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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) 

Datum 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden 
 2019-01-29 

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kultur- fritid och folkhälsonämnden 

Sammanträdesdatum 2019-01-29 

Datum för anslags 
uppsättande 

 

2019-02-05 
Datum för  
anslags nedtagande 

 

2019-02-27 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kultur- fritid och folkhälsoförvaltningen 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. 15.00-16.00 

Beslutande Jonny Clefberg (S) ordförande 

Anna Eriksson (S) vice ordförande 

Mats Landqvist (S) 

Karl-Ivan Viklund (S)  

Örjan Lindvall (S) 

David Sharp (M) 

 

Jacqueline Adolfsson (M) 

Ulf Edman (V) 

Silpa Laitio Karlsson (C) 

Göran Eriksson (SD) 

Per Andersson (SD) 

 

 

Övriga närvarande 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

Seija Eriksson (S) 

Kjell Persson (S) 

Valon Pirraku (S) 

Börje Eriksson (S) 

Thomas Smedberg (S) 

Gerd Holmström (M) 

Ulrika Uggla (M) 

Monica Israelsson (SD) 

Sani Singh Huttunen (SD) 

 

 

Tjänstemän  

Conny Hall förvaltningschef 

Anneli Stray förvaltningssekreterare 

 
Särskild sakkunnig 

Marie Persson SISU § 6 

 

Justerare Mats Landqvist (S) Paragrafer §§ 6-15 
 

Tid och plats för 
justering 

 

Kultur- fritid och folkhälsoförvaltningen 

Underskrifter 

 
Sekreterare 

 
……………………………………………. 
Anneli Stray 

 
 

 
Ordförande 

 
……………………………………………. 
Jonny Clefberg 

  

 
Justerande 

 
……………………………………………. 
Mats Landqvist 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (11) 

Datum 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden 
 2019-01-29 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFFN § 6 
 

Värdskap för SM-veckan sommar 2023 

Ärendenummer KFN 2019/13 

 

Riksidrottsförbundet söker en värdstad för SM-veckan sommaren 2023. Inbjudan 

har gått till samtliga Sveriges kommuner och ansökan ska vara inlämnad senast 

fredag 12 april 2019. 

 

Västerås stad har sökt samverkan med Köpings kommun kring en gemensam 

ansökan om arrangörskap då Köpings kommun kan erbjuda arenor för exempelvis 

simning utomhus, som inte finns någon annanstans i regionen. 

 

Kostnaden för att anordna SM-veckan uppgår till minst 6-7 miljoner kronor där 

kostnaden för Köpings kommun delas med Västerås stad i samma proportion som 

arrangemanget. Kostnaden för Köpings kommun uppgår då till 2 miljoner kronor. 

Förvaltningen ställer sig positiv till ansökan men har inte medel inom den egna 

budgeten för arrangemanget. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden ställer sig positiv till ansökan om gemensamt 

värdskap för SM-veckan 2023. 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Brev till Sveriges kommuner från Riksidrottsförbundet med bilagor 

Information ”SM-veckan Tillsammans för Sveriges bästa idrottsupplevelse” 

 
Förslag till beslut under sammanträdet 

Nämnden diskuterar att ställa sig positiv till ansökan om gemensamt värdskap för 

SM-veckan 2023 men har inte medel inom den egna budgeten för arrangemanget. 

 

 

 

Beslut 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden beslutar 

 

att ställa sig positiv till ansökan om ett gemensamt värdskap för SM-veckan 2023  

 

att nämnden inte har medel inom den egna budgeten för arrangemanget 

 

samt att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för beslut. 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (11) 

Datum 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden 
 2019-01-29 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFFN § 7 
KFN § 5 

 

Förslag på namn för nämnd och förvaltning 

Ärendenummer KFN 2018/211 

 

Kultur-, fritids- och folkhälsonämnden har till uppgift att främja och ansvara för 

kultur- och fritidsverksamheten samt folkhälsoarbetet i kommunen. Nämndens 

förvaltning handhas av förvaltningen, Kultur-Fritid-Folkhälsa. 

 

Vid mandatperiodens första sammanträde med Kultur- fritid och 

folkhälsonämnden 2019-01-08 §5 beslutar nämnden att ge förvaltningen  

i uppdrag att ta fram ett förslag på ett mer praktiskt namn för nämnd och 

förvaltning.  

 
Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nytt namn på nämnden, Kultur- och folkhälsonämnd och 

nytt namn på förvaltningen, Kultur- och folkhälsoförvaltning, i förkortad form 

Kultur & Folkhälsa. 

 

 

 

Beslut 

Enligt förvaltningens förslag beslutar Kultur- fritid och folkhälsonämnden 

 

att nämnden byter namn till Kultur- och folkhälsonämnden  

 

att nämndens förvaltning byter namn till Kultur- och folkhälsoförvaltningen,  

i förkortad form Kultur & Folkhälsa 

 

att föreslå Kommunstyrelsen fastställa beslutet 

 

samt att beslutet ska gälla från och med 1 mars 2019 om inte Kommunstyrelsen 

beslutar annat. 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (11) 

Datum 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden 
 2019-01-29 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFFN § 8 
 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 2019-01-14 

Ärendenummer KFFN 2019/2 

 
Beslutsunderlag 

Protokoll från sammanträde med Kultur- fritid och folkhälsonämndens 

arbetsutskott måndag 14 januari 2019 §§ 1-8 

 

 

 

Beslut 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden beslutar  

 

att notera anmälan. 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (11) 

Datum 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden 
 2019-01-29 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFFN § 9 
AU § 1 

Årsredovisning 2018 

Ärendenummer KFN 2018/231 

 

Enligt den kommunala redovisningslagen ska årsbokslutet sammanfattas i  

en årsredovisning med förvaltningsberättelse. Syftet är att ge en informativ 

redovisning till kommunfullmäktige och kommunens invånare. 

 

Årsredovisningen ska skickas till kommunledningsförvaltningen senast  

fredag 25 januari 2019. Förvaltningens transaktioner på det gamla året sker 

fortfarande varför någon färdig redovisning inte finns att tillgå inför sammanträdet 

med arbetsutskottet.  

 

Förvaltningen redovisar muntligen om Årsredovisning 2018 och skickar med ett 

utkast av redovisningen för påseende till arbetsutskottets ledamöter. Förvaltningen 

föreslår att en färdig Årsredovisning 2018 skickas ut separat till Kultur- fritid och 

folkhälsonämnden så fort det är möjligt. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår Kultur- fritid och folkhälsonämnden besluta godkänna 

Årsredovisning 2018. 

 
Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2018, skickas ut med kallelsen till nämnd 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar Kultur- fritid och folkhälsonämnden 

 

att godkänna Årsredovisning 2018. 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (11) 

Datum 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden 
 2019-01-29 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFFN § 10 
AU § 2 

Avslut av internkontroll 2018 

Ärendenummer KFN 2017/184 

 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. Nämnden ansvarar för att 

verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt genom den interna kontrollen.  

 

I september 2018 redovisade förvaltningen Interkontrollplan 2018 med fyra 

kontrollpunkter. Tre kontrollpunkter visade på avvikelser. Förvaltningen  

lämnade förslag på åtgärder för avvikelserna. Kultur- och fritidsnämnden 

beslutade att godkänna redovisningen och att följa upp resultatet av åtgärderna 

efter december 2018. 

 
Beslutsunderlag 

Uppföljning Internkontrollplan 2018 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår Kultur- fritid och folkhälsonämnden besluta godkänna 

redovisningen av åtgärder på avvikelser för 2018, och att godkänna avslut av 

internkontroll för 2018. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar Kultur- fritid och folkhälsonämnden 

 

att godkänna redovisningen av åtgärder på avvikelser för 2018 

 

samt att godkänna avslut av internkontroll för 2018. 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (11) 

Datum 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden 
 2019-01-29 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFFN § 11 
AU § 3 

Gemensamma ersättningar inom samverkan Bibliotek i 
Västmanland 

Ärendenummer KFN 2015/149 

 

I arbetet med samverkansprojektet Bibliotek i Västmanland, kommer 

folkbiblioteken i länet under 2019 att gå in i ett gemensamt biblioteksdatasystem.  

 

En styrgrupp, bestående av en bibliotekschef från varje kommun i Västmanland, 

har arbetat fram ett förslag till gemensamma låneregler, förseningsavgifter och 

andra ersättningar. Styrgruppen önskar att förslaget om gemensamma ersättningar 

kan fastslås så snart som möjligt för att undvika dubbelarbete när inställningar i 

det nya systemet görs. 

 

Förvaltningen föreslår att gemensamma ersättningar inom samverkan Bibliotek i 

Västmanland godkänns. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Förslag ”Gemensamma ersättningar inom samverkan Bibliotek i Västmanland” 

med kommentarer, skickas ut med kallelsen till nämnd. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förvaltningens förslag föreslår arbetsutskottet Kultur- fritid och 

folkhälsonämnden godkänna gemensamma ersättningar inom samverkan 

Bibliotek i Västmanland. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar Kultur- fritid och folkhälsonämnden 

 

att godkänna gemensamma ersättningar inom samverkan Bibliotek i 

Västmanland.  

 

 

 

 

 

 
Protokollet ska skickas till Kommunstyrelsen. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (11) 

Datum 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden 
 2019-01-29 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFFN § 12 
AU § 4 

Klagomålshantering kvartal 4 2018 

Ärendenummer KFN 2018/10 

 

Enligt Kultur- fritid och folkhälsonämndens policy för klagomålshantering ska 

förvaltningen redovisa till nämnden att åtgärd eller återkoppling på registrerade 

klagomål sker inom tre dagar. Redovisningen ska ske kvartalsvis. 

 
Beslutsunderlag 

Redovisning. ”Klagomålshantering kvartal 4 oktober, november, december 2018”. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår Kultur- fritid och folkhälsonämnden besluta godkänna 

klagomålshantering kvartal 4 2018. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar Kultur- fritid och folkhälsonämnden  

 

att godkänna klagomålshantering kvartal 4 2018. 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (11) 

Datum 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden 
 2019-01-29 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFFN § 13 
AU § 5 

Delegationsordning för Kultur- fritid och folkhälsonämnden 

Ärendenummer KFFN 2019/8 

 

I samband med Köpings kommuns organisationsförändring ändrar Kultur- och 

fritidsnämnden inriktning mot Kultur- fritid och folkhälsonämnden och 

förvaltningen mot Kultur- fritid och folkhälsoförvaltningen.  

 

Med anledning av ovanstående föreslås Kultur- fritid och folkhälsonämnden  

att godkänna förslaget ”Delegationsordning för Kultur- fritid och 

folkhälsonämnden”, och att förslaget ersätter den tidigare delegationsordningen 

för Kultur- och fritidsnämnden från 30 januari 2018 § 6.  

 
Beslutsunderlag 

Förslag ”Delegationsordning för Kultur- fritid och folkhälsonämnden”. 

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden antagen 30 januari 2018. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår Kultur- fritid och folkhälsonämnden besluta godkänna 

förslaget på Delegationsordning för Kultur- fritid och folkhälsonämnden  

och att förslaget ersätter den tidigare delegationsordningen för Kultur- och 

fritidsnämnden från 30 januari 2018 § 6.  

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar Kultur- fritid och folkhälsonämnden  

 

att godkänna Delegationsordning för Kultur- fritid och folkhälsonämnden  

 

att förslaget ersätter den tidigare delegationsordningen för Kultur- och 

fritidsnämnden från 30 januari 2018 § 6.  

 

samt att delegationsordningen för Kultur- fritid och folkhälsonämnden ska gälla 

från och med 1 mars 2019. 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (11) 

Datum 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden 
 2019-01-29 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFFN § 14 
AU § 6 

Redovisning av delegationsbeslut december 2018 

Ärendenummer KFN 2018/36 

 

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 2018/242 

Lotteritillstånd enligt lotterilagen 17 § period 2018-11-30-2021-11-29  

för Köping Hockey Club. 

Beslut 2018-12-05 av förvaltningschef. 

 
3. Personalärenden 

3.4 Beslut om anställning, tillsvidareanställning och visstidsanställning. 
 
Ärendenummer: KFN 2018/236 

Fritidsassistent heltid från 21 januari 2019. 

Beslut 2018-12-17 av enhetschef för barn- och ungdom. 
 
Ärendenummer: KFN 2017/160 

Kultursamordnar heltid från 1 januari 2019 till 31 maj 2019. 

Beslut 2018-12-17 av enhetschef för barn- och ungdom. 
 
Ärendenummer: KFN 2017/103 

Fritidsledare timanställd från 1 januari 2019 till 15 januari 2019. 

Beslut 2018-12-14 av enhetschef för barn- och ungdom. 
 
Ärendenummer: KFN 2018/183 

Museiassistent 50 procent från 1 januari 2019 till 31 december 2019. 

Beslut 2018-12-11 av enhetschef för museum. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Arbetsutskottet föreslår Kultur- fritid och folkhälsonämnden besluta godkänna 

redovisningen av delegationsbeslut december 2018. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar Kultur- fritid och folkhälsonämnden  

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut december 2018. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (11) 

Datum 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden 
 2019-01-29 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFFN § 15 
AU § 7 

Anmälan av Ungdomsfullmäktiges protokoll 2018-11-22 

Ärendenummer KFN 2018/198 

 

Enligt Kultur- och fritidsnämndens interna kontrollplan för 2018 ska protokoll  

från sammanträde med Ungdomsfullmäktige redovisas löpande för nämnden. 

 
Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll från Ungdomsfullmäktige 2018-11-22 §§ 113-121 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår Kultur- fritid och folkhälsonämnden godkänna 

redovisningen av Ungdomsfullmäktiges protokoll 2018-11-22. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar Kultur- fritid och folkhälsonämnde  

 

att godkänna redovisningen av Ungdomsfullmäktiges protokoll 2018-11-22. 

 

 


