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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-28 

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-08-28 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

2018-09-04 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2018-09-26 

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 – 15.50 

Beslutande Jonny Clefberg (S) ordf. 

Mats Landqvist (S) vice ordf. 

Kjell Persson (S) för Wiklund  

Shazia Qorbani (S)  

Örjan Lindvall (S) 

Ulf Edman (V) 

 

Tomas Eklund (V) 

David Sharp (M) 

Jacqueline Adolfsson (M) 

Eva Leonardsson (L) 

Per Andersson (SD) 

Övriga närvarande 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

Anna Eriksson (S) 

Solomon Berhane (S) 

Valon Pirraku (S) 

Sune Hedenström (MP) 
Ulrika Uggla (M) 

Ingrid Broman (KD) 

Maija Karresmaa Asplund (SD) 

 

 

Tjänstemän 

Daniel Holmvin förvaltningschef 

Anneli Stray förvaltningssekreterare 
 

Personalrepresentanter 
 

Justerare Tomas Eklund Paragrafer §§ 44 - 51 
Ärendena har behandlats enligt MBL § 19 

Tid och plats för 

justering 

2018-09-03 

Kultur & Fritid Köping  

Underskrifter 

 

Sekreterare 

 
……………………………………………. 
Anneli Stray 

 
 

 

Ordförande 

 
……………………………………………. 
Jonny Clefberg 

  

 

Justerande 

 
……………………………………………. 
Tomas Eklund 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-28 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 44 

    KFN 2018/2 

 

Anmälan av arbetsutskottens protokoll 2018-08-14  

och 2018-05-31  

 
Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  

2018-08-14 §§ 46-53 och 2018-05-31 §§ 42-45. 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

 

att godkänna anmälan. 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-28 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 45 

AU §§ 42, 46   KFN 2018/65 

 

Uppföljning av driftbudget maj, juli 2018 

Förvaltningen redovisar en uppföljning av driftbudget för maj och juli 2018. 

 

Prognosen till och med maj visar ingen avvikelse i dagsläget. Prognosen till och 

med juli visar ett överskott på 500 tkr i dagsläget. Överskott på personalkontot är 

den största orsaken till förvaltningens prognostiserade positiva resultat. 

 
Beslutsunderlag 

Driftbudgetuppföljning 2018 period maj och juli 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden att godkänna 

uppföljningen av driftbudget för maj och juli 2018. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna uppföljningen av driftbudget för maj och juli 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (10) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-28 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 46 

AU § 49    KFN 2018/10 

 

Klagomålshantering kvartal 2 2018 

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 

Redovisning klagomålshantering kvartal 2 april, maj, juni 2018. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden att godkänna 

klagomålshanteringen för kvartal 2 2018. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna klagomålshanteringen för kvartal 2 2018. 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-28 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 47 

AU § 50    KFN 2018/14 

 

Verksamhetsrapporter kvartal 2 2018 

Kultur- och fritidsnämndens uppgift är att främja och ansvara för kultur, fritids- 

och turistverksamheten i Köpings kommun. 

 

Förvaltningen rapporterar om verksamheten för april, maj och juni 2018. 

 
Beslutsunderlag 

Kultur & Fritids verksamhetsrapporter kvartal 2 2018. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden att godkänna 

verksamhetsrapporterna för kvartal 2 2018. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna verksamhetsrapporterna för kvartal 2 2018. 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-28 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 48 

AU § 47    KFN 2018/78 

 

Anmälan av ordförandebeslut.  

Ansökan om föreningsbidrag 2018 Köpings konstförening 

Köpings konstförening ansöker om bidrag för 2018. Ansökan har kommit in i tid. 

Förvaltningen föreslår att Köpings konstförening får 4 000 kronor för bidrag till 

verksamheten.  

 

Eftersom förvaltningen ska betala ut beviljat bidrag innan sommaren kan 

nämndens avgörande inte avvaktas.  

 

Ordförandebeslut 

I enlighet med kultur- och fritidsnämndens delegationsordning 1.1 ”Beslut  

i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas”, 

beslutar ordförande 2018-06-25 enligt förvaltningens förslag 

 

att Köpings konstförening får 4 000 kronor för bidrag till verksamheten 

 

samt att pengarna ska tas ur anslaget för föreningsbidrag. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden att godkänna anmälan. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna anmälan av ordförandebeslut. 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-28 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 49 

AU § 48    KFN 2018/46 

 

Anmälan av ordförandebeslut.  

Ansökan om föreningsbidrag 2018 Köpings teaterförening 

Köpings teaterförening ansöker om bidrag för 2018. Ansökan har kommit in i tid. 

Förvaltningen föreslår att Köpings teaterförening får 100 000 kronor för bidrag till 

arrangemang. 

 

Eftersom förvaltningen ska betala ut beviljat bidrag innan sommaren kan 

nämndens avgörande inte avvaktas.  

 

Ordförandebeslut 

I enlighet med kultur- och fritidsnämndens delegationsordning 1.1 ”Beslut  

i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas”, 

beslutar ordförande 2018-06-25 enligt förvaltningens förslag 

 

att Köpings teaterförening får 100 000 kronor för bidrag till arrangemang 

 

samt att pengarna ska tas ur anslaget för föreningsbidrag. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden att godkänna anmälan. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna anmälan av ordförandebeslut. 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-28 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 50 

AU §§ 44, 51   KFN 2018/36 

 

Redovisning av delegationsbeslut maj, juni 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. 

 

Delegationsbeslut maj 2018 

 
3. Personalärenden 

3.4 Beslut om anställning, tillsvidareanställning och visstidsanställning. 
 
Ärendenummer KFN 2018/131 

Antikvarie, heltid från och med måndag 13 augusti 2018. 

Beslut 2018-05-08 av enhetschef för museum. 
 
Ärendenummer KFN 2018/128 

Idrottsplatsvaktmästare, heltid från och med söndag 6 maj  

till tisdag 6 november 2018. 

Beslut 2018-05-08 av enhetschef för anläggningar. 
 
Ärendenummer KFN 2018/132 

Turistinformatör, heltid från och med onsdag 13 juni till lördag 1 september 2018. 

Beslut 2018-05-04 av enhetschef för turism. 
 
Ärendenummer KFN 2017/202 

Lokalvårdare, timavlönad från och med lördag 5 maj till söndag 27 maj 2018. 

Beslut 2018-05-02 av enhetschef för bad hallar och föreningsstöd. 

 

Delegationsbeslut juni 2018 

 
2. Administrativa ärenden 

2.4 Beslut om inköp av konst. 
 

Ärendenummer KFN 2018/72 

Inköp av foto Annica Berglund ”Coma trakter Norr” och Coma trakter Öst” 

Beslut 2018-06-26 av konstkommittén 

 
3. Personalärenden 

3.4 Beslut om anställning, tillsvidareanställning och visstidsanställning. 
 

Ärendenummer KFN 2017/161 

Cafébiträde, timavlönad från och med 5 juni 2018 till 31 augusti 2018. 

Beslut 2018-06-12 av enhetschef för barn och ungdom. 

 

 

 

KFN § 50 fortsätter nästa sida 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-28 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 50 fortsättning 

 
Ärendenummer KFN 2017/167 

Drifttekniker, vikarie från och med 23 juli 2018 till 12 augusti 2018. 

Beslut 2018-06-12 av enhetschef för bad hallar och föreningsstöd. 
 

Ärendenummer KFN 2018/145 

Badpersonal, timavlönad från och med 4 juni 2018. 

Beslut 2018-06-07 av enhetschef för bad hallar och föreningsstöd. 
 

Ärendenummer KFN 2018/155 

Fritidsassistent/Cafébiträde, timavlönad från och med 6 juni 2018 till  

31 augusti 2018. 

Beslut 2018-06-05 av enhetschef för barn och ungdom. 

 
4. Ekonomi 

4.1 Beslut att omfördela anslagna medel mellan kultur- och fritidsnämndens 

fastställda verksamhetsområden. 
 

Ärendenummer KFN 2017/33 

Korrigering av fördelning av bidrag för studieförbund 2018 samt att paragrafen 

justeras omedelbart.  

Beslut 2018-05-31 § 43 av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott.  

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden att godkänna 

redovisningen av delegationsbeslut maj, juni 2018. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut maj, juni 2018. 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-28 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 51 

AU §§ 45, 52   KFN 2017/217 

 

Ungdomsfullmäktiges protokoll 2018-05-29  

och 2018-04-26  

Enligt förvaltningens interkontrollplan för 2018 ska protokoll från sammanträde 

med ungdomsfullmäktige redovisas löpande för nämnden. 

 
Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll från ungdomsfullmäktige 2018-05-29 §§ 87-91. 

Sammanträdesprotokoll från ungdomsfullmäktige 2018-04-26 §§ 82-86. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden att godkänna 

redovisningen av ungdomsfullmäktiges protokoll 2018-05-29 och 2018-04-26. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna redovisningen av ungdomsfullmäktiges protokoll.  

 

 

 


