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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-09-25 

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-09-25 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

2018-10-03 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2018-10-25 

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 – 15.40 

Beslutande Jonny Clefberg (S) ordf. 

Mats Landqvist (S) vice ordf. 

Karl-Ivan Wiklund (S)  

Kjell Persson (S) för Qorbani  

Örjan Lindvall (S) 

Ulf Edman (V) 

 

Tomas Eklund (V) 

Gerd Holmström (M) för Sharp  

Jacqueline Adolfsson (M) 

Ulrika Uggla (M) för Leonardsson  

Per Andersson (SD) 

Övriga närvarande 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

Anna Eriksson (S) 

Sune Hedenström (MP) 
Maija Karresmaa Asplund (SD) 

 

 

Tjänstemän 

Daniel Holmvin förvaltningschef 

Anneli Stray förvaltningssekreterare 
 

Personalrepresentanter 
 

Justerare Jacqueline Adolfsson Paragrafer §§ 52-58 
Ärendena har behandlats enligt MBL § 19 

Tid och plats för 

justering 

2018-10-02 

Kultur & Fritid Köping  

Underskrifter 

 

Sekreterare 

 
……………………………………………. 
Anneli Stray 

 
 

 

Ordförande 

 
……………………………………………. 
Jonny Clefberg 

  

 

Justerande 

 
……………………………………………. 
Jacqueline Adolfsson 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (8) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-09-25 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 52 

     

 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 2018-09-11 

 
Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll från kultur- och fritidsnämndens  

arbetsutskott 2018-09-11 §§ 54-60. 

 

Protokollet justeras på sammanträdet med kultur- och fritidsnämnden. 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

 

att godkänna anmälan. 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (8) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-09-25 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 53 

AU § 54    KFN 2018/65 

 

Delårsrapport augusti 2018 

Delårsrapporten är en väsentlig del av den löpande uppföljningen av Köpings 

kommuns verksamhet och ekonomi. Enligt den kommunala redovisningslagen   

ska minst en delårsrapport upprättas varje år. Köpings kommuns delårsrapport 

omfattar åtta månader från och med januari till och med 31 augusti 2018. 

 

Förvaltningen redovisar en delårsrapport från och med januari till och med  

den 31 augusti 2018. Tillhörande driftbudgetuppföljning nr 2 redovisas muntligt 

för kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott.  

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Beslutsunderlag 

Delårsrapport augusti 2018 med driftbudgetuppföljning nummer 2. 

Barnchecklista 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden godkänna Delårsrapport 

augusti 2018 med driftbudgetuppföljning nummer 2. 

 

Uppföljningen av driftbudget augusti 2018 skickas ut med kallelsen  

till sammanträdet med kultur- och fritidsnämnden 2018-09-25. 

 

Uppföljningen för augusti visar ett överskott på 500 tkr i dagsläget. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna Delårsrapport augusti 2018 med driftbudgetuppföljning nummer 2. 

 

 

 

 

 

 

 
Protokollet ska skickas till kommunstyrelsen. 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (8) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-09-25 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 54 

AU § 55    KFN 2017/184 

 

Deluppföljning 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. Tre 

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

godkänns i Personec”, ”Att registerkontroll utförs för alla nya avtal” och ”Att 

allmänna handlingar registreras”. 

 

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

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

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Beslutsunderlag 

Rapport 

Uppföljning Tidrapportering i Personec 

Uppföljning Regiserkontroll för nya avtal 

Uppföljning Allmänna handlingar registreras 

Barnchecklista 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden godkänna deluppföljningen  

av interkontrollen, och förslagen på åtgärder, och att följa upp resultatet av 

åtgärderna efter december 2018. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna deluppföljningen av interkontrollen  

 

att godkänna förslagen på åtgärder  

 

samt att följa upp resultatet av åtgärderna efter december 2018. 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (8) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-09-25 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 55 

AU § 56    KFN 2018/185 

 

Ansökan om bidrag till grus för bouleplan Västra Skedvi 

Västra Skedvi Hembygdsgård ansöker om bidrag till grus för föreningens 

boulplan. 

 

Kultur & fritid föreslår att Västra Skedvi Hembygdsförening får 10 000 kronor  

för bidrag till grus. 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Barnchecklista 

Ansökan 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att Västra Skedvi 

Hembygdsförening får 10 000 kronor för bidrag till grus, och att pengarna  

ska tas ur anslaget för föreningsbidrag. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att Västra Skedvi Hembygdsförening får 10 000 kronor för bidrag till grus  

 

samt att pengarna ska tas ur anslaget för föreningsbidrag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokollet ska skickas till Västra Skedvi Hembygdsförening. 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (8) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-09-25 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 56 

AU § 57    KFN 2018/188 

 

Ansökan om bidrag till latrin- och sophämtning och skötsel 
för Tuna Udde badplats 

Västra Skedvi Hemygdsförening ansöker om bidrag till latrin- och sophämtning 

och skötsel för Tuna Udde badplats.  

 

Förvaltningen kan bistå föreningen med beställning och support, och föreslår att 

Västra Skedvi Hembygdsförening får 20 000 kronor för bidrag till skötsel av Tuna 

Udde badplats. Bidraget ska delas ut per säsong och gälla i tre år.  

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Barnchecklista 

Ansökan 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslå kultur- och fritidsnämnden besluta att Västra Skedvi 

Hembygdsförening får 20 000 kronor för bidrag till skötsel av Tuna Udde 

badplats, att bidraget ska delas ut per säsong och gälla i tre år, att bidraget  

ska regleras i avtal med föreningen, och att pengarna ska tas ur anslaget för 

föreningsbidrag. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att Västra Skedvi Hembygdsförening får 20 000 kronor för bidrag till skötsel  

av Tuna Udde badplats  

 

att bidraget ska delas ut per säsong och gälla i tre år  

 

att bidraget ska regleras i avtal med föreningen  

 

samt att pengarna ska tas ur anslaget för föreningsbidrag. 

 

 

 

 
Protokollet ska skickas till Västra Skedvi Hembygdsförening. 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (8) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-09-25 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 57 

AU § 58    KFN 2018/117 

 

Förslag på särskilt stöd till föreningar 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2018-06-19 § 159 att kultur- och 

fritidsnämnden får i uppdrag att utreda och ta fram förslag på särskilt stöd till 

föreningar. Och ta fram förslag på hur stödsatsningarna ska hanteras inom 

kommunen.  

 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till en samverkansöverenskommelse  

för särskilt stöd till föreningar. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Barnchecklista 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna förslaget på 

samverkansöverenskommelse för särskilt stöd till föreningar. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna förslaget på samverkansöverenskommelse för särskilt stöd till 

föreningar 

 

samt att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (8) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-09-25 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 58 

AU § 59    KFN 2018/36 

 

Redovisning av delegationsbeslut juli, augusti 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 2018/183 

Museiassistent, 50% från och med 1 augusti till 31 december 2018. 

Beslut 2018-06-27 av enhetschef för museum. 
 
Ärendenummer KFN 2018/190 

Fritidsledare, heltid från och med 27 augusti till 2 november 2018. 

Beslut 2018-08-23 av enhetschef för barn- och ungdomsenheten. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden godkänna redovisningen  

av delegationsbeslut juli, augusti 2018. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut juli, augusti 2018. 

 

 

 

 


