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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-01-30 

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-01-30 

Datum för anslags 

uppsättande 
 

2018-02-06 

Datum för  

anslags nedtagande 
 

2018-02-28 

Förvaringsplats för protokollet Kultur & Fritid, Barnhemsgatan 2, Köping 

 

Underskrift  ......................................................................  

Anneli Stray 

  

Plats och tid  

 

 

  

Yttrande gällande 

Kungörelse om 

granskning (Ny 

förskola vid 

Ringvägen)  
 

Detaljplan för del av 

Skogsborg 1:1 M.M. 

(ny förskola vid 

Ringvägen) ställs ut för 

granskning. 

Granskningstiden är 19 

december – 23 januari. 

 

Förslaget innebär att en 

förskola med 8 

avdelningar kan byggas 

vid Ringvägen i 

skogspartiet mellan 

Furuvägen och 

Schenströmsgatan i 

södra delen av 

Johannisdalsskogen. 

 

Kultur- och 

fritidsnämnden har 

tidigare lämnat 

synpunkter i ärendet 

och påtalade då vikten 

av att tillgängligheten 

till Johannisdalsskogen 

och IKW-stugan inte får 

försämras. 

 

Förvaltningens förslag: 

 

Något nytt har inte 

framkommit som 

förändrar tidigare 

yttrande från  

kultur- och 

fritidsnämnden. 

 

 

Kultur- och fritidschef 

Christina Axelsson 

redogör i ärendet. 

 
Arbetsutskottet beslutar 

föreslå kultur- och 

fritidsnämnden besluta 

 

Att inget finns att erinra 

IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00-15.50 

Beslutande Kjell Persson (S) för Clefberg  

Mats Landqvist (S) Ordförande 

Karl-Ivan Wiklund (S)  

Shazia Qorbani (S)  

Örjan Lindvall (S) 

Ulf Edman (V) 

Tomas Eklund (V) 

 

David Sharp (M) 

Jacqueline Adolfsson (M) 

Eva Leonardsson (L) 

Karolina Glogowska (SD) 

Övriga närvarande 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

Anna Eriksson (S) 

Sune Hedenström (MP) 

Gerd Holmström (M) 

Ulrika Uggla (M) 

Ingrid Broman (KD) 

Robert Jansson (SD) 

 

 

Tjänstemän 

Christina Axelsson förvaltningschef 

Anneli Stray förvaltningssekreterare 

Pär Magnusson förvaltningsekonom  

 

Personalföreträdare 

 

Justerare Shazia Qorbani Paragrafer §§ 1-11 
Ärendena har behandlats enligt MBL § 19 

Tid och plats för 

justering 

2018-02-05 

Kultur & Fritid Köping  

Underskrifter 

 

Sekreterare 

 

……………………………………………. 
Anneli Stray 

 
 

 

Ordförande 

 

……………………………………………. 
Mats Landqvist  

 

 

Justerande 

 

……………………………………………. 
Shazia Qorbani 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-01-30 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 1 

 KFN 2018/2 

 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 2018-01-16 

 

Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll kultur- och fritidsnämndens  

arbetsutskott 2018-01-16 §§ 1-11. 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

 

att notera anmälan. 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-01-30 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 2 

AU § 1 KFN 2017/226 

 

Årsredovisning 2017 

Enligt den kommunala redovisningslagen ska årsbokslutet sammanfattas  

i en årsredovisning med förvaltningsberättelse. Årsredovisningen är 

kommunstyrelsens redovisning av årets verksamhet och den ekonomiska 

ställningen i kommunen och dess bolag. Syftet är att ge en informativ  

redovisning till kommunfullmäktige och kommunens invånare.  

 

Årsredovisning 2017 ska skickas till drätselkontoret senast 26 januari 2018. 

Förvaltningens transaktioner på det gamla året sker fortfarande varför någon 

färdig redovisning inte finns att tillgå inför sammanträdet med arbetsutskottet. 

 

Förvaltningen föreslår att en färdig Årsredovisning 2017 skickas ut separat  

till kultur- och fritidsnämnden så fort det är möjligt.  

 

Under sammanträdet med arbetsutskottet 2018-01-16 informerar förvaltningschef 

och förvaltningsekonom om arbetet med Årsredovisning 2017.  

 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar notera informationen och avvakta en färdig 

Årsredovisning 2017, och att överlämna beslut om Årsredovisning 2017  

till nämnden. 

 
Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2017 

 

Nämnden tackar förvaltningen för ett bra arbete. 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna Årsredovisning 2017. 

 

 

 

 

 

 

 
Protokollet ska skickas till drätselkontoret. 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-01-30 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 3 

AU § 2 KFN 2016/117 

 

Uppföljning internkontroll 2017 

Intern kontroll är nämndens verktyg för att kontrollera verksamheten. Nämnden 

ska genom intern kontroll se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 

och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 

verksamheten. 

 

Enligt ”Riktlinjer för intern kontroll Köpings kommun” ska resultatet av 

uppföljningen redovisas under januari månad påföljande år. 

 

Förvaltningen redovisar en uppföljning av internkontrollplanen 2017. 

Uppföljningen redovisar sex förvaltningsspecifika och fyra kommun-

gemensamma granskningsområden. Samtliga områden är kontrollerade 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Beslutsunderlag 

Uppföljning internkontrollplan 2017 

Barnchecklista 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

förvaltningens uppföljning av internkontroll 2017.  

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna förvaltningens uppföljning av internkontroll 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokollet ska skickas till drätselkontoret. 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-01-30 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 4 

AU § 3 KFN 2017/249 

 

Fördelning av driftstöd till föreningar 2018 

Kultur- och fritidsnämnden ska inom ramen för kommunfullmäktiges beviljade 

anslag och fastställda normer fördela bidrag till föreningar och organisationer. 

 

Förvaltningen föreslår att ge Kolsva IF, Bertil Lindblads stiftelse, Unga Örnar 

Köpingskretsen, Köpings scoutkår, Köpings ridklubb och Köpings Godtemplares 

Byggnadsförening driftstöd samt bidrag till övrig verksamhet för 2018. 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Fördelning av driftstöd samt bidrag för övrig verksamhet” 

Barnchecklista 

Ansökningar  

Rättelse i tjänsteskrivelsen: I kolumnen för förening ska Forum ersättas med 

Köpings Godtemplares Byggnadsförening.  

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

fritidsnämnden ge Kolsva IF, Bertil Lindblads stiftelse, Unga Örnar 

Köpingskretsen, Köpings scoutkår, Köpings ridklubb, Köpings Godtemplares 

Byggnadsförening driftstöd samt bidrag till övrig verksamhet för 2018. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att ge Kolsva IF, Bertil Lindblads stiftelse, Unga Örnar Köpingskretsen, Köpings 

scoutkår, Köpings ridklubb, Köpings Godtemplares Byggnadsförening driftstöd 

samt bidrag till övrig verksamhet för 2018.  

 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-01-30 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 5 

AU § 4 KFN 2017/4 

 

Klagomålshantering kvartal 4 2017 

Kultur & Fritid ska varje kvartal redovisa till nämnden att förvaltningen följer 

kultur- och fritidsnämndens policy för klagomålshantering, och att åtgärd eller 

återkoppling på registrerade klagomål sker inom tre dagar. 

 
Beslutsunderlag 

Klagomålshantering kvartal 4 oktober, november, december 2017. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

klagomålshanteringen för kvartal 4 2017. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna klagomålshanteringen för kvartal 4 2017. 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-01-30 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 6 

AU § 5 KFN 2017/173 

 

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning 

Den nya kommunallagen (2017:725) träder i kraft 2018-01-01 och ger nämnderna 

en större möjlighet att delegera sin beslutanderätt, och besluta om i vilken 

utsträckning delegeringsbesluten ska anmälas till nämnden.  

 
Paragrafer ur kommunallagen (2017:725)  
Delegering av ärenden 

6 kap. 37 § En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på 

nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en 

anställd att besluta enligt 7 kap. 5-8 §§. 

7 kap. 6 § Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens 

verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra 

åt en annan anställd inom kommunen att fatta beslutet. 

Anmälan av beslut 

7 kap. 8 § Nämnden ska besluta om i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av 

uppdrag enligt 5 och 6 §§ ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, 

om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap. 

 

Med anledning av den nya kommunallagen föreslår förvaltningen en reviderad 

delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden. 

 
Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning 

Rättelse i delegationsordningen: Numreringen för rubrikerna 1. Allmänna 

ärenden och 3. Personalärenden, ska vara rangordnade.  

 

Under sammanträdet 2018-01-16 diskuterar arbetsutskottet att ändra delegat  

för 1. Allmänna ärenden nr 1.3 ”Beslut om förtroendevaldas deltagande i kurser, 

konferenser, resor”. Nuvarande delegat är arbetsutskottet. Arbetsutskottet föreslår 

att ändra delegat för nr 1.3 till presidiet.  

 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden att ändra delegat  

för nr 1.3 till presidiet. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att ändra delegat för nr 1.3 till presidiet 

 

samt att anta den reviderade delegationsordningen för kultur- och fritidsnämnden.  

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-01-30 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 7 

AU § 6 KFN 2017/13 

 

Delegationsbeslut december 2017 

Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott  

och förvaltningschef med rätt till vidaredelegation, i enlighet med kultur-  

och fritidsnämndens delegationsordning. Besluten ska redovisas till nämnden. 

Redovisningen innebär inte att kultur- och fritidsnämnden omprövar eller 

fastställer delegeringsbesluten. 

 
Administrativa ärenden 

 
Ärendenummer KFN 2017/236 
Registrering enligt § 17 Lotterilagen 

Beslut om registrering lotteriperiod 2017-05-05 - 2020-05-06 för  

KAKs Fibromyalgiförening. 

Beslutsdatum: 2017-12-11 Beslutande: Förvaltningschef Christina Axelsson 

 
Personalärenden 

 
Ärendenummer KFN 2017/6 
Anställningsavtal månadsavlönad. Bad, hallar och föreningsstöd, 
föreningskonsulent 

Vikariat från och med 2018-01-01 till och med 2018-01-31. 

Beslutsdatum: 2017-12-21 Beslutande: Enhetschef  

 
Ärendenummer KFN 2017/167 
Anställningsavtal månadsavlönad. Bad, hallar och föreningsstöd, badpersonal 

Lönetillägg från 2018-01-01 – 2018-05-31. 

Beslutsdatum: 2017-12-21 Beslutande: Enhetschef  

 
Ärendenummer KFN 2013/556 
Anställningsavtal månadsavlönad. Turism, turistinformatör 

Ändring av yrkesbenämning. 

Beslutsdatum: 2017-12-21 Beslutande: Enhetschef  

 
Ärendenummer KFN 2013/520 
Anställningsavtal månadsavlönad. Turism, enhetschef 

Ändring av yrkesbenämning. 

Beslutsdatum: 2017-12-21 Beslutande: Förvaltningschef  

 
Ärendenummer KFN 2017/202 
Anställningsunderlag timavlönad. Bad, hallar och föreningsstöd, 
lokalvårdare/städare 

Tidsbegränsad anställning 2018-01-01 – 2018-02-25. 

Beslutsdatum: 2017-12-15 Beslutande: Enhetschef  

 

KFN § 7 fortsättning nästa sida 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-01-30 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 7 fortsättning 

 
Ärendenummer KFN 2017/210 
Anställningsunderlag timavlönad. Bad, hallar och föreningsstöd, 
lokalvårdare/städare 

Tidsbegränsad anställning 2018-01-01 – 2018-04-30. 

Beslutsdatum: 2017-12-15 Beslutande: Enhetschef  

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

redovisningen av delegationsbeslut december 2017. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut december 2017. 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-01-30 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 8 

AU § 7 KFN 2017/8 

 

Inköp av konst kvartal 4 2017 

Kultur- och fritidsnämndens konstkommitté med Kultur & Fritids 

kultursekreterare utgör inköpsgrupp för kommunens konstsamling. 

 

Inköpsgruppen ska redovisa inköpt konst varje kvartal till nämnden. 

 
Beslutsunderlag 

Inköp av konst Linda Undegård ”Ljuskällor”. Anton Wiraeus ”Björndjuren 

överlever”. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

redovisningen av inköpt konst kvartal 4 2017. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna redovisningen av inköpt konst kvartal 4 2017.  

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-01-30 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 9 

AU § 8 KFN 2017/241 

 

Samråd detaljplan PL 161 Dåvö Berghagen 

Syftet med detaljplanen är att ge stöd för att ansluta området till kommunala 

ledningar för vatten och avlopp. 

 

En behovsbedömning har gjorts där det framgår att ingen påverkan kan ses vad 

gäller fornminnen, fornlämningar, kulturreservat, kulturminnesvård eller historiskt 

kulturellt eller arkeologiskt betydelsefulla markområden. 

 

Förvaltningen har inga synpunkter gällande ändring av detaljplanen. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Samrådsskrivelse PL 161 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

förvaltningens yttrande angående detaljplan PL 161 Dåvö Berghagen. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna förvaltningens yttrande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokollet ska skickas till stadsarkitektkontoret. 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-01-30 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 10 

AU § 9 KFN 2017/242 

 

Samråd detaljplan PL 165 Hovgården Tavsta hage 

Syftet med detaljplanen är att ge stöd för att ansluta området till kommunala 

ledningar för vatten och avlopp. 

 

En ändring av detaljplan ska ske som möjliggör en utveckling av den sanitära 

standarden som leder till miljömässiga förbättringar. Bedömningen görs att en 

ändring av detaljplanen inte ska omfatta möjligheten till utökade byggrätter. 

 

Förvaltningen har inga synpunkter gällande ändring av detaljplanen. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Samrådsskrivelse PL 165 

Tillägg i tjänsteskrivelse: Inför framtagandet av detaljplan 1963 gjordes en 

undersökning där det konstaterades att det inte fanns några fasta fornlämningar  

i området. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

förvaltningens yttrande angående detaljplan PL 165 Hovgården Tavsta  

hage med tillägg.  

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna förvaltningens yttrande med tillägg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokollet ska skickas till stadsarkitektkontoret. 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-01-30 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 11 

AU § 10 KFN 2017/217 

 

Ungdomsfullmäktiges protokoll 2017-12-12 och 2017-11-21 

Protokoll från sammanträde med ungdomsfullmäktige ska redovisas löpande  

till kultur- och fritidsnämnden enligt förvaltningens internkontrollplan för 2017. 

 
Beslutsunderlag 

Ungdomsfullmäktiges protokoll 2017-12-12 §§ 60-66 

Ungdomsfullmäktiges protokoll 2017-11-21 §§ 52-59 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

redovisningen av ungdomsfullmäktiges protokoll 2017-12-12 och 2017-11-21. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna redovisningen av ungdomsfullmäktiges protokoll 2017-12-12  

och 2017-11-21. 

 

 

 


