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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-23 

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-10-23 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

2018-10-30 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2018-11-21 

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. 15.00-15.55 

Beslutande Jonny Clefberg (S) ordf. 

Mats Landqvist (S) vice ordf. 

Karl-Ivan Wiklund (S)  

Shazia Qorbani (S)  

Kjell Persson (S) för Lindvall (S) 

Ulf Edman (V) 

Tomas Eklund (V) 

 

David Sharp (M) 

Jacqueline Adolfsson (M) 

Eva Leonardsson (L) 
Maija Karresmaa Asplund (SD) för  

Andersson (SD) 

Övriga närvarande 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

Sune Hedenström (MP) 
Ulrika Uggla (M) 

Ingrid Broman (KD) 

 

 

Tjänstemän 

Daniel Holmvin förvaltningschef 

Anneli Stray förvaltningssekreterare 
 

 

Justerare Eva Leonardsson Paragrafer §§ 59 - 68 
Ärendena har behandlats enligt MBL § 19 

Tid och plats för 

justering 

2018-10-29 

Kultur & Fritid Köping  

Underskrifter 

 

Sekreterare 

 
……………………………………………. 
Anneli Stray 

 
 

 

Ordförande 

 
……………………………………………. 
Jonny Clefberg 

  

 

Justerande 

 
……………………………………………. 
Eva Leonardsson 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-23 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 59 

    KFN 2018/2 

 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 2018-10-09 

 
Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll från kultur- och fritidsnämndens  

arbetsutskott 2018-10-09 §§ 61 - 70. 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

 

att notera anmälan. 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-23 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 60 

AU § 61    KFN 2018/65 

 

Uppföljning av driftbudget september 2018 

Förvaltningen redovisar en uppföljning av driftbudget för september 2018. 

 

Prognosen visar ett överskott på 400 tusen kronor i dagsläget. 

 
Beslutsunderlag 

Driftbudgetuppföljning 2018 period september. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden godkänna uppföljningen  

av driftbudgeten september 2018. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna uppföljningen av driftbudgeten september 2018. 

 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-23 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 61 

AU § 62    KFN 2018/120 

 

Fördelning av bidrag 2018 till föreningar efter utredning 

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

2018. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2018-05-22 § 37 om fördelning av 

bidrag till föreningar 2018.  

 

Förvaltningen har tills nu fördelat 3 011 960 kronor i kontantstöd. Följande 

föreningar har behövt ytterligare utredning för att bli beviljade bidrag för 2018; 

BK Mohican, IKW Administration, KAK Dykarna, Köpings bordtennisklubb, 

Köpings golfklubb och Unga Örnar Köpingskretsen. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Barnchecklista 

 

Under sammanträdet, tisdag 9 oktober, ber arbetsutskottet förvaltningen att lämna 

in underlaget för utredning av bidrag 2018 till nämnden. Underlaget skickas ut 

med kallelsen till kultur- och fritidsnämnden 2018-10-23. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förvaltningens förslag föreslår arbetsutskottet kultur- och fritidsnämnden 

att godkänna fördelningen av bidrag 2018 till föreningar efter utredning.  

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna fördelningen av bidrag 2018 till föreningar efter utredning. 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-23 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 62 

AU § 63    KFN 2018/173 

 

Ändring av säsongstid för ishallen i Köping 

Köping Hockey har i en skrivelse till kultur- och fritidsnämnden uttryckt 

önskemål om att ändra ordinarie säsongstid för ishallen till veckor 33-12. 

Ordinarie säsongstid för ishallen är veckor 32-10.  

 

Förvaltningen har inte medel i budget att förlänga istiden, men kan  

förskjuta säsongen för att göra en anpassning till föreningens önskemål.  

Säsongstiden för ishallen kan ändras till veckorna 33-11. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Barnchecklista 

Skrivelse från Köping Hockey 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förvaltningens förslag föreslår arbetsutskottet kultur- och fritidsnämnden 

att ändra säsongstiden för ishallen i Köping till veckor 33-11 

och att förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten för ett samarbete 

om istiderna med Arboga och Kungsör kommuner.  

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att ändra säsongstiden för ishallen i Köping till veckor 33-11 

 

samt att förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten för ett samarbete 

om istiderna med Arboga och Kungsör kommuner.  

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-23 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 63 

AU § 64    KFN 2018/138 

 

Återremitterat ärende  

Ny bangolfanläggning Köpings bangolf 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2018-05-29 § 139 att återremittera 

ärendet ”Ansökan om bidrag Köpings bangolfklubb. Stöd till nybyggnation  

av bangolfanläggning” till kultur- och fritidsnämnden. Återremissen avser att 

kultur- och fritidsnämnden utreder ärendet ytterligare och redovisar föreningens 

ekonomi  

Köpings bangolfklubb har ansökt om bidrag till att iordningsställa en ny 

bangolfbana på Marieberg i Köping. Hela projektet beräknas kosta cirka  

2,3 miljoner kronor. Föreningen klarar inte att finansiera denna kostnad själva. 

Med nuvarande bana kan Köpings bangolfklubb inte driva anläggningen och  

hålla verksamheten öppen för allmänheten.  

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden godkänner utredningen  

av ärendet och redovisningen av föreningens ekonomi. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Barnchecklista 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ansökan från Köping bangolfklubb 

 

Under sammanträdet tisdag 9 oktober 2018 diskuterar arbetsutskottet att ställa sig 

positiv till skrivelsen från Köpings bangolfklubb, men har inte medel inom den 

egna budgeten för att bevilja stöd till en ny bangolfanläggning.  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förvaltningen och arbetsutskottets förslag föreslår arbetsutskottet kultur- 

och fritidsnämnden 

att godkänna utredningen av ärendet och redovisningen av föreningens ekonomi 

att ställa sig positiv till skrivelsen från Köpings bangolfklubb men har inte medel 

inom den egna budgeten för att bevilja stöd till en ny bangolfanläggning 

samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

 

 

 

KFN § 63 fortsättning nästa sida 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-23 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 63 fortsättning  

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna utredningen av ärendet och redovisningen av föreningens ekonomi 

 

att ställa sig positiv till skrivelsen från Köpings bangolfklubb men har inte medel 

inom den egna budgeten för att bevilja stöd till en ny bangolfanläggning 

 

samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokollet ska skickas till kommunstyrelsen 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-23 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 64 

AU § 65    KFN 2018/10 

 

Klagomålshantering kvartal 3 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 3 juli, augusti, september 2018. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

klagomålshanteringen för kvartal 3 2018. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna klagomålshanteringen för kvartal 3 2018. 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-23 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 65 

AU § 66    KFN 2018/14 

 

Verksamhetsrapporter kvartal 3 2018 

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

och turistverksamheten i Köpings kommun. 

 

Förvaltningen rapporterar om verksamheten för juli, augusti och september 2018. 

 
Beslutsunderlag 

Kultur & Fritids verksamhetsrapporter kvartal 3 2018 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

verksamhetsrapporterna för kvartal 3 2018. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna verksamhetsrapporterna för kvartal 3 2018. 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-23 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 66 

AU § 67    KFN 2018/50 

 

Medarbetarundersökning 2017 

Köpings kommun genomför återkommande medarbetarundersökningar. Resultatet 

av medarbetarundersökningen 2017 visar på områden som Kultur & Fritid kan 

förbättra. Förvaltningen redovisar enhetens handlingsplaner till förbättringar med 

utgångspunkt i medarbetarundersökningen för 2017. 

 
Beslutsunderlag 

Handlingsplan från enheterna anläggningar, bad hallar och föreningsstöd, barn 

och ungdom, bibliotek, museum. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden att notera 

informationen. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att notera informationen.  

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-23 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 67 

AU § 68    KFN 2018/36 

 

Redovisning av delegationsbeslut september 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. 

 

2. Administrativa ärenden 

2.1 Beslut om lotteritillstånd. 
 
Ärendenummer KFN 2018/209 

Beslut att utse Per-Ove Eklöf som lotterikontrollant för lotterier som anordnas 

med stöd av lotterilagen 16, 17 §§ från och med 28 september 2018. 

Beslut 2018-09-28 av förvaltningschef. 
 

2.4 Beslut om inköp av konst. 
 
Ärendenummer KFN 2018/72 

Inköp av Ann Nyberg textil Ur djupen och Gränsland, akrylmålning Nadine. 

Beslut 2018-07-30 av konstkommittén. 

 

3. Personalärenden 

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

Administratör/registrator 50%  från 28 september till 9 oktober 2018. 

Beslut 2018-09-19 av förvaltningschef. 
 
Ärendenummer KFN 2018/200 

Badpersonal timavlönad från 10 september 2018. 

Beslut 2018-09-10 av enhetschef för bad hallar föreningsstöd. 
 
Ärendenummer KFN 2018/201 

Badpersonal timavlönad från 10 september 2018. 

Beslut 2018-09-10 av enhetschef för bad hallar föreningsstöd. 
 
Ärendenummer KFN 2018/199 

Badpersonal timavlönad från 3 september 2018. 

Beslut 2018-09-10 av enhetschef för bad hallar föreningsstöd. 
 
Ärendenummer KFN 2017/103 

Fritidsledare timavlönad från 10 september till 31 december 2018. 

Beslut 2018-09-10 av enhetschef för barn och ungdom. 
 
Ärendenummer KFN 2017/202 

Lokalvårdare timavlönad från 1 september till 31 december 2018. 

Beslut 2018-09-03 av enhetschef för bad hallar föreningsstöd. 

 

 

KFN § 67 fortsättning nästa sida 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-23 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 67 fortsättning  

 
Ärendenummer KFN 2017/210 

Lokalvårdare timavlönad från 1 september till 31 december 2018. 

Beslut 2018-09-03 av enhetschef för bad hallar föreningsstöd. 
 
Ärendenummer KFN 2013/454 

Biblioteksassistent, heltid 1 september 2018 till 1 september 2019. 

Beslut 2018-08-31 av enhetschef för bibliotek. 
 
Ärendenummer KFN 2018/148 

Badpersonal heltid vikariat från 3 september till 3 december 2018. 

Beslut 2018-08-30 av enhetschef för bad hallar föreningsstöd. 
 
Ärendenummer KFN 2017/143 

Biblioteksassistent 50%  från 1 september 2018 till 1 maj 2019. 

Beslut 2018-08-29 av enhetschef för bibliotek. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

redovisningen av delegationsbeslut september 2018. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut september 2018.  

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-23 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 68 

AU § 69    KFN 2018/203 

 

Sammanträdestider 2019 

Förslag på sammanträdestider 2019 för kultur- och fritidsnämnden och  

kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. 

 
Kultur- och fritidsnämndens  Kultur- och fritidsnämnden 
arbetsutskott klockan 8.15   klockan 15.00 

Tisdag 15 januari   Tisdag 29 januari 

Tisdag 12 februari   Tisdag 26 februari 

Tisdag 12 mars   Tisdag 26 mars 

Tisdag 9 april   Tisdag 23 april 

Tisdag 7 maj    Tisdag 21 maj 

Tisdag 4 juni    Tisdag 18 juni 

Sommaruppehåll 

Tisdag 13 augusti   Tisdag 27 augusti 

Tisdag 10 september   Tisdag 24 september 

Tisdag 8 oktober   Tisdag 22 oktober 

Tisdag 5 november   Tisdag 19 november 

Tisdag 3 december   Tisdag 17 december 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden att den nya nämnden 

lägger förslag om sammanträdestider 2019. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att den nya nämnden lägger förslag om sammanträdestider 2019  

 

samt att kultur- och fritidsnämndens första sammanträde inför en ny 

mandatperiod blir tisdag 8 januari 2019 kl. 17.00, plats meddelas senare. 

 

 

 


