
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-05-19 

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2015-05-19 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

2015-05-25 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2015-06-16 

Förvaringsplats för protokollet Kultur & Fritid, Barnhemsgatan 2, Köping 

 

Underskrift  .................................................................  

Anneli Stray 

  

 

  

 

 

  

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 

GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 – 16.05 

Beslutande Jonny Clefberg (S) ordf 

Mats Landqvist (S) vice ordf. 

Karl-Ivan Viklund (S) 

Ritva Sjöholm (S) 

Örjan Lindvall (S) ers. 

Ulf Edman (V) 

Erik Ullvin (V) ers. 

 

David Sharp (M) 

Gerd Holmström (M) ers. 

Eva Leonardsson (FP) 

Karolina Glogowska (SD) ers. 

 

Övriga deltagande 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

Kjell Persson (S) 

Sune Hedenström (MP) 

Ulrika Uggla (M) 

Ingrid Broman (KD) 

 

 

Tjänstemän 

Christina Axelsson förvaltningschef 

Anneli Stray förvaltningssekreterare 

 

Personalrepresentant: 

Kommunal Marie Forsberg 

 

Justerare David Sharp Paragrafer §§ 37-43 
Ärendena har behandlats enligt MBL § 19 

 

Tid och plats för 

justering 

2015-05-22 

Kultur & Fritid Köping  

Underskrifter 

 

Sekreterare 

 
……………………………………………. 
Anneli Stray 

 
 

 

Ordförande 

 
……………………………………………. 
Jonny Clefberg 

  

 

Justerande 

 
……………………………………………. 
David Sharp 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-05-19 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 37 

 

1. Anmälan av arbetsutskottets protokoll 2015-05-05 

Protokoll från sammanträde med kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  

2015-05-05 §§ 38-45 finns för anmälan. 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att notera anmälan till protokollet. 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-05-19 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 38 

AU § 38    KFN 2014/89 

 

2. Budgetuppföljning nr 1 

Kultur- och fritidsnämndens driftbudgetuppföljning 2015 period tom april, med 

kommentarer till avvikelser, avvikelse årsprognos och åtgärdsförslag finns. 

 

Arbetsutskottet föreslår att uppmana förvaltningen till en allmän återhållsamhet.  

 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

driftbudgetuppföljning 2015 period tom april och att uppmana förvaltningen  

till en allmän återhållsamhet. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna driftbudgetuppföljning 2015 period tom april  

 

samt att uppmana förvaltningen till en allmän återhållsamhet. 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-05-19 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 39 

AU § 39    KFN 2015/75 

 

3. Ombudgetering Kristinelundsbadet underhåll 2015 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2013-04-23 § 23 att godkänna 

budgetförslaget inför 2014 (2015-2016) och kommunfullmäktige beslutar  

2013-06-17 § 59 att fastställa budgetramar för 2014.  

 

Besluten innebär att Kristinelundsbadet i sin investeringsbudget har avsatta medel 

för byte av sandfilter. Förvaltningen har avvaktat byte av sandfilter på grund av 

den pågående utredningen kring ett eventuellt nytt bad. Reningsanläggningen i 

övrigt är sliten och inför varje säsongsuppstart krävs underhålls- och 

reparationskostnader som ökar för varje år.  

 

Förvaltningen föreslår att medel avsatta för sandfilter omdisponeras i budget för 

att användas till åtgärder på Kristinelundsbadet som uppstår på grund av 

anläggningens ålder och skick. 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 

Utdrag ”Förslag till investeringar 2014 inför budgetberedning 2-3 maj 2013”, 

barnchecklista och tjänsteskrivelse ”Bad – Kristinelundsbadet Underhåll 2015” 

finns. 

 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

fritidsnämnden godkänna en omdisponering i investeringsbudgeten gällande 

sandfilter Kristinelundsbadet. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna en omdisponering i investeringsbudgeten gällande sandfilter 

Kristinelundsbadet. 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-05-19 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 40 

AU § 40    KFN 2013/68 

 

4. Inomhusbanor för boulespel 

SPF Seniorerna Köpingshus har lämnat ett förslag på en ledig lokal, som kan vara 

lämplig för inomhus boulespel i Köping, till kultur- och fritidsförvaltningen. 

 

Skrivelse ”Lokal för inomhusbanor till boulespel i Köping.” från SPF Seniorerna 

Köpingshus till kultur- och fritidsförvaltningen finns. 

 

Kultur & Fritid har i samråd med fastighetssamordningen tagit fram 

tjänsteskrivelsen ”Lokal för inomhusbanor till boulespel i Köping” med bilaga 

som underlag för förvaltningens beslut. 

 

Med hänvisning till de kostnader och arbetsinsatser som krävs för att anlägga en 

inomhusboulebana i kommunen bör satsningen på en mer lämplig lokal 

eftersträvas där såväl träningsyta som kringytor ges större utrymme. I dagsläget 

saknar Kultur & Fritid resurser för iordningsställande, hyreskostnader och drift. 

Föreningarna har inte uppgett att det finns möjlighet till någon egen insats i 

projektet. 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 

Tjänsteskrivelse ”Lokal för inomhusbanor till boulespel i Köping” med bilaga 

”Att anlägga en boulebana!” och en barnchecklista finns. 

 

Förvaltningen föreslår att avslå förslaget från SPF Seniorerna Köpingshus och att 

fortsätta utredningen om en lämplig lokal för boulespel inomhus.  

 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

fritidsnämnden avslå förslaget på lokal för boulespel inomhus från SPF 

Seniorerna Köpingshus. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att avslå förslaget på lokal för boulespel inomhus från SPF Seniorerna 

Köpingshus. 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-05-19 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 41 

AU § 41    KFN 2013/482 

 

5. Revision Föreningsbidrag 2014 

För 2014 års föreningsbidrag genomfördes revision av driftstöd för 28 föreningar 

och revision av hela föreningsbidraget för 10 föreningar. Alla föreningar utom en 

hade genomfört samtlig planerad verksamhet som de erhållit bidrag för. Detta 

justerades vid utbetalning av resterande 20 procent. 

 

Förvaltningen föreslår att godkänna revisionen av föreningsbidrag 2014.  

 

Tjänsteskrivelse ”Revision av föreningsbidrag 2014” finns. 

 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

fritidsnämnden godkänna revisionen av föreningsbidrag 2014.  

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna revisionen av föreningsbidrag 2014.  
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-05-19 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 42 

AU § 42    KFN 2013/308 

 

6. Föreningsbidrag 2015 

Kultur- och fritidsnämnden har 4 000 000 kronor i kontantstöd att fördela under 

2015. 128 föreningar har ansökt om föreningsbidrag för 2015, vilket är en ökning 

med två föreningar jämfört med 2014. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

hade en dialog med 31 föreningar under föreningsdagarna i april 2015.  

 

Flera föreningar var försenade med sina ansökningar. Efter påminnelse skickade 

de in ansökan och finns med i förslaget till fördelning av föreningsbidrag 2015.  

 

Förvaltningen föreslår att godkänna föreningarnas ansökan om föreningsbidrag 

2015, under förutsättning att de föreningar som ännu inte skickat in sina 

årsmöteshandlingar gör det, och att godkänna fördelningen av föreningsbidrag 

2015.  

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 

Tjänsteskrivelse ”Föreningsbidrag 2015” med bilaga och barnchecklista finns. 

 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

fritidsnämnden godkänna föreningarnas ansökan om föreningsbidrag 2015, under 

förutsättning att de föreningar som ännu inte skickat in sina årsmöteshandlingar 

gör det och godkänna fördelningen av föreningsbidrag 2015.  

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna föreningarnas ansökan om föreningsbidrag 2015, under 

förutsättning att de föreningar som ännu inte skickat in sina årsmöteshandlingar 

gör det  

 

samt att godkänna fördelningen av föreningsbidrag 2015.  
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-05-19 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 43 

AU § 43    KFN 2012/219 

 

7. Revisionsrapport; uppföljning av internkontroll 

Kommunrevisionen har följt upp den granskning som genomfördes 2011 

avseende kommunens arbete med den interna kontrollen. Uppdraget ingår  

i revisionsplanen för år 2014. 

 

Kommunrevisionen konstaterar att kommunstyrelsen och nämnderna i dagsläget 

inte lever upp till kommunens reglemente för intern kontroll fullt ut. 

Kommunrevisionen önskar svar senast 31 maj 2015 på vilka åtgärder 

kommunstyrelsen och nämnderna har för avsikt att vidta med anledningen av 

granskningen och de rekommendationer som lämnas i rapporten. 

 

Skrivelse ”Granskningsrapport: Uppföljning av intern kontroll.” från 

kommunrevisionen till kultur- och fritidsnämnden finns. 

 

Vid förvaltningens genomgång av rekommendationerna från kommunrevisionen 

kan konstateras att vår nämnd på de flesta områden lever upp till kommunens 

reglemente för intern kontroll. 

 

I kultur- och fritidsnämndens reglemente för intern kontroll saknas i dag en punkt 

som beskriver hur vi hanterar avvikelser och att eventuella brister ska rapporteras 

löpande till nämnd. Detta ska nu tillföras reglementet och en ny revidering ske 

efter att Reglemente för intern kontroll i Köpings kommun reviderats.  

 

Tjänsteskrivelse ”Svar på Granskningsrapport: Uppföljning av intern kontroll” 

finns. 

 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

tjänsteskrivelsen ”Svar på Granskningsrapport: Uppföljning av intern kontroll” 

som svar på kommunrevisionens granskningsrapport.  

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna tjänsteskrivelsen ”Svar på Granskningsrapport: Uppföljning av 

intern kontroll” som svar på kommunrevisionens granskningsrapport.  

 

 


