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

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda 
framtida uppdrag och omfattning för fritids- och 
kulturförvaltningens verksamheter. 

2. Uppdraget återrapporteras till kommunstyrelsen i september 
2022. 

3. Förtroendemannarådet som diskuterar bland annat förslag till 
nämndsorganisation för kommande mandatperiod får utreda 
fritids- och kulturnämndens framtida uppdrag och 
omfattning. 

 

Sammanfattning 

Sedan 2015 har fritids- och kulturförvaltningens verksamhet 

minskats i och med att verksamhet och personalresurs flyttats till 

annan enhet alternativt tagits bort. Det har även dessförinnan 

minskats ner på personal genom att t e x folkhälsofrågor, inklusive 

personalresurs flyttats till kommunstyrelseförvaltningen.  

Sedan sommaren 2021 består den centrala administrationen av 1,0 
förvaltningschef, 0,50 nämndsekreterare, 0,50 utvecklare och 1,0 
föreningskonsulent. Totalt tre personer. En enhet med tre personer är 
sårbar och har svårt att täcka upp för varandra vid sjukdom och 
ledighet. 

Kommunstyrelseförvaltningen förslås få i uppdrag att utreda 
framtida uppdrag och omfattning för fritids- och 
kulturförvaltningens verksamheter. Uppdraget återrapporteras till 
kommunstyrelsen i september 2022. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Kansli 
Ylva Petersson, kanslichef 
0589-870 07 
ylva.petersson@arboga.se 

 

Kommunstyrelsen 
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Ärendebeskrivning 

21 oktober 2014, § 145, fattade kommunstyrelsens arbetsutskott ett 

inriktningsbeslut om att tekniska nämnden skulle överta ansvaret för 

drift av anläggningar från fritids- och kulturnämnden. Syftet var att 

skapa möjlighet för ökad samordning, bättre utnyttjande av likartade 

resurser och förbättrad beredskapsorganisation. 

2015-01-29 beslutade kommunfullmäktige, KF §1, dnr 242/2014-292, 

att driften av anläggningar skulle flyttas från fritid och kultur till 

tekniska nämnden (nu AKTAB) och därmed flyttades budgeten för 

drifttekniker. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-10, § 91, KS 69/2020-041, 

Strategisk och ekonomisk plan, om ett riktat effektiviseringskrav 

uppgående till 500 tkr, som gäller verksamhetsövergång av 

anläggningsansvar. Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-26, § 150 

KS 69/2020-041 om revidering av Strategisk och ekonomisk plan 

2021-2023. Det riktade effektiviseringskravet ändrades till 250 tkr för 

2020 då förändringarna beräknas börja från halvårsskiftet.  

Fritids- och kulturnämnden beslutade 2021-04-12, FKN 85/2019-820, 
att arbetsuppgifter som rör bokning, nyckelhantering med mera 
gällande anläggningar ska överföras till Arboga kommunalteknik 
AB, AKTAB. Därmed avslutades 1,0 tjänst som assistent vid 
halvårsskiftet.  

Arbete med att flytta över ansvaret för bokningar av lokaler, 
schemaläggning i hallar, nyckelutlämning och felanmälan till 
AKTAB påbörjades under hösten 2021 och är slutfört. Fritids- och 
kulturförvaltningen fungerar som back-up för AKTABs personal när 
det gäller bokningssystemet, FRI.  

Ansvarsfördelningen kopplad till det arbete som genomförs i hallar 
och anläggningar samt gränsdragningslistor mellan fritids- och 
kulturförvaltningen och de kommunala bolagen är ett pågående 
arbete som ännu inte slutförts. 

Den del som fritids- och kulturnämnden har kvar som avser 
anläggningar är att bereda underlag till kommunfullmäktiges beslut 
om taxor och avgifter samt uppdatering av information på Arboga 
kommuns hemsida och insida. 
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Fritids- och kulturnämnden har även kvar ansvaret för skötselbidrag 

till föreningar som ansvarar för någon form av skötsel, till exempel 

tillsyn och skötsel av spår och leder.  Även föreningar som idag får 

bidrag för egen anläggning, till exempel Teknikbacken, är kvar som 

fritids- och kulturnämndens ansvar. Hanteras på samma sätt som 

föreningsbidragen till föreningarnas verksamhet. 

Ridhuset ägs av privat aktör och hyrs av fritids- och kulturnämnden 

tills nu gällande avtal går ut. 

Fritidskonsulentens arbete med föreningsstöd och 

föreningsutveckling hänger i vissa fall nära samman med hall- och 

anläggningsfrågor. I dessa frågor behöver samverkan ske, så att 

föreningarnas synpunkter tas tillvara. 

Fritids- och kulturförvaltningens organisation 

 Central administration  

Sedan sommaren 2021 1,0 förvaltningschef, 0,50 nämndsekreterare, 
0,50 utvecklare och 1,0 föreningskonsulent. Totalt tre personer. 

En enhet med tre personer är sårbar och har svårt att täcka upp för 
varandra vid sjukdom och ledighet. 

Övriga enheter: 

• Biblioteket 

• Ungdomsenheten 

• Kulturskolan 

• Fritidsgården Gluggen 

• Ekbacksbadet 

 

 
Anders Neuman 
Tf kommundirektör 

 
Ylva Petersson 
kanslichef 

 
 
Skickas till: 
Fritids- och kulturnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Akten 
 


