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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-11-20 

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-11-20 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

2018-11-29 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2018-12-21 

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 -15.45 

Beslutande Jonny Clefberg (S) ordförande 

Kjell Persson (S) för Landqvist  

Karl-Ivan Wiklund (S)  

Sune Hedenström (MP) för 

Qorbani  

Gerd Holmström (M) för 

Lindvall  

 

 

 

Ulf Edman (V) 

Tomas Eklund (V) 

David Sharp (M) 

Jacqueline Adolfsson (M) 

Eva Leonardsson (L) 

Per Andersson (SD) 

Övriga närvarande 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

 

Ulrika Uggla (M) 

Ingrid Broman (KD) 

Maija Karresmaa Asplund (SD) 

 

 

Tjänstemän 

 

Anders Eriksson TF förvaltningschef 

Anneli Stray förvaltningssekreterare 
 

 

Justerare Per Andersson  Paragrafer §§ 69-76 
Ärendena har behandlats enligt MBL § 19 

Tid och plats för 

justering 

2018-11-28 

Kultur & Fritid Köping  

Underskrifter 

 

Sekreterare 

 
……………………………………………. 
Anneli Stray 

 
 

 

Ordförande 

 
……………………………………………. 
Jonny Clefberg 

  

 

Justerande 

 
……………………………………………. 
Per Andersson 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (11) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-11-20 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 69 

    KFN 2018/2 

 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 2018-11-06 

 
Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  

2018-11-06 §§ 71-78. 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

 

att notera anmälan. 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (11) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-11-20 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 70 

AU § 71    KFN 2018/192 

 

Taxor och avgifter 2019 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar varje år om taxor och avgifter för 

verksamheter i lokaler och anläggningar inom nämndens ansvarsområde.  

 

Förvaltningen lämnar förslag till taxor och avgifter för 2019. 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Beslutsunderlag 

Taxor och avgifter 2019 Kultur & Fritid 

Barnchecklista 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

fritidsnämnden att godkänna taxor och avgifter för 2019. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna Taxor och avgifter 2019 Kultur & Fritid 

 

samt att taxor och avgifter ska börja gälla från och med 1 januari 2019. 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (11) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-11-20 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 71 

AU § 72    KFN 2018/195 

 

Interkontrollplan 2019 

Genom en god internkontroll skapas förtroende för Köpings kommun och den 

service kommunen erbjuder. Interkontrollplanen är kultur- och fritidsnämndens 

verktyg för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 

riktlinjer som fullmäktige har beslutat om. Varje år ska kultur- och fritidsnämnden 

anta en särskild plan för den interna kontrollen. 

 

Förvaltningen lämnar förslag på en interkontrollplan för 2019 med fyra 

kontrollpunkter.  

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Beslutsunderlag 

Interkontrollplan 2019 kultur- och fritidsnämnden 

Barnchecklista 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

fritidsnämnden att godkänna internkontrollplanen för 2019. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna internkontrollplanen för 2019. 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (11) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-11-20 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 72 

AU § 73    KFN 2018/191 

 

Verksamhetsplan 2019 

Verksamhetsplanen förtydligar vad kultur-och fritidsnämndens verksamheter  

ska arbeta med under nästa år, och är kopplad till kultur- och fritidsnämndens 

budget för 2019. Verksamhetsplanen har som utgångspunkt Köpings kommuns 

principer för verksamhets- och ekonomistyrning.  

 

Förvaltningen lämnar förslag på en fördjupad verksamhetsplan 2019  

för Kultur & Fritid. 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Beslutsunderlag 

Fördjupad verksamhetsplan 2019 Kultur & Fritid 

Barnchecklista 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

fritidsnämnden att godkänna verksamhetsplanen 2019 för Kultur & Fritid. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna Verksamhetsplan 2019 Kultur & Fritid. 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (11) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-11-20 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 73 

AU § 74    KFN 2018/65 

 

Uppföljning av driftbudget oktober 2018 

Förvaltningen redovisar en uppföljning av driftbudget för oktober 2018. 

 

Prognosen visar ett överskott på 800 tusen kronor i dagsläget. 

 
Beslutsunderlag 

Driftbudgetuppföljning 2018 period oktober. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden att godkänna 

uppföljningen av driftbudget oktober 2018.  

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna uppföljningen av driftbudget oktober 2018. 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (11) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-11-20 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 74 

AU § 75    KFN 2018/135 

 

Kultur- och idrottsstipendium 2018 

Köpings kommuns kultur- och idrottsstipendium fördelas av kultur- och 

fritidsnämnden. Syftet med stipendiet är att främja fortsatta framstående  

insatser inom områdena för kultur och idrott. Stipendierna delas ut i form  

av arbetsstipendium eller hedersstipendium i anknytning till kultur- och 

fritidsnämndens sammanträde i december. 

 
Beslutsunderlag 

Nominerade till Köpings kommuns kultur- och idrottsstipendium 2018. 

Beslutsunderlaget delas endast ut till kultur- och fritidsnämnden. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår att Köpings kommuns kultur- och idrottsstipendium 2018 

fördelas enligt följande: 

 
Kulturstipendium 2018 

 Tre hedersstipendium som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla insatser 

inom kulturverksamheten. 

 Tre arbetsstipendium som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla insatser 

och för utveckling inom kulturverksamheten. 

 
Idrottsstipendium 2018 

 Tre hedersstipendium som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla insatser 

inom idrottsverksamheten. 

 Tre arbetsstipendium som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla insatser 

och för utveckling inom idrottsverksamheten. 

 

Arbetsutskottet överlämnar förslag på fördelning av Köpings kommuns kultur- 

och idrottsstipendium 2018 till kultur- och fritidsnämnden för beslut.  

 

Under sammanträdet diskuterar kultur- och fritidsnämnden att utse fyra 

arbetsstipendiater för idrottsstipendiet 2018, och att nämnden nominerar  

Sune Hedenström som idrottsstipendiat 2019. 

 

 

 

KFN § 74 fortsätter nästa sida 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (11) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-11-20 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 74 fortsättning 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att till Köpings kommuns kulturstipendiater 2018 utse 

 
Gun Eneroth 

Hedersstipendium 2 000 kronor som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla 

insatser inom kulturverksamheten. 

 
Ragnar Johansson 

Hedersstipendium 2 000 kronor som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla 

insatser inom kulturverksamheten. 

 
Reinis Zarins 

Hedersstipendium 2 000 kronor som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla 

insatser inom kulturverksamheten. 

 
Ida Ek 

Arbetsstipendium 8 000 kronor som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla 

insatser och för utveckling inom kulturverksamheten 

 
Joel Axelsson 

Arbetsstipendium 8 000 kronor som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla 

insatser och för utveckling inom kulturverksamheten 

 
Åsa Moreus 

Arbetsstipendium 8 000 kronor som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla 

insatser och för utveckling inom kulturverksamheten 

 

att till Köpings kommuns idrottsstipendiater 2018 utse 

 
Linus Tengvall 

Hedersstipendium 2 000 kronor som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla 

insatser inom idrottsverksamheten. 

 
Nicklas Eriksson 

Hedersstipendium 2 000 kronor som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla 

insatser inom idrottsverksamheten. 

 
Rickard Isaksson 

Hedersstipendium 2 000 kronor som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla 

insatser inom idrottsverksamheten. 

 

 

 

KFN § 74 fortsätter nästa sida  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (11) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-11-20 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 74 fortsättning 

 
Dennis Holmstedt 

Arbetsstipendium 6 000 kronor som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla 

insatser och för utveckling inom idrottsverksamheten. 

 
Theo Söderqvist 

Arbetsstipendium 6 000 kronor som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla 

insatser och för utveckling inom idrottsverksamheten. 

 
Viktor Danielsson 

Arbetsstipendium 6 000 kronor som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla 

insatser och för utveckling inom idrottsverksamheten. 

 
Wille Bärehag 

Arbetsstipendium 6 000 kronor som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla 

insatser och för utveckling inom idrottsverksamheten. 

 

samt att nominera Sune Hedenström som idrottsstipendiat 2019. 

 

 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (11) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-11-20 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 75 

AU § 76    KFN 2018/36 

 

Redovisning av delegationsbeslut oktober 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 2018/224 

Fritidsledare timavlönad från 2 oktober 2018. 

Beslut 2018-10-08 av enhetschef för barn och ungdom. 
 
Ärendenummer KFN 2018/217 

Fritidsledare timavlönad från 22 oktober 2018. 

Beslut 2018-10-24 av enhetschef för barn och ungdom. 
 
Ärendenummer KFN 2018/148 

Badpersonal vikariat heltid från 2018-12-04 till 2019-03-04. 

Beslut 2018-10-24 av enhetschef för bad, hallar och föreningsstöd. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden att godkänna 

redovisningen av delegationsbeslut oktober 2018. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut oktober 2018. 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (11) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-11-20 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 76 

AU § 77    KFN 2018/198 

 

Ungdomsfullmäktiges protokoll 2018-10-18 och 2018-09-20 

Enligt kultur- och fritidsnämndens interna kontrollplan för 2018 ska protokoll  

från sammanträde med ungdomsfullmäktige redovisas löpande för nämnden.  

 
Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll från ungdomsfullmäktige 2018-10-18 §§ 105-112 

Sammanträdesprotokoll från ungdomsfullmäktige 2018-09-20 §§ 92-104 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden att godkänna 

redovisningen av ungdomsfullmäktiges protokoll. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna redovisningen av ungdomsfullmäktiges protokoll.  

 

 


