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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-05-22 

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-05-22 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

2018-05-25 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2018-06-18 

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 

IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 – 16.00 

Beslutande Jonny Clefberg (S) ordf. 

Mats Landqvist (S) vice ordf. 

Anna Eriksson (S) för Wiklund  

Shazia Qorbani (S)  

Solomon Berhane (S) för 

Lindvall 

Ulf Edman (V) 

 

Tomas Eklund (V) 

Gerd Holmström (M) för Sharp  

Jacqueline Adolfsson (M) 

Eva Leonardsson (L) 

Valon Pirraku (S) för Glogowska  

Övriga närvarande 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

Sune Hedenström (MP) 

Ulrika Uggla (M) 

Ingrid Broman (KD) 

 

 

Tjänstemän 

Daniel Holmvin kultur- och fritidschef 

Anneli Stray förvaltningssekreterare 
Pernilla Einan enhetschef barn ungdom §§ 35-37 

Marina Yazdany enhetschef bad hallar 

föreningsstöd §§ 35-37 

 

Personalrepresentanter 

Tony Eklund Kommunal 
 

Justerare Ulf Edman Paragrafer §§ 35-43 
Ärendena har behandlats enligt MBL § 19 

Tid och plats för 

justering 

2018-05-24 

Kultur & Fritid Barnhemsgatan 2 Köping  

Underskrifter 

 

Sekreterare 

 
……………………………………………. 
Anneli Stray 

 
 

 

Ordförande 

 
……………………………………………. 
Jonny Clefberg 

  

 

Justerande 

 
……………………………………………. 
Ulf Edman 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-05-22 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 35 

     

 

Information Barnrättsdagarna 24-25 april 2018 Örebro 

Förvaltningen informerar om Barnrättsdagarna 24-25 april 2018 i Örebro. 

 
Informationsunderlag 

Rapport från Barnrättsdagarna 24-25 april i Örebro 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

 

att notera informationen. 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-05-22 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 36 

AU § 40    KFN 2016/81 

 

Information Föreningshandboken 

Kultur & Fritid har sammanställt en handbok som stöd för den som vill bilda 

förening eller veta vilka regler som gäller för föreningslivet i Köpings kommun. 

 

Förvaltningen informerar om Föreningshandboken. 

 
Informationsunderlag 

Underlag till Föreningshandboken ”Lätt att göra rätt” skickades med kallelsen  

till sammanträdet med kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2018-04-10. 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

 

att notera informationen 

 

att publicera Föreningshandboken ”Lätt att göra rätt” på Köpings kommuns 

webbplats 

 

samt att revidera Föreningshandboken i maj 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (11) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-05-22 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 37 

AU § 37    KFN 2018/120 

 

Fördelning av bidrag till föreningar 2018 

Kultur- och fritidsnämnden har cirka 3,8 miljoner kronor i kontantstöd att fördela 

under 2018. I dagsläget har 105 föreningar ansökt om föreningsbidrag för 2018. 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Fördelning av bidrag till föreningar 2018 

Barnchecklista 

 

Under sammanträdet 2018-05-08 diskuterar arbetsutskottet justeringar i förslaget 

på fördelning av bidrag till föreningar 2018. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

fritidsnämnden 

att godkänna förslaget på fördelning av bidrag till föreningar 2018 med 

justeringar 

samt att skicka ut det justerade förslaget med kallelsen till sammanträdet med 

kultur- och fritidsnämnden 2018-05-22. 

 
Komplettering till beslutsunderlag 

Justerat förslag fördelning bidrag 2018 

Powerpointpresentation ”Föreningsbidrag 2018” 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna fördelningen av bidrag till föreningar 2018. 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-05-22 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 38 

    KFN 2018/2 

 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 2018-05-08 

 
Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

2018-05-08 §§ 35-41  

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna anmälan. 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-05-22 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 39 

AU § 35    KFN 2018/65 

 

Uppföljning av driftbudget april 2018 

Förvaltningen redovisar en uppföljning av driftbudgeten för april 2018. 

 

Prognosen till och med april visar ingen avvikelse i dagsläget. 

 
Beslutsunderlag 

Driftbudgetuppföljning 2018 period april. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

uppföljningen av driftbudgeten för april 2018. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna uppföljningen av driftbudgeten för april 2018. 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-05-22 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 40 

AU § 36    KFN 2017/184 

 

Uppföljning av internkontroll  

Kultur- och fritidsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 

mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. Och se till att den interna kontrollen  

är tillräcklig, och att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt.  

 

Kultur & Fritids internkontrollplan 2018 har fyra kontrollpunkter. Två 

kontrollpunkter visar på avvikelser ” Att komp- och flextid rapporteras och 

godkänns i Personec” och ”Att allmänna handlingar registreras”. 

 

Förvaltningen lämnar förslag till åtgärder som ska vidtas, och föreslår en 

uppföljning i augusti för att säkerställa att åtgärderna gett önskad effekt. 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Beslutsunderlag 

Rapport. Avvikelserapportering intern kontroll 

Bilaga 1. Uppföljning internkontroll 2018 personal 

Bilaga 2. Uppföljning internkontroll 2018 allmänna handlingar 

Barnchecklista 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå  

kultur- och fritidsnämnden 

att godkänna uppföljningen av interkontroll 2018 

att godkänna förslagen till åtgärder  

samt att följa upp åtgärderna i augusti.  

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna uppföljningen av interkontroll 2018 

 

att godkänna förslagen till åtgärder  

 

samt att följa upp åtgärderna i augusti.  
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-05-22 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 41 

AU § 38    KFN 2018/117 

 

Särskilt stöd till föreningar 

Kultur- och fritidsnämnden ser ett behov av att tydliggöra framtida beslut av 

kommunstyrelsen kring särskilt stöd till föreningar med stort mervärde för 

kommunen, och utformandet av samverkansavtal för denna typ av stöd.  

 

Ordförande och kultur- och fritidschef föreslår  

 

att kommunstyrelsen ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda och ta 

fram förslag på särskilt stöd till föreningar, att utgå från vid kommande beslut för 

vilka föreningar som omfattas av stöd utöver föreningsbidrag 

 

samt att ta fram förslag på hur dessa stödsatsningar hanteras inom kommunen 

och mellan förvaltningar och nämnder. 

 
Beslutsunderlag 

Skrivelse till kommunstyrelsen 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förslag från ordförande och kultur- och fritidschef beslutar arbetsutskottet 

föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna skrivelsen till kommunstyrelsen. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna skrivelsen till kommunstyrelsen 

 

att hemställa till kommunstyrelsen att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag  

att utreda och ta fram förslag på särskilt stöd till föreningar 

 

samt att ta fram förslag på hur dessa stödsatsningar hanteras inom kommunen 

och mellan förvaltningar och nämnder. 

 

 

 

 

 

 
Protokollet ska skickas till kommunstyrelsen. 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-05-22 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 42 

AU § 39    KFN 2018/36 

 

Redovisning delegationsbeslut april 2018 

I enlighet med kultur- och fritidsnämndens delegationsordning har nämnden 

överlåtit sin beslutanderätt till presidiet, arbetsutskott och förvaltningschef med 

rätt till vidaredelegation. Besluten ska redovisas till nämnden. Redovisningen 

innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. 

 
3. Personalärenden 

3.4 Beslut om anställning, tillsvidareanställning och visstidsanställning. 
 
Ärendenummer KFN 2018/107 

Administratör/registrator 50 procent 2018-04-03 - 2018-09-28. 

Beslut 2018-04-03 av kultur- och fritidschef. 
 

Enhet Anläggningar 
 
Ärendenummer KFN 2013/549 

Idrottsplatsvaktmästare samordnare/ledningsansvar heltid 

från och med 2018-04-03. 

Beslut 2018-03-28 av enhetschef för anläggningar. 
 
Ärendenummer KFN 2018/104 

Idrottsplatsvaktmästare heltid från och med 2018-03-08. 

Beslut 2018-04-10 av enhetschef för anläggningar. 
 
Ärendenummer KFN 2018/103 

Idrottsplatsvaktmästare heltid från och med 2018-04-03. 

Beslut 2018-04-10 av enhetschef för anläggningar. 
 

Enhet Bad hallar och föreningsstöd 
 
Ärendenummer KFN  

Badpersonal timavlönad från och med 2018-04-03. 

Beslut 2018-04-04 av enhetschef för bad hallar och föreningsstöd. 
 
Ärendenummer KFN  

Badpersonal timavlönad från och med 2018-04-03. 

Beslut 2018-04-04 av enhetschef för bad hallar och föreningsstöd. 
 
Ärendenummer KFN  

Badpersonal timavlönad från och med 2018-04-03. 

Beslut 2018-04-04 av enhetschef för bad hallar och föreningsstöd. 
 
Ärendenummer KFN  

Badpersonal timavlönad från och med 2018-04-04. 

Beslut 2018-04-04 av enhetschef för bad hallar och föreningsstöd. 
 
Ärendenummer KFN  

Badpersonal 80 procent från och med 2018-04-09. 

Beslut 2018-04-05 av enhetschef för bad hallar och föreningsstöd. 

 

 

KFN § 42 fortsätter på nästa sida  
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-05-22 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 42 fortsättning 

 
Ärendenummer KFN 2017/6 

Badpersonal och föreningskonsulent tillfälligt lönetillägg  

2018-04-09 - 2018-04-22. 

Beslut 2018-04-20 av enhetschef för bad hallar och föreningsstöd. 
 

Enhet Barn och ungdom 
 
Ärendenummer KFN 2018/49 

Fritidsassistent heltid från och med 2018-05-07. 

Beslut 2018-04-17 av enhetschef för barn och ungdom. 
 
Ärendenummer KFN  

Verksamhetsansvarig Gammelgårdens café heltid 2018-04-30 - 2018-08-31. 

Beslut 2018-04-18 av enhetschef för barn och ungdom. 
 
Ärendenummer KFN  

Kultursamordnare 75 procent 2018-09-01 - 2018-05-31.  

Beslut 2018-04-18 av enhetschef för barn och ungdom. 
 

Enhet Bibliotek 
 
Ärendenummer KFN 2017/143 

Biblioteksassistent vikariat 10 procent 2018-05-01-2018-09-01. 

Beslut 2018-04-19 av enhetschef för bibliotek. 
 
Ärendenummer KFN 2017/143 

Biblioteksassistent 40 procent från och med 2018-05-01. 

Beslut 2018-04-19 av enhetschef för bibliotek. 
 
Ärendenummer KFN  

Biblioteksassistent 0,475 procent från och med 2018-05-01. 

Beslut 2018-04-19 av enhetschef för bibliotek. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

redovisningen av delegationsbeslut april 2018. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut april 2018. 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-05-22 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 43 

 

 

Meddelande om inställt nämndsammanträde i juni och 
ändrad tid för sammanträde med arbetsutskottet 

 

Ordförande meddelar att sammanträdet med kultur- och fritidsnämnden  

tisdag 19 juni 2018 är inställt på grund av för få ärenden. 

 

Nästa ordinarie sammanträde med kultur- och fritidsnämnden är  

tisdag 28 augusti 2018. 

 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott sammanträder torsdag 31 maj kl. 8.15. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kultur- och fritidsnämnden önskar alla en härlig sommar! 

 


