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Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt, tkr Budget    2021 Utfall 2021 Avvikelse 

Konstnärlig utsmyckning 1 000 0 1 000 

Biblioteket investeringar 100 0 100 

Kulturskolan instrument 100 0 100 

Spontanidrottsplats 0 -64 64 

Ljud, bild och annan 
teknik vht lokal 

100 70 30 

Summa 1 300 6 1 294 

Under året har enheterna arbetat med att ta fram underlag för inköpen. När det 
gäller ljud, bild och annan teknisk utrustning har det inneburit ett stort 
inventeringsarbete tillsammans med externa aktörer, vilket gjort att arbetet 
dragit ut på tiden. Enheterna har haft extra belastning i och med den pågående 
coronapandemin vilket också påverkat arbetstakten. Ljudanläggning är beställd 
till Ekbacksbadet. Ljudanläggning till Ekbacksbadet prioriterade utifrån 
säkerhetsskäl och innan kostnad för den var känd gjordes ingen mer 
beställning. Besked om det kom sent under året och inget mer hanns med innan 
årsskiftet. Behovet av investering för ljud och bild i hallar och anläggningar 
uppgår till betydligt mer än de 100 t kr som finns avsatta för 2022 och trots att 
30 t kr kan anses vara ett mindre belopp skulle det göra stor skillnad för 
möjligheten till investering i ljud och bild 2022. Även bibliotek och kulturskola 
har sett över sitt investeringbehov av ljud och bild. Belysningen i 
bibliotekslokalerna behöver förbättras, inte minst på vuxenavdelningen. Arbete 
påbörjades för nya armaturer i bokhallen, men har inte kunnat slutföras. 

Upphandlingsenheten har hög arbetsbelastning vilket inneburit att det dröjt 
innan upphandlingen av konstnärlig utsmyckning kom igång. Första steget i 
upphandlingen är nyligen taget och med att konsultstöd för upphandlingen av 
konstnärlig utsmyckning är genomförd och nästa steg i processen kan påbörjas. 

Spontanidrottplats: kostnaden för utredning av plats från 2019 har flyttats från 
fritids- och kulturnämnden till Finansen eftersom fritids- och kulturnämnden 
inte skulle utreda detta vidare utan arbetet gick över till 
kommunstyrelseförvaltningen. 
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10 Nyckeltal 

10.1 Nyckeltal för Fritids- och kulturnämnden 

Verksamhet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Besökare 
biblioteket 

101 375 90 982 80 758 76 000 52 724 42 048 

Besökare 
Ekbacksbadet 

113 257 102 285 111 573 115 100 80 504 59 758 

Besökare 
ungdom 

59 53 48 57 42,2 37,5 

Ämneskurser 
musik 

332 342 226 242 399 229 

Danselever 198 174 175 206 113 199 

       

Cirkeltimmar 
studieförbund 

31 199 27 613 35 110 34 153 23 120  

Biblioteket och Ekbacksbadet har haft betydligt färre besökare under året med 
anledning av coronapandemin och restriktioner om stängd verksamhet och 
maximalt antal besökare/kvm. Skolor och förskolor ställde in sina besök på 
biblioteket och programverksamheten har legat nere större delen av året. 

Ekbacksbadet har under våren inte kunna ha kurser inriktade på vuxna och 
under hösten genomfördes dessa med färre deltagare i varje grupp. 

Även Gluggen har haft färre besökare med anledning av pandemin. 
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11 Framtiden 

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. De kommande 
åren kommer vara utmanande i och med de allt stramare ekonomiska ramarna. 
De kommande årens utmaningar kan sammanfattas: 

• En ekonomi i balans 

• Rikt utbud på fritids- och kulturaktiviteter inom befintlig budget 

• Personal- och kompetensförsörjning 

• Hallar/anläggningar i behov av upprustning 

• Teknik och utrustning för att kunna möta moderna krav 

• Digitalisering 

Det är osäkert hur länge coronapandemin kommer pågå och hur den kommer 
att påverka verksamheten 2022. 

  

Biblioteket 

Bibliotekets mål för framtiden är att bli alltmer relevant för Arbogaborna, och 
att vara av betydelse för invånarna genom hela livet. Biblioteket fortsätter att 
prioritera barn och unga i sin verksamhet. Med början hos de yngsta läggs 
grunden för god läs- och språkutveckling, stora kulturupplevelser och 
förtrogenhet med biblioteket. Samverkan med lokala aktörer skapar god 
förankring i kommunen, och bidrar till ett starkare lokalsamhälle. 

Dessutom vill biblioteket i framtiden fortsätta arbetet med att ägna särskild 
uppmärksamhet åt dem som har svårt att komma till biblioteket och de som har 
svårt att klara av bibliotekets tjänster på egen hand. Därmed kan slås två 
intentioner i bibliotekslagen samman, dels att verka för det demokratiska 
samhällets utveckling genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning och 
dels att ägna särskild uppmärksamhet åt personer som kan sägas ingå i 
prioriterade grupper på grund av större tillgänglighetsbehov. Tillsammans får 
dessa målsättningar utgöra huvudspåren i bibliotekets väg framåt, i syfte att 
skapa förutsättningar för alla Arbogabor att utvecklas efter sina behov och 
förmågor. 

Genom att ingå i Bibliotek i Västmanland skapas förutsättningar för en starkare 
infrastruktur som grund för den viktiga läsförmågan hos barn och unga, det 
livslånga lärandet och samhällets demokratiska utveckling i stort. En förbättrad 
tillgång för alla invånare till hela regionens medieutbud och bibliotekstjänster 
bidrar till detta. Med lokal och regional förankring fortsätter Arboga bibliotek i 
egenskap av stadsbibliotek, skolbibliotek och medborgarkontor, att utveckla 
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sina möjligheter att erbjuda kultur och kunskap till alla. 

Satsningen på barn och unga fortsätter dels genom att en 
biblioteksassistenttjänst gjorts om till barn- och ungdomsbibliotekarie, dels 
genom att statliga bidrag tilldelats för projekt med särskilt fokus på de 
prioriterade grupperna. För att nå tonåringar och unga vuxna, planeras 
samarbeten med föreningar: Arboga Ryttarsällskap samt Arboga Atletklubb. 

Regeringens särskilda utredare Gustav Fridolin har haft i uppdrag att utreda 
och föreslå åtgärder för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever i 
förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan likvärdig tillgång till skolbibliotek. I 
detta ingår även att utreda och föreslå åtgärder för att öka tillgången till 
skolbibliotek med utbildade bibliotekarier. Utredningen presenterades 2021-01-
19 (SOU 2021:3). Beslut om ändringar i lagstiftningen kan fattas före 
riksdagsvalet 2022, enligt utredarna. Utredningsförslaget föreslås träda i kraft 
läsåret 2023/24 förutsatt att beslut tas i riksdagen. Arboga stadsbibliotek är 
också skolbibliotek för grundskolan och hur utredningens förslag kan komma 
att påverka verksamheten vet vi ännu inte. 
 

Ungdomsenheten 

Ungdomsenheten är idag, och skall fortsätt vara, en självklar relevant och 
huvudsakligt nav för barn och ungdomar i Arboga. 

Arboga ungdomsenhet ska förutom PUMI genomsyras av ledorden: 

MODERN genom tillgänglighet och bredd som lockar Arbogas alla barn och 
ungdomar oavsett bakgrund och förutsättningar.  Pedagogiska 
arbetssätt/metoder som är analoga, digitala, flexibla och öppna. 

INNOVATIV genom att våga prova nya vägar och metoder. Kortkurser, 
digitala arbetssätt, kursinnehåll och gruppundervisning. Uppfinningsrikedom 
och nya idéer är en drivkraft och ska premieras samtidigt som traditionen ska 
förvaltas. Kulturskolan har byggts upp under 75 år och har varit en tydligt 
prioriterad verksamhet genom åren. 

RELEVANT genom att aktivt förhålla verksamheterna till samtiden, utbud och 
verksamhet ska präglas av detta. 

Kulturskolan riskerar att tappa elever med anledning av coronapandemin. När 
undervisningen inte kan bedrivas "som vanligt" avbokar flera elever sina 
kurser. Det återstår att se om dessa kommer åter till kulturskolan när 
coronapandemin är över. 

Kulturskolans utmaningar för framtiden är bland annat minskade möjligheter 
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att få undervisa i barnens skolmiljö samt att många instrument har tappat i 
attraktionskraft - eftersom få barn och föräldrar känner till vad en exempelvis 
klarinett eller valthorn är.  Den statliga kulturskoleutredningen slog fast att 
kulturskolan ska vara en fritidsaktivitet. Kulturskolan anser dock att en av de 
samhällsbärande uppgifterna är att verka för kompetenshöjning inom förskola 
och grundskolans lägre åldrar. 

 

Ekbacksbadet 

2020 fick förvaltningen fått i uppdrag att utreda möjligheten till annan 
driftsform av Ekbacksbadet. 

Bubbelpoolen på relaxen är i dåligt skick och planen är att den byts ut under 
2022. 

I december 2022 firar inomhusbadet 30 år och det ska förstås firas! 

  

Anläggning/Förening 

Arboga har ett aktivt och starkt föreningsliv. Här blandas idrott med kultur och 
sociala föreningar. Effekterna av Coronapandemin är fortfarande svåra att 
bedöma. Det finns vissa indikationer som tyder på att föreningslivet kommer 
att brottas med kraftigt sjunkande medlemsantal framöver. Föreningarnas 
verksamhet blir lidande och de har även försatts i ett utmanande ekonomiskt 
läge. Det kommer att krävas stöttning och hjälp för att 
civilsamhällesorganisationerna inte bara ska överleva utan också växa och 
utvecklas. 

Anläggningarna i kommunen underhålls efter hand. Utmaningar på 
tekniksidan i många av de anläggningar som kommunen tillhandahåller 
kvarstår dock. 

Förvaltningen har pågående uppdrag som handlar om Hällarnas camping. 
Detta uppdrag beräknas kunna slutföras under 2022. 

Med en begränsad ekonomi kommer det vara svårt att utveckla verksamheten i 
den takt som skulle vara önskvärd. I ett försök att inte tappa utvecklingstakt 
kommer det göras försök att hitta nya typer av samverkansformer. 

Arboga kommun finns en förvaltningsövergripande arbetsgrupp som syftar till 
att verka för ungdomars välmående och möjligheter till aktiviteter. 
Föreningslivet har stora möjligheter att bidra till en meningsfull och aktiv fritid. 
Under 2021 har föreningslivet bland annat bidragit med trygghetsvandringar 
och lovaktiviteter, trots pandemin. Att fortsätta samverkan både internt och 
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med föreningslivet är ett sätt att ge fler barn och ungdomar möjlighet till stöd. 

Fritids- och kulturnämnden, FKN 85/2019-820, beslutade 2021-04-12 att 
arbetsuppgifter som rör bokning, nyckelhantering med mera gällande 
anläggningar ska överföras till Arboga kommunalteknik AB, AKTAB. Därmed 
avslutades tjänst som assistent vid halvårsskiftet. Arbetet med att genomföra 
förändringen påbörjades efter sommaren. 


