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§ 1  

Val av justerare 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 
1. Marianne Samuelsson väljs som justerare med Peter Weiderud 

som ersättare.  



  
PROTOKOLL 4 (13) 
Sammanträdesdatum  

2023-01-23  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott  
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§ 2  

Fastställande av föredragningslistan 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 
1. Föredragningslistan fastställs.  



  
PROTOKOLL 5 (13) 
Sammanträdesdatum  

2023-01-23  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 3 FKN 17/2023-800 

Information från förvaltningen  

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

1. Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning 
Fritids- och kulturchefen redovisar information från förvaltningen 
enligt bilaga.  
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Sammanträdesdatum  

2023-01-23  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 4 FKN 18/2023-006 

Verksamhetsberättelse år 2022 

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

1. Fritids- och kulturnämnden godkänner 
verksamhetsberättelsen 2022 

2. Verksamhetsberättelsen 2022 överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Verksamhetsberättelse 2022 redovisas. 

Verksamhetsberättelsen för år 2022 är en övergripande beskrivning 
av den verksamhet som bedrivits under året, en beskrivning av hur 
förvaltningen lyckas uppnå mål, som beslutats av fritids- och 
kulturnämnden samt en beskrivning av viktiga framtidsfrågor och 
förvaltningens verksamhet för år 2023.  
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Sammanträdesdatum  

2023-01-23  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 5 FKN 86/2021-008 

Internkontrollrapport 2022 

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

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna 

Sammanfattning 
Internkontroll är en del av ekonomi- och verksamhetsstyrningen och 
kan definieras som en målmedveten styrningsprocess som syftar till 
att påverka organisationens beslut och beteende. Vanligtvis sker 
styrning via olika dokument och policys, reglementen, riktlinjer, 
ekonomistyrningsprinciper, lagtexter etcetera Om ingen kontroll sker 
av denna styrning skapas förmodligen heller ingen styreffekt. En väl 
fungerande internkontroll fungerar också som ett skydd för såväl 
förtroendevalda som anställda mot oberättigade misstankar. 
Internkontroll är därmed ett verktyg med väsentlig betydelse för 
såväl den politiska ledningen som för förvaltningen. 
Kommunallagen (KL) ställer krav på att kommunens styrelse och 
nämnder har en tillräcklig internkontroll.  
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Sammanträdesdatum  

2023-01-23  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 6 FKN 15/2023-041 

Kompletteringsbudget Fritids- och kulturnämnden 

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

1. Begära att för oavslutade investeringsprojekt under 2022 få 
överföra 871 t kr till investeringsbudget 2023. 

Sammanfattning 
Av Fritids- och kulturnämndens planerade investeringar för 2022 har 
investeringar motsvarande 983 t kr inte kunnat slutföras. 871 t kr 
avser konstnärlig utsmyckning på Åspegeln. 

Det dröjde innan upphandlingen kom igång utifrån hög 
arbetsbelastning på upphandlingsenheten. Därefter genomfördes 
upphandlingen i flera steg. Innan årsskiftet skrevs avtal om 
genomförande av den konstnärliga utsmyckningen. Slutdatum är 
2023-05-05.  
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Sammanträdesdatum  

2023-01-23  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 7 FKN 14/2023-041 

Strategisk- och ekonomiskplan 2023  

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

1. Budget för 2023 godkänns och överlämnas till 
kommunfullmäktige 

2. Delegera till fritids- och kulturchef att vid behov göra 
nödvändiga omfördelningar inom ramen för 
verksamhetsområdet. 

3. Omfördelning inom ram redovisas fortlöpande för nämnden. 
4. Investeringsbudget för 2023 godkänns och överlämnas till 

kommunfullmäktige. 

  

Deltar inte i beslutet 
Peter Weiderud (S) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 
Fritids- och kulturförvaltningens förslag till Strategisk och 
ekonomisk plan 2023. 

Fritids- och kulturförvaltningen har en budgetram på 32 311 t kr 
fördelat på de olika enheterna samt en investeringsbudget på 940 t 
kr. 

Beslut om nämndes mål tas vid nästa nämndsmöte.  
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Sammanträdesdatum  

2023-01-23  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 8 FKN 13/2023-000 

Nulägesanalys 

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

1. Tackar för informationen 

Sammanfattning 
Nulägesanalysen redovisar nettokostnadsavvikelser för 
förvaltningens verksamheter i jämförelse med jämförbara 
kommuner, länet och riket samt verksamheternas nyckeltal. 
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Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 9 FKN 92/2022-000 

Internkontrollplan 2023 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 
1. Tacka för informationen. 

Sammanfattning 
Nämndsekreterare redovisade den planerade internkontrollplanen 
för år 2023 som ska arbetas fram och beslutas om på nämnden.  
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§ 10 FKN 16/2023-000 

Återrapportering av verkställigheten av KF-beslut 

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

1. Återrapporteringen av verkställighet av kommunfullmäktiges 
beslut godkänns. 

2.  Rapporten skickas till kommunfullmäktige 

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

Fritids- och kulturförvaltningen har ett uppdrag som återstår: 

Uppdrag till fritids- och kulturnämnden att ta fram politiskt program 
för fritids- och kulturområdet i Arboga dnr: 60/2022  
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§ 11 FKN 21/2023-800 

Återrapport förebyggande ungdomsarbete 2022 

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

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna 

Sammanfattning 
Bakgrund - Under 2019 fattades beslut i socialnämnden SN § 124 
2019, fritids- och kulturnämnden FKN §35 2019 och barn- och 
utbildningsnämnden BUN §50 2019 att som en effektiviseringsåtgärd 
ersätta ungdomscoacherna i kommunen med ett förändrat arbetssätt. 
En styrgrupp med representanter från fritids- och 
kulturförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen tillsattes för att de tre förvaltningarna skulle 
samverka i kring uppdraget att verka förebyggande för ungdomar.  

Syftet- Styrgruppens syfte är att med nya metoder och utökad 
samverkan mellan förvaltningarna ersätta det arbete som tidigare 
samordnades av ungdomscoacherna. Genom ett utökat samarbete 
mellan förvaltningarna och en tydlig styrgrupp ska aktiviteter 
riktade till barn och unga samordnas via styrgruppen och med, i 
första hand, befintliga personalresurser.  
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