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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-12-18 

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-12-18 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

2018-12-28 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2019-01-21 

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 – 15.40 

Beslutande Jonny Clefberg (S) ordf. 

Mats Landqvist (S) vice ordf. 

Karl-Ivan Wiklund (S)  

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 

Kjell Persson (S) 

Anna Eriksson (S) 

Solomon Berhane (S) 

Valon Pirraku (S) 

Sune Hedenström (MP) 

Gerd Holmström (M) 

Ulrika Uggla (M) 

 

 

Ingrid Broman (KD) 

Maija Karresmaa Asplund (SD) 

 

Tjänstemän 

Daniel Holmvin förvaltningschef 

Anneli Stray förvaltningssekreterare 

Pernilla Einan enhetschef  

barn och ungdom § 77 

 

Justerare Mats Landqvist Paragrafer §§ 77-86 

 

Tid och plats för 

justering 

2018-12-27 

Kultur & Fritid Köping  

Underskrifter 

 

Sekreterare 

 
……………………………………………. 
Anneli Stray 

 
 

 

Ordförande 

 
……………………………………………. 
Jonny Clefberg 

  

 

Justerande 

 
……………………………………………. 
Mats Landqvist 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (11) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-12-18 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 77 

AU § 79    KFN 2018/29 

 

Redovisning av projekt sommarlovsaktiviteter 2018 

Köpings kommun har från Socialstyrelsen rekvirerat bidrag för avgiftsfria 

sommarlovsaktiviteter för barn i åldrarna 6-15 år för 2018. 

 

Syftet med det statliga bidraget är bland annat att stödja kommunerna att utveckla 

och genomföra aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling under 

sommarlovet. Köpings kommun har rekvirerat 935 128 kronor. Kultur & Fritid 

ska återrapportera till Socialstyrelsen om hur Köpings kommun har använt 2018 

års medel, senast den 28 februari 2019. 

 

Information om statsbidraget finns på Socialstyrelsens hemsida. 

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/statsbidrag-till-avgiftsfria-

sommarlovsaktiviteter-barn-i-aldrarna-6-15-ar  

 
Beslutsunderlag 

Rapport ”Sommarlovsaktiviteter Köpings kommun”  

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden godkänna redovisningen av 

projekt sommarlovsaktiviteter 2018. 

 

Kallad som föredragande i ärendet är Kultur & Fritids enhetschef för barn och 

ungdom. 

 

Nämnden ger en eloge till enheten för barn och ungdom för ett väl utfört arbete. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna redovisningen av projekt sommarlovsaktiviteter 2018.  

 

 

 

 

  

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/statsbidrag-till-avgiftsfria-sommarlovsaktiviteter-barn-i-aldrarna-6-15-ar
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/statsbidrag-till-avgiftsfria-sommarlovsaktiviteter-barn-i-aldrarna-6-15-ar


 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (11) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-12-18 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 78 

AU § 82    KFN 2017/233 

 

Regler för bidrag till föreningar 

Kultur- och fritidsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att genomföra en 

översyn av regler för bidrag till föreningar. Förvaltningen redovisade muntligen 

för uppdraget i december 2017, och nämnden beslutade 2017-12-19 § 82 att 

förvaltningen fortsätter arbetet med översynen av regler för bidrag till föreningar. 

 

Förvaltningen informerar om det fortsatta arbetet och lämnar förslag på 

bidragsregler för Köpings kommun. 

 
Beslutsunderlag 

Förslag ”Översyn bidragsregler Köpings kommun” 

Barnchecklista 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden  

att godkänna informationen 

att återremittera ärendet till förvaltningen med motiv att förtydliga och förenkla 

förslaget ”Översyn bidragsregler Köpings kommun” daterat 2018-11-14 

samt att återremissen ska behandlas på kultur-, fritid- och folkhälsonämndens 

sammanträde i januari 2019. 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen 

 

att förvaltningen förtydligar och förenklar förslaget ”Översyn bidragsregler 

Köpings kommun” daterat 2018-11-14  

 

samt att förvaltningen remitterar det nya förslaget till ett urval av föreningar med 

olika karaktärer i Köpings kommun. 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (11) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-12-18 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 79 

    KFN 2018/2 

 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 2018-12-04 

 
Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  

Tisdag 4 december 2018 §§ 79-87. 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

 

att notera anmälan. 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (11) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-12-18 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 80 

AU § 81    KFN 2013/439 

 

Fördelning av medel ur Stiftelsen Ida och John Engströms 
minnesfond 2018  

Disponibelt belopp år 2018 är 226 800 kronor. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 

Efter genomgång av bestämmelserna för Stiftelsen Ida och John Engströms 

minnesfond föreslår förvaltningen följande fördelning: 

 226 800 kronor till projektet för montering av ny belysning  

vid Johannisdalsspåret. 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Barnchecklista 

Sammanställning av fondmedel 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förvaltningens förslag föreslår arbetsutskottet kultur- och fritidsnämnden 

att godkänna fördelningen av medel ur Stiftelsen Ida och John Engströms 

minnesfond 2018.  

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna fördelningen av medel ur Stiftelsen Ida och John Engströms 

minnesfond 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokollet ska skickas till drätselkontoret 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (11) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-12-18 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 81 

AU § 80    KFN 2018/65 

 

Uppföljning av driftbudget november 2018 

Förvaltningen redovisar muntligt en uppföljning av driftbudget  

för november 2018. 

 

Beslutsunderlag i ärendet med eventuella kompletteringar skickas ut med 

kallelsen till sammanträdet med kultur- och fritidsnämnden i december. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden godkänna uppföljningen  

av driftbudget november 2018 med eventuella kompletteringar.  

 
Beslutsunderlag 

Driftbudgetuppföljning 2018 period november. 

 

Prognosen visar ett överskott på 900 tusen kronor i dagsläget. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna uppföljningen av driftbudget november 2018. 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (11) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-12-18 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 82 

AU § 83    KFN 2017/125 

 

Ansökan om bidrag till 25- års jubileum Stroke Västra 
Mälardalen  

Föreningen Stroke Västra Mälardalen ansöker om bidrag till föreningens  

25- års jubileum. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att föreningen Stroke Västra Mälardalen får 4 600 kronor 

för bidrag till jubileet. 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Barnchecklista 

Ansökan från Stroke Västra Mälardalen 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förvaltningens förslag föreslår arbetsutskottet kultur- och fritidsnämnden 

att Stroke Västra Mälardalen får 4 600 kronor för bidrag till jubileet 

samt att pengarna ska tas ur anslaget för föreningsbidrag. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att Stroke Västra Mälardalen får 4 600 kronor för bidrag till jubileet 

 

samt att pengarna ska tas ur anslaget för föreningsbidrag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokollet ska skickas till föreningen Stroke Västra Mälardalen 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (11) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-12-18 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 83 

AU § 84    KFN 2017/99 

 

Ansökan om bidrag till damlandskamp Köpings 
Bordtennisklubb  

Köpings bordtennisklubb ansöker om bidrag till arrangemang av damlandskamp  

i bordtennis mellan Sverige och Vitryssland, tisdag den 4 december 2018 Köping 

Arena. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att Köpings bordtennisklubb får 5 750 kronor för bidrag till 

damlandskampen den 4 december 2018. 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Barnchecklista 

Ansökan från Köpings Bordtennisklubb 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förvaltningens förslag föreslår arbetsutskottet kultur- och fritidsnämnden 

att Köpings bordtennisklubb får 5 750 kronor för bidrag till damlandskampen  

den 4 december 2018  

samt att pengarna ska tas ur anslaget för föreningsbidrag. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att Köpings bordtennisklubb får 5 750 kronor för bidrag till damlandskampen  

den 4 december 2018  

 

samt att pengarna ska tas ur anslaget för föreningsbidrag. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokollet ska skickas till föreningen Köpings Bordtennisklubb 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (11) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-12-18 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 84 

AU § 85    KFN 2017/70 

 

Ansökan om bidrag till konserter Musikföreningen Chorus  

Musikföreningen Chorus ansöker om bidrag till tre konserter: 

 Välgörenhetskonsert för Diakonia i Sorbykyrkan Munktorp 

 Stor Julkonsert i Köpings kyrka tillsammans med Lyran och andra 

Köpingskörer 

 Adventskonsert i Malma kyrka 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Barnchecklista 

Ansökan från Musikföreningen Chorus 

 

Arbetsutskottet diskuterar att anslaget för föreningsbidrag inte berättigar ansökan 

för noter till välgörenhetskonserten i Sorbykyrkan Munktorp eller julkonserten i 

Köpings kyrka. Musikföreningen Chorus är berättigad för bidrag till musiker, 

lokal och ljudanläggning för adventskonsert i Malma kyrka. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden 

att avslå ansökan från Musikföreningen Chorus för bidrag till välgörenhetskonsert 

i Sorbykyrkan Munktorp och julkonsert i Köpings kyrka 

att Musikföreningen Chorus får 2 400 kronor för bidrag till adventskonsert i 

Malma kyrka 

samt att pengarna ska tas ur anslaget för föreningsbidrag. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att avslå ansökan från Musikföreningen Chorus för bidrag till välgörenhetskonsert 

i Sorbykyrkan Munktorp och julkonsert i Köpings kyrka 

 

att Musikföreningen Chorus får 2 400 kronor för bidrag till adventskonsert i 

Malma kyrka 

 

samt att pengarna ska tas ur anslaget för föreningsbidrag. 

 

 

 

 
Protokollet ska skickas till Musikföreningen Chorus. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (11) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-12-18 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 85 

AU § 86    KFN 2018/56 

 

Återbetalning av studieförbundsbidrag från 
Medborgarskolan 

Studieförbundet Medborgarskolan Mälardalen har rapporterat in för mycket 

timmar till Statistiska centralbyrån. Studieförbundet redovisar alla arrangemang 

som de har strukit, uppdelat på 2016 (3 380 timmar) och 2017 (10 714 timmar). 

Medborgarskolan Mälardalen återbetalar 50 888 kronor till Kultur & Fritid.  

 
Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur & Fritid föreslår att återbetalda medel fördelas procentuellt mellan de 

övriga studieförbunden. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Granskningsprotokoll från Medborgarskolan Mälardalen 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förvaltningens förslag föreslår arbetsutskottet kultur- och fritidsnämnden 

att återbetalda medel fördelas procentuellt mellan övriga studieförbund 

samt att beräkningsgrund för fördelning av återbetalda medel utgår från 

verksamhetsåret 2017. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att återbetalda medel fördelas procentuellt mellan övriga studieförbund 

 

samt att beräkningsgrund för fördelning av återbetalda medel utgår från 

verksamhetsåret 2017. 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (11) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-12-18 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 86 

AU § 87    KFN 2018/36 

 

Redovisning av delegationsbeslut november 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 2018/236 

Fritidsledare timavlönad från 19 november 2018 till 31 maj 2019. 

Beslut 2018-11-19 av enhetschef för barn och ungdom. 
 
Ärendenummer KFN 2018/183 

Museiassistent 50 procent från 1 januari till 30 juni 2019. 

Beslut 2018-11-15 av enhetschef för museum. 
 
Ärendenummer KFN 2018/128 

Idrottsplatsvaktmästare heltid från 7 november 2018. 

Beslut 2018-11-05 av enhetschef för anläggningar. 
 
Ärendenummer KFN 2018/147 

Biblioteksassistent timavlönad från 1 november 2018. 

Beslut 2018-10-31 av enhetschef för bibliotek. 
 
Ärendenummer KFN 2018/190 

Fritidsledare timavlönad från 5 november 2018. 

Beslut 2018-10-31 av enhetschef för barn och ungdom. 
 
Ärendenummer KFN 2017/149 

Badpersonal timavlönad från 15 oktober 2018. 

Beslut 2018-10-30 av enhetschef för bad, hallar och föreningsstöd. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut november 2018. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut november 2018. 

 

 


