Verksamhetsberättelse helår 2015
Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning
1

Uppdraget ................................................................................................... 2

2

Årets Verksamhet ..................................................................................... 3

3

Mål och Måluppfyllelse ............................................................................ 6
3.1 Kommentarer till kommunfullmältiges mål ......................................................... 6
3.2 Kommentarer till nämndens mål .......................................................................... 10

4

Internkontroll ......................................................................................... 20

5

Kvalitetsbeskrivning ............................................................................. 21

6

Medarbetare .......................................................................................... 22

7

Barnkonsekvensbeskrivning ................................................................ 23

8

Framtiden .............................................................................................. 24

9

Årets resultat och investeringar ......................................................... 25

10

Nyckeltal ................................................................................................ 27

10

Mått ........................................................................................................ 28

1

1 Uppdraget
Fritids- och kulturnämnden fullgör kommunens uppgifter inom fritids- och
kulturverksamheten.
Nämnden ansvarar för biblioteket, Ekbacksbadet, Musik- och dansskolan samt
verksamheter inom ungdom, förening och idrott.
Nämnden prövar frågor om tillstånd enligt § 16 lotterilagen samt frågor om
registrering av lotteri enligt § 17 samma lag samt tillstånd från lotterier enligt §
19 och § 20 lotterilagen.
Nämnden ansvarar för del av ungdomskontakten.
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2 Årets verksamhet
Nyrenoverat bibliotek och mötesplatser för alla Arbogabor
Integrationsarbetet blir en allt viktigare del i nämndens verksamheter. Under
året har Arbogaborna har fått ett nyrenoverat och ljusare bibliotek.
Fritids- och kulturnämndens verksamheter får en allt viktigare roll i
kommunens integrationsarbete. Extra medel ur ”flyktingfonden” gjorde det
möjligt att köpa in fler barnböcker på andra språk än svenska till biblioteket,
framför allt arabiska, men även somaliska, tigrinja och romani. Det har varit
mycket uppskattat och böckerna har lånats ut direkt. Biblioteket erbjuder nu
också sagostunder för barn på dessa språk. Från och med december finns även
en arabisktalande biblioteksvärd.
Under hösten startade kommunen projektet Språkvän. Samordnaren har sin bas
på biblioteket, vilket ytterligare gör biblioteket till en viktig mötesplats i
integrationsarbetet.
På Ekbacksbadet har personal och ledning från förvaltningen arbetat med
integrationsfrågor och information till badgästerna. En uppskattad
informationsträff om badets verksamhet hölls på asylboendet i kommunen och
förhoppningsvis kan en liknande information genomföras efter nyår.
Ett nyrenoverat och ljusare bibliotek
Arboga bibliotek har genomgått en renovering och fått nya fönster, nytt golv
och ny takbelysning. Resultatet är ett mycket ljusare bibliotek och reaktionerna
från besökarna har varit mycket positiva. Renoveringen har också strävat efter
att behålla känslan av ”Arboga bibliotek”, till exempel är delar av den nya
inredningen renoverade originalmöbler från 1970 då biblioteket invigdes.
Arbete för det virtuella biblioteket
Biblioteket fortsätter arbetet med att utveckla det virtuella biblioteket. Alla
Arbogabor med lånekort kan logga in och söka i Nationalencyklopedin. Med
hjälp av appen PressReader kan besökare på biblioteket ladda ner tidningar till
sin smarttelefon eller surfplatta. Vill man hellre stanna hemma är det möjligt att
läsa samma tidningar i webbtjänsten Library PressDisplay. På båda sätten får
läsaren tillgång till 2 500 dagstidningar från nästan 100 länder och på 50 språk.
Flera samverkansprojekt ger mer kultur till barn och äldre
Året har inneburit en rad samverkansprojekt, till exempel gratis bio för
skollovslediga barn i ett projekt tillsammans med Arboga biografförening. En
generationskör och en dansgrupp med äldre har bildats inom ramen för
projektet ”Livskraft”, ett samarbete med PRO och Landstinget Västmanland,
som finansieras av Kulturrådet. Projektet avslutades under 2015, men såväl
landstinget som PRO är intresserade av en fortsatt samverkan.
Tillsammans med Arboga museum, Arboga Teaterförening samt
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Arbogabygdens församling har biblioteket fortsatt projektet Rutan och erbjudit
gratis familjeföreställningar för barn i förskoleåldern en lördag i månaden.
Projektet har varit mycket uppskattat och kommer att fortsätta under 2016.
Istället för Kulturrådet går Landstinget in och stöttar verksamheten
ekonomiskt.
Musik- och dansskolan firade med jubileumskonserter
Musik- och dansskolan firade två jubileer under 2015: Dansskolan firade 15 år
och Musikskolan firade 70 år. Det uppmärksammades med
jubileumsföreställningar under årets Kulturvecka. Skolan har också arrangerat
två välbesökta ”Öppet hus och bland skolans olika föreställningar under året
kan nämnas uppmärksammandet av Pippis 70-årsfirande. Ny belysning i aulan
i Nicolai kulturhus och ett nytt dansgolv har skapat en bättre arbetsmiljö för
såväl elever som lärare.
Under våren 2015 började Musik- och dansskolan att använda sig av en e-tjänst,
där det är möjligt att anmäla sig till skolans kurser via webben.
Fler besöker ungdomsverksamheterna
Inom ungdomsenhetens verksamheter Gluggen, Brandsta och
Ungdomskontakten märks ett ökat antal besökare. För år 2015 ligger
besöksantalet på i snitt 10 fler besökare per kväll än år 2014. Statistiken visar på
en jämn fördelning av killar och tjejer, vilket är en bra eftersom fritidsgårdarna
statistiskt sett mest besöks av killar. Under hösten ökade däremot besöken
främst bland nyanlända killar. Verksamheten har därför gjort en satsning på
”Öppet hus” till nyanlända tjejer och deras föräldrar, som ett första steg i
arbetet med att nå den målgruppen.
Ungdomsfullmäktige har svarat på remissen ”En skridskobana för alla” och
bidragit med värdefulla synpunkter som Fritids- och kulturnämnden kunde
använda i sitt eget svar på motionen. I december skickade nämnden ytterligare
ett medborgarförslag angående en multiidrottsplats på Krugen på remiss till
Ungdomsfullmäktige, som ska besvaras i början av år 2016.
550 deltagare besökte årets skolavslutningsfirande på Ekbacksbadet, som
Ungdomsfullmäktige arrangerade.
Ekbacksbadet hittar nya former för att locka fler besökare
Ekbacksbadet har under året haft nya aktiviteter i form av Barnens stora
baddag och Halloween, som lockat ett stort besökarantal. Den nya
vattenmassagesängen har också blivit väldigt populär.
Under året har en rad reparationer och underhåll skett på badet, såväl inomhus
som utomhus. Inomhus har badet bland annat fått nya fönster i
relaxavdelningen och förbättrad vattenrening. Utomhus har toaletterna
renoverats.
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Flera firanden i kommunen
Fritids- och kulturförvaltningen har, i samverkan med föreningslivet,
arrangerat flera firanden i kommunen som Knutsdans, valborgsmässoafton,
midsommar-, och nationaldagsfirande. Förvaltningen samordnade även de
många aktiviteter som föreningarna genomförde under loven.
Ekonomi
Fritids- och kulturnämnden redovisar ett överskott på 331 tkr jämfört med
budget. Överskottet orsakas främst av oväntat låga kostnader för vatten och
fjärrvärme samt personalvakanser i avvaktan den nya ledningsorganisation
som startades i augusti.
Större investeringar är bibliotekets innemiljö samt inköp av innebandyrink till
Vasahallen.
Framtid
Under första delen av 2015 genomfördes en överföring av driftpersonal från
fritids- och kulturförvaltningen till tekniska förvaltningen, vilket har upplevts
som positivt och välfungerande. Organisationsförändringen ska nu följas upp
och samverkan behöver utvecklas. I höst startade också en ny organisation på
förvaltningen, som bland annat ger möjligheter för mer utveckling av
Ekbacksbadet och ett utvecklat stöd till kommunens föreningar.
Ekbacksbadet är tänkt att vara ett pilotprojekt i kommunen när det gäller
användandet av Swish som betalningsmöjlighet. Förberedelser pågår projektet
är tänkt att genomföras under år 2016.
Inför 2016 kommer förvaltningen att arbeta med utvecklingen av ett
medborgarkontor för att underlätta Arbogabornas kontakter med kommunen
och myndigheter.
Fritids- och kulturnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att undersöka
intresse för och möjligheter att utveckla Musik- och dansskolan till en
Kulturskola, genom att bredda verksamheten med fler ämnen. Under en tid har
skolan därför haft undervisning i film och teater på försök och man söker nu
vägar att permanenta verksamheten.
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3 Mål och måluppfyllelse
3.1 Kommentarer till kommunfullmäktiges mått
Strategiska områden:
3.1.1 Inspirerande livsmiljö
Kommunfullmäktiges inriktningstext
I Arboga finns plats för inspiration, här finns plats att utveckla idéer och tänka
nya tankar. Fritids- och kulturlivet är rikt och erbjuder något för alla.
Kommunfullmäktiges övergripande mål:
Arbogaborna ska ha en god livskvalitet.

Mått:
1:1 Arbogas befolkning ska öka.

Fritids- och kulturnämndens kommentar
Ett väl utvecklat fritids- och kulturliv är en förutsättning för Arboga kommuns
utveckling.
Mått:
1:2 Den upplevda tryggheten hos medborgarna i Arboga, ska öka

Fritids- och kulturnämndens kommentar
Mötesplatser är viktiga för den upplevda tryggheten. Att få möjlighet att mötas
och lära känna varandra skapar förståelse både över generationsgränser och
mellan olika befolkningsgrupper. Arbetet måste vara långsiktigt.
Mått:
1:5 Medborgarnas möjlighet att kunna utöva fritidsintressen i kommunen ska öka.

Fritids- och kulturnämndens kommentar
Fritids- och kulturnämnden verkar för att skapa tillgängliga, attraktiva och
ändamålsenliga fritids- och kulturverksamheter.
Nämnden stödjer kommunens föreningsliv och söker utveckling av fritids- och
kulturarrangemang. Verksamheter för barn och ungdomar prioriteras.
Samverkan i länet, med kommunens övriga förvaltningar, studieförbund och
föreningar är viktigt för att nå målen och kunna erbjuda ett rikt fritids- och
kulturliv.
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Kommunfullmäktiges övergripande mål:
Medborgarna i Arboga kommun ska uppleva att de har inflytande i kommunen.

Mått:
2:1 Det upplevda inflytandet, ska öka.

Fritids- och kulturnämndens kommentar
Att ge medborgarna möjligheter till inflytande är ett ständigt pågående arbete
inom Fritids- och kulturverksamheterna. Lyhördhet krävs för att möta
efterfrågan och att kunna skapa attraktiva och ändamålsenliga fritids- och
kulturverksamheter.

Kommunfullmäktiges övergripande mål:
Arboga kommun ska ha en ekologisk hållbarhet inom alla områden.

Mått:
3:1 Energianvändningen i kommunens fastigheter ska minska enligt Energi- och
klimatstrategin.

Fritids- och kulturnämndens kommentar
Verksamheternas energianvändning med avseende kilowatt timmar i
förhållande till öppethållandetimmar har minskat under året från 65,24 kWh
per timma under 2014 till 64,76 kWh per timma under 2015

Strategiska områden:
3.1.2 Inspirerande arbete
Kommunfullmäktiges inriktningstext
En god service från kommunens alla verksamheter och organisationer
uppmuntrar till företagande och bidrar till att näringslivet växer och utvecklas.
Arbogas unika kulturmiljö, rika historia och goda värdskap lockar besökare,
vilket gör besöksnäringen till en allt större näringsgren.
Kommunfullmäktiges övergripande mål:
Arboga ska vara känd som en företagsvänlig kommun.

Mått:
6:1 Sammanfattande betyget för Arboga kommun avseende näringslivsklimatet, ska
öka.

Fritids- och kulturnämndens kommentar
Investeringar på fritids-och kulturområdet bidrar till att en ort blir attraktiv för
boende, näringsliv, handel och besöksnäring.
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Mått:
6:2 Antal arbetstillfällen i Arboga ska öka varje år.

Fritids- och kulturnämndens kommentar
Investeringar på fritids-och kulturområdet bidrar till att en ort blir attraktiv för
boende, näringsliv, handel och besöksnäring.

Strategiska områden:
3.1.3 Inspirerande organisation
Kommunfullmäktiges inriktningstext
Arboga kommun är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna utvecklas och
är delaktiga. Arbetsmiljön är god och hälsofrämjande. Ambitionen är att
erbjuda alla den sysselsättningsgrad de önskar. Medarbetare som trivs och mår
bra är en förutsättning för en inspirerande organisation.
Kommunens organisation är effektiv, tillgänglig och tydlig för medarbetare,
medborgare och företagare. Ett gott bemötande ger god service och inbjuder till
dialog.
Ekonomin är i balans och kommunens resurser används alltid på bästa sätt
såväl på kort som på lång sikt.
Kommunfullmäktiges övergripande mål:
Arboga kommun ska ha effektiva och tillgängliga tjänster.

Mått:
7:1 Kommunens webbinformation är god till medborgarna och nivån ska bibehållas.

Fritids- och kulturnämndens kommentar
Biblioteket, Ekbacksbadet och arrangemansinformation är traditionellt
välbesökta sidor inom kommunens webbtjänster. Inom fritid och kultur finns
nu sju webbredaktörer som arbetar aktivt med information på Facebook och
webb.
Mått:
7:2 Medarbetarna ska bli mer nöjda med inflytande över utvecklingen av
verksamheten.

Fritids- och kulturnämndens kommentar
Förvaltningen arbetar med delaktighet i både små och stora frågor, det är viktig
att alla känner sig lyssnade på och respekteras i alla forum och inte minst i det
dagliga arbetet, därför arbetar vi aktivt med detta på våra arbetsplatsträffar.
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Kommunfullmäktiges övergripande mål:
Arboga kommun är och upplevs som en attraktiv arbetsgivare.

Mått:
8:1 Medarbetarnas samlade betyg av Arboga kommun som arbetsgivare, ska ligga
över det nationella jämförelseindexet.

Fritids- och kulturnämndens kommentar
Fritids- och kulturförvaltningen har under året skapat en ny ledningsstruktur.
Syftet med den nya organisationen var att tydliggöra ansvarsområden och ge
möjlighet till nära ledarskap.
Det samlade intrycket är att organisationsförändringen upplevs som positiv av
medarbetarna och resultatet i Medarbetarenkäten stödjer detta.
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3.2 Kommentarer till nämndens mål
Kommunfullmäktiges övergripande mål:
3.2.1 Arbogaborna ska ha en god livskvalitet.
Nämndens mål:
Attraktiva och ändamålsenliga fritids- och kulturverksamheter
Aktiviteter
Bibliotek/kultur
Planerat och genomfört renovering av bokhallen. Nytt golv, nya fönster ut mot
ån, delvis ny belysning. Nya och nyrenoverade inventarier.
Förvaltningen har fått ett bidrag om 100 tkr från flyktingfonden som används
till inköp av medier på andra språk än svenska. Främst barnlitteratur.
Förstärkt samarbete med skolans språkhandledare och SFI vad gäller utbyte av
information och inköp av medier.
Från hösten kompletterat sagostunderna på arabiska med tigrinska, romska och
somaliska.
Biblioteket är en viktig mötesplats och lokalerna har utnyttjats flitigt av
nyanlända för möten och föreningssammankomster och biblioteket har haft ett
tiotal visningar för grupper från SFI och IM-grupper från Vasagymnasiet.
Under hösten startade kommunen projektet Språkvän. Samordnaren har sin bas
på biblioteket, vilket ytterligare gör biblioteket till en viktig mötesplats i
integrationsarbetet.
Arabisktalande biblioteksvärd på biblioteket eftermiddagar från december.
Musik- och dansskola
Installation av Wifi i Nicolai orkestersal under hösten 2015 vilket ger eleverna
större möjligheter till en digitaliserad undervisning.
I den regionala kulturplanen i länet har Musik- och kulturskolorna samarbetat
för första gången under ett gemensamt paraply med namn Regional
kulturskola. Till satsningen har en kulturskolesamordnare tillsatts vilket lett till
flera elevsamarbeten.
Under vårterminen startar en ny satsning på kultur för äldre då verksamheten
fått bidrag från Landstinget för att starta en dansgrupp för pensionärer inom
ramen för projektet Livskraft.
Under december 2015 anordnade Musik- och dansskolan ett flertal lyckade
föreställningar, bland annat Adventscaféet den 6 december i Nicolai kulturhus
samt Luciakonserten den 10 december i Helig Trefaldighets kyrka. Båda
arrangemangen besöktes av ett stort antal Arbogabor.
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Kulturveckan
Musik- och dansskolan har firat jubileum under Kulturveckan som pågick den
23-31 maj. Dansskolan firar 15- års jubileum och Musikskolan 70 år. Detta
uppmärksammades med jubileumsföreställningar i Medborgarhuset.
Musik i kvadrat är ett mycket uppskattat inslag under kulturveckan då Arbogas
musikliv lyfts fram under trevliga former.
Projektet "Livskraft" har fortsatt under året med verksamhet av och för äldre.
Generationskören deltog under Arboga kulturvecka på Musik i kvadrat
tillsammans med ett rockband och sångsolist från Musik- och dansskolan.
Ekbacksbadet
Badet har under året haft nya aktiviteter i form av Barnens stora baddag och
Halloween, som lockat ett stort besökarantal. Den nya vattenmassagesängen
har också blivit väldigt populär.
Ekbacksbadet har bedrivit simskola för SFI under året, vilket ses som en viktig
samhällsfunktion för att integrera nya medborgare i kommunen.
Ungdom
Ungdomsverksamheten ger naturliga mötesplatser för Arbogas unga. Under
året har antalet ungdomar i verksamheten ökat från i snitt 72 besökare per dag
2014 till 84 per dag under 2015.
Under hösten 2015 gjordes en extra satsning på att locka unga flickor med
utländsk bakgrund till fritidsgårdarna. Vi hade som första steg öppet hus för
den målgruppen och där deras föräldrar också var välkomna. Ett 30 tal
personer kom blandat med föräldrar och deras småbarn. Under öppet hus blev
det många goda samtal och kontakter med tolk och personal ifrån skolan
etablerades.
Gluggen har fortsatt haft öppenscen varannan fredag med lyckat resultat.
Ungdomskontakten genomförde under hösten ett antal insatser mot skolklasser
i form av samtal blandat med samarbetsövningar.
Anläggning/ Föreningar
Konstgräsplanen på Ekbackens IP har fungerat väl trots en svår vinter med
mycket isbeläggning. Efter önskemål från föreningarna förlängdes
konstgrässäsongen med 14 dagar. Detta förbättrade alla föreningarnas
möjligheter till träning och matcher trots den sena våren.
Vasahallen har fått en ny innebandysarg.
I Sturehallen har Wifi installerats för att öka föreningarnas möjlighet att
rapportera och sända sina matcher live.
Hällarnas Camping hade i år en kiosk och en campingvärd under perioden 15
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juni till 15 augusti. Detta innebar utökad service till befintliga campinggäster.
Campingvärden hyrde även ut tillfälliga campingplatser dagligen under
perioden och därmed fanns också bättre möjlighet till så kallad dygnscamping.
Nämndens mål:
Prioritera fritids- och kulturaktiviteter för barn och ungdomar
Aktiviteter
Ungdomsenheten
I augusti bildade förvaltningen en ny ungdomsenhet där Musik- och
dansskolan, Gluggen/Brandsta samt Ungdomskontakten ingår.
Ungdomsverksamheterna har under hösten samarbetat med bland annat teater
prova på samt replokaler för Musik- och dansskolans rockband. Varannan
vecka repeterar ett rockband utan lärare på Brandsta och varannan vecka med
lärare på Nicolai kulturhus. Målet är att banden ska kunna bli mer
självständiga. Samtidigt kan vi få igång fler rockband då de delar på en
lärartimme.
Musik- och dansskolan
I april bjöd Musik- och dansskolan in samtliga elever i förskoleklass, åk1, åk 2
för en konsert och instrumentvisning. Samtliga klasser i åk 2 fick prova att spela
på alla de instrument verksamheten erbjuder.
Veckorna avslutades med att verksamheten bjöd in allmänheten till ett
musikcafé samt Öppet hus då all verksamhet var igång. Denna dag var lyckad
då vi marknadsfört den extra mycket i år via tidningsannonser, cirka 150
besökare.
Arboga Ungdomsmusikkår medverkade vid riksförbundet unga musikanters
festival i Västerås den 22 maj. Orkestern var med i en orkestertävling och
placerade sig som nummer två av nio orkestrar.
En jury bedömer orkesterns förmåga att spela tillsammans, ungdomsorkestern
fick 67 poäng av 100 möjliga.
Bibliotek/kultur
Gratis filmvisning på sportlovet och höstlovet i samarbete med Arboga
biografförening.
Barnbibliotekarien och filmkonsulent från Landstinget Västmanland
genomförde två dagars filmutbildning för lärare från grundskolan under våren.
Barnteaterprojektet Rutan som biblioteket driver i samarbete med Arboga
Teaterförening, Arboga museum och Arbogabygdens församling arrangerade
åtta familjeföreställningar under året. Samtliga föreställningar var fullsatta.
Projektet är nu inne på sitt andra år med projektmedel från Kulturrådet och
medverkande arrangörer. Samarbetet kommer att kunna fortsätta även 2016
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med bidrag från Landstinget och de fyra arrangörerna. Något färre
föreställningar blir det dock.
Inom Skapande skola i samarbete med grundskolan och Musik- och dansskolan
har biblioteket arrangerat författarbesök med skrivarverkstäder för år 2,3 och 4.
Under året har biblioteket arrangerat sammanlagt 33 musik- och
teaterföreställningar i samarbete med förskola och grundskola.
Filmutbudsdag arrangerades två eftermiddagar i september då en grupp lärare
och elever valde ut de filmer som skulle visas under skolbioveckan i november
då alla barn i F-9 bjuds in till filmföreställning.
I samarbete med grundskolan arrangerade biblioteket en eftermiddag med
författaren Anneli Salminen som talade om Barn, språk och normer.
Ekbacksbadet
Ekbacksbadet arbetar kontinuerligt med arrangemang för att tillgodose barn
och ungdomars fritidsaktiviteter på badet, med ett nära samarbete med
Gluggen och Brandsta. Barnens stora baddag och Halloween var nya aktiviteter
som lockade ett stort barnfamiljer.
Anläggningar/föreningar
Under sport- och höstlov anordnade föreningslivet tillsammans med Arboga
kommun, många olika aktiviteter för våra barn och ungdomar.
Möjlighet till allmänheten åkning i Ishallen har ökat under året. Under 2014
erbjöds allmänhetens åkning vid 146 tillfällen och under 2015 har dessa ökat till
201 tillfällen
Nämndens mål:
Synliggöra konsumentupplysningen
Aktiviteter
Konsumentvägledaren har utöver sin ordinarie upplysningstjänst, informerat
om konsumenträtt i samarbete med pensionärsföreningar och SFI.
Nämndens mål:
Synliggöra och stimulera Arbogas föreningsliv
Aktiviteter
Bibliotek/kultur
Alltid på en onsdag är en föreläsningsserie på biblioteket i samarbete med
studieförbunden i Arboga och föreningen Digitala hus. Sammanlagt 13 kvällar
varav 7 operaintroduktioner. Det mest välbesökta programmet var "Min bästa
bok" under vårens kulturvecka då fem inbjudna Arbogabor berättade om sina
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läsupplevelser.
I samarbete med släktforskarföreningen, SPF Aktiv, Arboga sparbank med flera
arrangerade biblioteket 7 oktober, under nationella e-medborgarveckan,
föredrag, demonstrationer och prova-på aktiviteter. Ca 50 personer deltog.
De renoverade bibliotekslokalerna invigdes i samband med den gemensamma
kommunlördagen. Medarrangörer vid invigningen var Arboga konstförening
och Arboga teaterföreningen. Dagen innehöll också författarbesök av Markus
Lutteman, sagoläsning av brandsoldaten Malin, poesiskrivande på Instagram,
jazzmusik, med mera.
Musikprogram i samarbete med Musik- och dansskolan. Pippi fyller 70 år. Ett
program för förskolegrupper under vårens kulturvecka, Adventsmusik med
Engelbrektkören lördag 28 november och luciasång fredag 11 december.
Musik- och dansskola
Musik- och dansskolan samarbetar med flera av Arbogas arrangörsföreningar.
Ett exempel var den 18 mars då arrangerades en konsert i samarbete med
Arboga Musikförening i Nicolai aula, Unga talanger.
Ekbacksbadet
Ekbacksbadet har utvecklat samarbetet med Arboga skidklubb för att starta ett
nytt motionslopp i regi av Arboga skidklubb och Ekbacksbadet.
Anläggning/föreningar
Den 1:a september genomfördes en provapå-dag med olika idrottsaktiviteter
för eleverna i årskurs 3-4 i Arboga kommun. Syftet med dagen är att eleverna
ska få chans att idrotta och prova på nya aktiviteter. Samtidigt får föreningslivet
möjlighet att visa upp sin verksamhet och även rekrytera nya medlemmar.
Dagen var ett samarbete mellan Arboga kommun, föreningslivet och SISU.
Arboga har ett rikt föreningsliv med 165 registrerade föreningar, där det finns
plats för alla typer av aktiviteter.
Arrangörsföreningarna har under året genomfört 47 publika
kulturarrangemang och idrottsföreningarna erbjuder ett brett fritidsutbud både
för utövare och publik
2015 ansökte 69 föreningar om verksamhetstöd och 32 föreningar om
investeringsbidrag. Bidragsutskottet beviljade 65 föreningar verksamhetsstöd
och 13 föreningar investeringsbidrag. 6 nya föreningar har registrerats.
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Nämndens mål:
Utveckla befintliga fritids- och kulturarrangemang för alla åldrar
Aktiviteter
Merit Åhs Janbrink hade boksläpp på biblioteket lördag 9 maj. Hon
presenterade sin nya diktsamling "Skymningsfåren" för en mycket intresserad
publik.
Fritids- och kulturförvaltningen har, i samverkan med föreningslivet,
arrangerat flera firanden i kommunen som Knutsdans, valborgsmässoafton,
midsommar-, och nationaldagsfirande.
Förvaltningen samordnade även de många aktiviteter som föreningarna
genomförde under loven.

Kommunfullmäktiges övergripande mål:
3.2.2 Medborgarna i Arboga kommun ska uppleva att de har inflytande i
kommunen
Nämndens mål:
Ta tillvara och stödja barn och ungdomars kreativa projektidéer inom fritids- och
kulturområden.

Kommentar
Bibliotek/kultur
Arbetat med att hitta metoder för att öka barn och ungas delaktighet i
bibliotekets verksamhet fortsätter. Skolelever har deltagit i utbudsdagar för
teater, musik och film i skolan.
Medborgarna kan påverka vilka böcker, tidningar och media som köps in till
biblioteket och det finns en rutin för att tillvarata inköpsförslag.
Ungdom
Inom ungdomsverksamheten har antal aktiviteter där ungdomar är med som
arrangörer har varit fler än tidigare. Bland annat har många ungdomskonserter
arrangerats av ungdomar på Brandsta, även LAN och filmkvällar har
arrangerats.
Ungdomsfullmäktige planerade och genomförde skolavslutningen på
Ekbacksbadet i juni, cirka 550 besökare kom denna kväll.
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Musik- och dansskola
En aktiv elevförening som stöds av Musik och dansskolans vänner.

Kommunfullmäktiges övergripande mål:
3.2.3 Arboga kommun ska ha en ekologisk hållbarhet inom alla områden.
Nämndens mål:
Fritid och kulturs verksamheter ska skötas på ett energieffektivt och klimatsmart
sätt

Kommentar
Verksamheternas energianvändning med avseende kilowatt timmar i
förhållande till öppethållandetimmar har minskat under året från 65,24 kWh
per timma under 2014 till 64,76 kWh per timma under 2015.
Biblioteket ersatte i samband med renovering ett femtiotal armaturer med
energisnål led- belysning, samt att alla stora fönster byttes ut.
Musik- och dansskolan källsorterar och om möjligt byter till lågenergilampor
vid behov.
Ungdomsverksamheten källsorterar och om möjligt byter till lågenergilampor
vid behov.
Ekbacksbadet källsorterar och har fått fönster utbytta.

Kommunfullmäktiges övergripande mål:
3.2.4 Arbogas förskolor och skolor ska ha hög kvalitet och vara trygga.
Nämndens mål:
Arbogas musik- och dansskola ska ha en god kvalitet

Kommentar
Musik- och dansskolan försöker varje år mäta sin kvalité via en brukarenkät
som skickas ut till alla de elever och föräldrar som anmält sin e-post.
Undersökningen är inte statistiskt säkerställd då vi har fått in få svar, 53 av 350
möjliga.
Av de 39 svarande på denna fråga svarar 35 att de är nöjda med verksamheten
och fyra att de är mindre nöjda. Därmed når inte denna mätning målet men det
ger en indikation på att elev och föräldrar är nöjda med verksamheten.
Verksamheten har sedan 2012 deltagit i ett projekt för att kunna ta fram och
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jämföra sin statistik, projektet heter att mäta det omätbara. Under hösten 2015
har detta resulterat i en första rapport. Deltagande kommuner har varit
Karlskoga, Hammarö, Lindesberg och Arboga. Resultatet kommer att redovisas
för Fritids- och kulturnämnden under våren 2016.
Kommunfullmäktiges övergripande mål:
3.2.5 Arboga ska vara känd som en företagsvänlig kommun.

Kommunfullmäktiges övergripande mål:
3.2.6 Arboga kommun ska ha effektiva och tillgängliga tjänster
Nämndens mål:
Arboga kommun ska ha effektiva och tillgängliga tjänster

Kommentar
Bibliotek/kultur
Effektivitet och tillgänglighet gynnas av den fortsatta digitaliseringen av
bibliotekets tjänster. Under året har en ny, mer användarvänlig plattform för
nedladdning av e-böcker skapats i samarbete med övriga folkbibliotek i
Västmanland.
Bibliotekets tjänster blir mer tillgängliga och effektiva genom samarbeten med
Arbogas många föreningar och studieförbund och inte minst genom
förvaltningsövergripande samarbeten med omsorgen och skolan.
Tre nya databaser är nu möjliga att söka i hemifrån.
Återupptagit arbetet med att hitta former för att göra kommunens hela samling
av digitala bilder tillgänglig på webben.
Musik- och dansskola
Möjlighet att anmäla sig till Musik- och dansskolan via Webbanmälan
Ekbacksbadet
Badet startade i december ett prov med att betala via Swish.
Inom fritid och kultur finns nu sju webbredaktörer som arbetar aktivt med
information på Facebook och webb.

Kommunfullmäktiges övergripande mål:
3.2.7 Arboga kommun är och upplevs som en attraktiv arbetsgivare.
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Nämndens mål:
Arboga kommun är och upplevs som en attraktiv arbetsgivare

Kommentar
Fritids- och kulturförvaltningen har under året skapat en ny ledningsstruktur.
Syftet med den nya organisationen var att tydliggöra ansvarsområden och ge
möjlighet till nära ledarskap.
Det samlade intrycket är att organisationsförändringen upplevs som positiv av
medarbetarna och resultatet i Medarbetarenkätens stödjer detta.
Biblioteket
Bibliotekets medarbetare har under våren deltagit i sammanlagt 45 kurser och
konferenser. De flesta har handlat om mångkultur, läsfrämjande och ny teknik.
Musik- och dansskolan
I den regionala kulturplanen i länet har Musik- och kulturskolorna samarbetat
för första gången under ett gemensamt paraply med namn Regional
kulturskola. Till satsningen har en kulturskolesamordnare tillsatts vilket lett till
flera elevsamarbeten samt fortbildningar för länets musik- och kulturskolor.
Vecka 4 färdigställdes det nya dansgolvet i Nicolai kulturhus. Danselever och
lärare har därmed fått en hållbar arbetsmiljö för sitt ämnesutövande.
De nya lamporna är på plats i Nicolai aula, Det har gett en mycket bra
belysning i aulan. Detta har varit viktigt då flera körer med äldre repeterar i
salen.
Ekbacksbadet
Under året har en rad reparationer och underhåll skett på badet, såväl inomhus
som utomhus. I december stängdes badet för renovering och då gavs möjlighet
för hela personalen med gemensam kompetensutveckling och studiebesök.

Kommunfullmäktiges övergripande mål:
3.2.8 Arboga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning.
Nämndens mål:
Arboga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning

Kommentar
Fritids- och kulturnämnden redovisar ett överskott i jämfört med budget.
Överskottet orsakas främst av oväntat låga kostnader för vatten och fjärrvärme
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samt personalvakanser i avvaktan den nya ledningsorganisation som startades i
augusti.
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4 Intern kontroll
Fritids- och kulturförvaltningen har under året arbetat med intern kontroll
enligt Internkontrollplan 2015 som antagits av fritids- och kulturnämnden.
Följande 12 rutiner har kontrollerats:













Brandsyn
Fakturahantering och attest
Föreningsbidrag
Förvaring/Gallring
Löpande ekonomisk uppföljning
Personalfrämjande åtgärder
Posthantering
Redovisning och förvaring av kontantkassor
Register för inventarier
Rättigheter och skyldigheter (arbetsplaner)
Verkställa säkerheten på våra anläggningar
Återrapportering vid delegationsbeslut

Samtliga kontroller har återrapporterats med godkänt resultat, den interna
kontrollplanen för år 2015 har följts och inga större avvikelser har noterats
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5 Kvalitetsbeskrivning
Löpande rapportering om verksamheterna görs av förvaltningen till varje
nämndssammanträde.
Internkontroll genomförs enligt av nämnden årlig fastställd internkontrollsplan.
Kontrollplanen för år 2015 har följts och inga större avvikelser har noterats.
Årligen undersöks kommunens kvalitet, inklusive Fritids- och kulturnämndens
verksamheter, genom SKL:s jämförelse Kommuners Kvalitet i Korthet.
Medborgarundersökning och medarbetarenkät följs upp för att ta tillvara
synpunkter och förbättringsområden.
Årets Medborgarundersökning visade övervägande positiva resultat.
Idrotts- och motionsanläggningar: Arbogaborna är nöjda med sina idrotts- och
motionsanläggningar. Nöjdast är man med öppettiderna och minst nöjd är man
med belysningen i kommunens motionsspår.
Sammanvägt betygsindex för Idrotts- och motionsanläggningar över tid visar
en fortsatt uppåtgående trend. Resultat 2013:54 och 2015:58. (55=nöjd)
Kulturutbudet: Arbogaborna är överlag mer än nöjda med kulturutbudet.
Nöjdast är de som är mellan 75-84 år och de som bor i centralorten.
Sammanvägt betygsindex för kultur över tid visar fortsatt uppåtgående trend.
Resultat 2013:66 och 2015:68 (55=nöjd)
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6 Medarbetare
Fritids- och kulturförvaltningen har under året skapat en ny ledningsstruktur.
Syftet med den nya organisationen var att tydliggöra ansvarsområden och ge
möjlighet till nära ledarskap.
Det samlade intrycket är att organisationsförändringen upplevs som positiv av
medarbetarna och resultatet i Medarbetarenkätens stödjer detta.
Arboga kommun som helhet har i Medarbetarenkäten 2015 ett resultat som
ligger i nivå med övriga kommuner som deltagit i samma undersökning.
Resultatet från Fritids- och kulturförvaltningens medarbetare är övervägande
positiva. Resultaten ligger över eller i nivå med kommunens medelvärde på
samtliga frågor utom på två. I fysisk arbetsmiljö och balans i arbetet ligger
förvaltningens svar något under kommunens medelvärde.
Resultatet kommer att diskuteras i arbetsgrupperna för att jobbar framåt med
en handlingsplan för relevanta områden på respektive arbetsplats. Fokus i detta
arbete bör ligga på utveckling av områden där resultatet är under medelvärdet.
Antalet sjukdagar har minskat under året från 510 dagar 2014 till 453 dagar
2015 vilket ger förvaltningen en procentuell frånvaro på 3,38.
Fysiska och psykiska skyddsronder har genomförts enligt planerat systematiskt
arbetsmiljöarbete
Förvaltningens medarbetare har erbjudits medarbetarsamtal där personlig
utveckling i form av kompetensutveckling säkerställs.
Förvaltningens enheter samverkar för ge medarbetarna möjlighet till utökade
sysselsättningsgrader, skapa ökad förståelse för förvaltningens olika
verksamheter och ta tillvara kompetens. Det finns medarbetare som jobbar
över enhetsgränserna på badet, inom biblioteket och på Gluggen/ Brandsta.
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7 Barnkonsekvensbeskrivning
Arboga kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Fritids- och kulturförvaltningen
arbetar med barnkonsekvensbeskrivningar i enlighet med
kommunfullmäktigebeslut den 12 juni 2008, § 84, om rutiner för genomförande
av barnkonsekvensbeskrivningar.
Inga negativa förändringar eller nedskärningar har skett under året som
drabbar barnverksamheten. När utredningar görs och presenteras inför beslut
är barnperspektivet alltid med, och vägs in i samtliga beslut där barn och
ungdomar påverkas Konsekvensbeskrivningen ska göras så tidigt som möjligt i
processen, för att kunna fungera som ett beslutsunderlag och vägledning i
prioriteringar. Detta innefattar samtliga under 18 år.
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8 Framtid
Intresset för fritids- och kulturaktiviteter är stort i Arboga och med tanke på
befolkningsutvecklingen är det troligt att utbudet bör fortsätta utvecklas för att
tillmötesgå framtida behov.
Det finns ett behov av att utöka möjligheter för den spontana idrotten i Arboga.
Överföring av driftpersonal från fritids- och kulturförvaltningen till tekniska
förvaltningen har upplevts som positivt och välfungerande.
Organisationsförändringen ska nu följas upp och samverkan behöver utvecklas.
Inför 2016 kommer förvaltningen att arbeta med utvecklingen av ett
medborgarkontor för att underlätta Arbogabornas kontakter med kommunen
och myndigheter.
Fritids- och kulturnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att permanenta
musik-och dansskolans försök med Kulturskola.
Spåret på norr kan även vara lämplig för placering av ett utegym. Ett utegym
ger möjlighet till spontanidrott dygnet runt alla dagar.
I Medborgarhuset är underhållet kraftigt eftersatt och under 2016 planeras en
större renovering av huset.
Behov finns av att bygga en Spontanidrottsplats som kan ge möjlighet att gratis
spela boll, basket med mera.
Det har under flera år funnits önskemål om belysning på motionsspåret på
norr. Spåret anses vara stadens mest utnyttjade motionsslinga och belysning av
spåret skulle ge bättre förutsättningar för motion.
Föreningarnas kostnader för sin verksamhet har genom åren stigit.
Förvaltningen ser ett ökat behov av föreningsstöd till investeringar då många
av våra föreningar har egna lokaler och anläggningar.
Inom förvaltningen och bland medarbetarna finns mycket engagemang och
utvecklingslust. På Ekbacksbadet har man till exempel tagit fram en vision om
att bli ” Sveriges bästa lilla badhus”.
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9 Årets resultat och investeringar

Driftredovisning

Bokslut

Budget

Utfall

2014

2015

2015

Utfall i %

Budget
avvikelse

2015

2015

818
355
-72
1 948
902
122
4 028
11 429
5 594
-148
1 658
6 332
5 175

662
59
187
1 820
1 240
90
3 590
9 895
4 893
901
1 646
6 500
5 858

639
-144
87
1 721
1 254
164
3 544
9 801
4 558
688
1 640
6 405
6 652

97 %
-244 %
47 %
95 %
101 %
181 %
99 %
99 %
93 %
76 %
100 %
99 %
114 %

23
203
99
99
-13
-73
46
94
335
213
6
94
-794

167

169

169

100 %

0

SUMMA NETTOKOSTNADER

38 308

37 508

37 177

99 %

331

Varav kultur
Varav Idrott/fritid
Varav Gemensamt

15 728
18 451
4 130

16 393
16 993
4 122

17 279
16 108
3 790

46 %
43 %
10 %

-886
885
332

Politisk verksamhet
Förvaltningsledning
Ungdomskontakten
Fritidsgården
Brandsta - Ungdomens hus
Ungdomsfullmäktige
Föreningsservice
Idrotts- och fritidsanläggningar
Ekbacksbadet
Fritidskontor
Kulturverksamheter
Bibliotek
Musik- och dansskola
Konstnärlig utsmyckning och
lokalhistoriska verk

Investeringsredovisning
Förvaltningsledning
Anläggningar - Konstgräs
Anläggningar - Ishallen
Anläggningar - Innebandysarg
Medb.hus, stolar och ljud
Ekbacksbadet
Bibliotek - Nytt läsrum
Musik- och dansskola - dansgolv
Musik- och dansskola WiFi/Projektor
Musik- och dansskola - inventarier

SUMMA INVESTERINGAR

Bokslut

Budget

Utfall

Utfall i %

Budget
avvikelse

2014

2015

31/12 2015

2015

2015

174
10 476
173
0
0
87
0
94

0
7
0
95
220
0
355
78

0
7
0
100
0
0
364
78

0%
100 %
0%
105 %
0%
0%
103 %
100 %

0
0
0
-5
220
0
-9
0

0
0

98
80

0
0

0%
0%

98
80

11 003

933

549

59 %

384
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Ekonomisk sammanställning
Fritids- och kulturnämnden redovisar ett överskott på 331 tkr jämfört med
budget. Överskottet orsakas främst av oväntat låga kostnader för vatten och
fjärrvärme samt personalvakanser i avvaktan den nya ledningsorganisation
som startades i augusti.
Större investeringar är bibliotekets innemiljö samt inköp av innebandyrink till
Vasahallen.
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10 Nyckeltal
Verksamhet
Besökare
biblioteket
Besökare
Ekbacksbadet
Besökare
ungdom
Ämneskurser
musik
Danselever
Cirkeltimmar
studieförbund

2012

2013

2014

2015

98 500

100 289

111 166

106 329

126 195

140 599

128 046

114 559

73

71

72

84

347,5

327

330

294

173

174

140

196

24 007

24 199

27 960

Det minskade besöksantalet på biblioteket beror på att det var begränsat
öppethållande och stängt för renovering under 2015
Ekbacksbadet var stängt för renovering under två veckor i december
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11 Mått
Mått för Fritids- och kulturnämnden
Mått
Allmänhetens åkning minst en vardag och två helgtider samt
lovaktiviteter

Utfall

Målvärde

Måluppfyllnad

3

3

100 %

1%

1%

100 %

5

5

100

50

50

100 %

1%

1%

100 %

Kulturplan för barn och unga i Arboga kommun ska skapas.

1st

2st

50st

Sommaraktiviteter ska tillskapas för ungdomar i samarbete
mellan förvaltningens enheter.

0%

1%

0%

Ungdomar ska erbjudas aktiviteter under sportlov och höstlov.

2%

2%

100 %

2st

2st

100st

47st

45st

104,44st

25 %

25 %

100 %

Mins två nya aktiviteter inom befintliga arrangemang

0

2

0%

Antal remisser till ungdomsfullmäktige från fritids- och
kulturnämnden, ska uppgå till minst tre stycken.

2

3

66,67 %

Antal sammankomster för ungdomsfullmäktige ska vara minst
fem stycken per år.

9

5

180 %

Konstinköp för 15 000 kronor ska beslutas, genomföras och
placeras av ungdomsfullmäktige i samverkan med ungdomar
som deltar i fritids- och kulturförvaltningens verksamheter.

0

1

0

Allt avfall från förvaltningens verksamheter ska källsorteras.

1%

1%

100 %

Antalet kilowatt-timmar som varje verksamhet förbrukar ska
minska i förhållande till nyttjandegrad

7%

8%

112,5 %

5

6

83,33 %

Brukarenkät. 90% av musik- och dansskolans elever ska vara
nöjda med verksamheten.

99 %

90 %

110 %

Upplevelsen av en god arbetsmiljö i musik- och dansskolan
ska öka.

0,8 %

1%

80 %

75

75

100 %

Bibliotekets öppettider i förhållande till riksgenomsnittet.
Det ska finnas fem naturbadplatser.
Förbättra informationen kring fritidsaktiviteter för allmänheten
Simhallens öppettid i förhållande till riksgenomsnittet.

Arrangera två utåtriktade aktiviteter.
Antal arrangemang som Arbogas arrangörsföreningar erbjuder
per år ska vara minst 45 arrangemang.
Arrangera ett större evenemang per år, där minst 25% av
Arbogas föreningar deltar.

Ökad användning av kommunens bilpool

Fritids- och kulturförvaltningens webbinformation ska vara god
till medborgarna år 2015 och nivån ska behållas.
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