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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) 

Datum 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden 
 2019-02-26 

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kultur- fritid och folkhälsonämnden 

Sammanträdesdatum 2019-02-26 

Datum för anslags 
uppsättande 

 

2019-03-04 
Datum för  
anslags nedtagande 

 

2019-03-25 

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. 14.55 - 15.30 

Beslutande Jonny Clefberg (S) ordförande 

Anna Eriksson (S) vice ordförande 

Mats Landqvist (S) 

Karl-Ivan Viklund (S)  

Örjan Lindvall (S) 

Gerd Holmström (M) för Sharp 

 

Jacqueline Adolfsson (M) 

Seija Eriksson (S) för Edman  

Silpa Laitio Karlsson (C) 

Göran Eriksson (SD) 

Per Andersson (SD) 

 

 

Övriga närvarande 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

Kjell Persson (S) 

Börje Eriksson (S) 

Thomas Smedberg (S) 

Ulrika Uggla (M) 

Mari Sjöblom (C) 

Monica Israelsson (SD) 

 

 

Tjänstemän  

Conny Hall förvaltningschef 

Anneli Stray förvaltningssekreterare 

 
Personalrepresentanter 

Tony Eklund Kommunal 

Elisabeth Brohlin Vision 

 

Justerare Karl-Ivan Viklund (S) Paragrafer §§ 16 - 30 
 

Tid och plats för 
justering 

2019-03-01 

Kultur- fritid och folkhälsoförvaltningen 

Underskrifter 

 
Sekreterare 

 
……………………………………………. 
Anneli Stray 

 
 

 
Ordförande 

 
……………………………………………. 
Jonny Clefberg 

  

 
Justerande 

 
……………………………………………. 
Karl-Ivan Viklund 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (17) 

Datum 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden 
 2019-02-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFFN § 16 
 

Anmälan arbetsutskottets protokoll 2019-02-11 

Ärendenummer KFFN 2019/2 

 
Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll Kultur- fritid och folkhälsonämndens arbetsutskott  

2019-02-11 §§ 9-22 

 

 

 

Beslut 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden beslutar 

 

att notera anmälan. 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (17) 

Datum 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden 
 2019-02-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFFN § 17 

AU § 9 

 

Verksamhetsplan 2019 version 2 

Ärendenummer KFN 2018/191 

 

Verksamhetsplanen förtydligar vad Kultur- fritid och folkhälsonämndens 

verksamheter ska arbeta med under nästa år, och är kopplad till nämndens budget 

för 2019. Verksamhetsplanen utgår från Köpings kommuns principer för  

verksamhets- och ekonomistyrning. 

 

Med anledning av nytt reglemente för Kultur- fritid och folkhälsonämnden  

har förvaltningen arbetat fram en version 2 av tidigare verksamhetsplan. 

Förvaltningen föreslår att Verksamhetsplan 2019 version 2 godkänns. 

 
Beslutsunderlag 

Fördjupad verksamhetsplan 2019 version 2 

För jämförelse: Fördjupad verksamhetsplan 2019 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet förslå Kultur- fritid och 

folkhälsonämnden besluta godkänna Verksamhetsplan 2019 version 2. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar Kultur- fritid och folkhälsonämnden  

 

att godkänna Verksamhetsplan 2019 version 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokollet ska skickas till kommunledningskontoret. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (17) 

Datum 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden 
 2019-02-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFFN § 18 

AU § 10 

 

Revision av bidrag till föreningar 2018 

Ärendenummer KFN 2018/228 

 

Kultur- fritid och folkhälsoförvaltningen har genomfört revision av bidrag till 

föreningar 2018, och granskat tre områden: arrangemang, idé och utbildning. 

Förvaltningen har kontrollerat 35 föreningar som fått beviljade medel inom 

ovanstående områden, och gör bedömningen att 32 föreningar är godkända för 

bidrag 2018. Tre föreningar är inte godkända.  

 

Förvaltningen föreslår att revision av bidrag till föreningar 2018 godkänns.  

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse med revisionsunderlag 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå Kultur- fritid och folkhälsonämnden besluta 

godkänna revisionen av bidrag till föreningar 2018, och att Köpings ridklubb  

är godkänd för bidrag 2018. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar Kultur- fritid och folkhälsonämnden  

 

att godkänna revisionen av bidrag till föreningar 2018 

 

samt att Köpings ridklubb är godkänd för bidrag 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (17) 

Datum 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden 
 2019-02-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFFN § 19 

AU § 11 

 

Ansökan om bidrag för vattenläcka, hembygdsföreningen 
Munktorps Sockengille 

Ärendenummer KFN 2018/244 

 

Hembygdsföreningen Munktorps Sockengille ansöker om 88 825 kronor till 

bidrag för vattenläcka i föreningens bygdegård Tallåsgården, och intilliggande 

vaktmästarbostad.  

 

Förvaltningen kan utifrån anslagna medel ge föreningen halva kostnaden i bidrag.  

Förvaltningen föreslår att Munktorps Sockengille får 44 412 kronor för bidrag till 

vattenläcka.  

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats 

Ansökan från hembygdsföreningen Munktorps Sockengille 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå Kultur- fritid och 

folkhälsonämnden besluta att Munktorps Sockengille får 44 412 kronor för bidrag 

till vattenläcka, och att pengarna ska tas ur anslaget för föreningsbidrag. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar Kultur- fritid och folkhälsonämnden  

 

att Munktorps Sockengille får 44 412 kronor för bidrag till vattenläcka 

 

samt att pengarna ska tas ur anslaget för föreningsbidrag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokollet ska skickas till hembygdsföreningen Munktorps Sockengille. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (17) 

Datum 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden 
 2019-02-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFFN § 20 

AU § 12 

 

Ansökan om bidrag för julaktiviteter för barn, Afghanska 
föreningen 

Ärendenummer KFN 2018/246 

 

Afghanska föreningen ansöker om 10 000 kronor för bidrag till julaktiviteter  

för barn. Föreningen vill beskriva och förklara julens betydelse för barnen i 

Afghanska föreningen.  

 

Förvaltningen tycker idén är bra, men gör bedömningen att aktiviteten inte är 

aktuell i dagsläget. Förvaltningen föreslår föreningen att ansöka om medel för 

julaktiviteter genom ordinarie ansökan för bidrag 2019. Förvaltningen föreslår 

avslag på ansökan om bidrag för julaktiviteter. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

Ansökan från Afghanska föreningen 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå Kultur- fritid och 

folkhälsonämnden besluta avslå ansökan om bidrag för julaktiviteter. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar Kultur- fritid och folkhälsonämnden  

 

att avslå ansökan om bidrag för julaktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokollet ska skickas till Afghanska föreningen. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (17) 

Datum 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden 
 2019-02-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFFN § 21 

AU § 13 

 

Remiss, yttrande över medborgarförslag – införa 
allmänhetens åkning i ishallen dagtid 

Ärendenummer KFN 2018/240 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 20 november 2018 § 258 att remittera 

medborgarförslaget- införa allmänhetens åkning i ishallen dagtid till kultur- och 

fritidsnämnden för yttrande. 

 

Förslagsställaren föreslår att införa allmänhetens åkning i ishallen på dagtid,  

t ex kl. 08.00-16.00. 

 
Förvaltningens yttrande över medborgarförslaget 

Förvaltningen erbjuder i dag två fasta tider för allmänhetens åkning, måndagar 

och torsdagar kl. 15.00 -16.00. Under vinterloven är tiderna utökade för 

allmänhetens åkning till kl. 08.00-16.00. Ishallen är under dagtid uppbokad av 

skolor, fritids, idrottsprogram, räddningstjänst etc. Förvaltningen föreslår att 

erbjuda allmänhetens åkning i ishallen på dagtid i mån av lediga tider.  

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats 

Medborgarförslag 

Protokollsutdrag KS au 2018-11-20 § 258 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår Kultur- fritid och folkhälsonämnden besluta godkänna 

förvaltningens yttrande över medborgarförslaget, och att erbjuda allmänhetens 

åkning i ishallen på dagtid i mån av lediga tider. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar Kultur- fritid och folkhälsonämnden  

 

att godkänna förvaltningens yttrande över medborgarförslaget 

 

samt att erbjuda allmänhetens åkning i ishallen på dagtid i mån av lediga tider. 

 

 

 
Protokollet ska skickas till Kommunstyrelsen. 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (17) 

Datum 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden 
 2019-02-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFFN § 22 

AU § 14 

 

Remiss, yttrande över medborgarförslag – sysselsättning 
på Malmön och i Köping 

Ärendenummer KFN 2018/219 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 16 oktober 2018 § 227 att remittera 

medborgarförslaget- sysselsättning på Malmön och i Köping till tekniska kontoret, 

kultur- och fritidsförvaltningen och stadskansliet för yttrande, med tekniska 

kontoret som samordningsansvarig. Förslagsställaren föreslår gungor på 

campingen, idrottsskola/sportscamp, klättertorn, gästbryggor, papperskorgar på 

Malmön och allsång vid Himlabacken i Köping. 

 
Förvaltningens yttrande över medborgarförslaget 

 Gungor på campingen, planeras under 2019 

 Idrottsskola/sportscamp, Svenska kyrkan arrangerar årligen 

sommarverksamhet på Malmön 

 Klättertorn på Malmön, möjlighet att klättra vid Mellanbadets lekplats 

 Gästplatser för båtar, fyra nya gästplatser för båtar ska anläggas under 

säsongen 2019 

 Sopsortering på Malmön, förvaltningen tar fram fler möjligheter att sortera 

avfall med start 2019 

 Allsång vid Himlabacken tillhör inte förvaltningens verksamhetsområde. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats 

Medborgarförslag 

Protokollsutdrag KS au 2018-10-16 § 227 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår Kultur- fritid och folkhälsonämnden besluta godkänna 

förvaltningens yttrande över medborgarförslaget, och att överlämna yttrandet till 

tekniska kontoret som samordningsansvarig. 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar Kultur- fritid och folkhälsonämnden  

att godkänna förvaltningens yttrande över medborgarförslaget 

samt att överlämna yttrandet till tekniska kontoret som samordningsansvarig. 

 

 

 
Protokollet ska skickas till tekniska kontoret.  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (17) 

Datum 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden 
 2019-02-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFFN § 23 

AU § 15 

 

Remiss, yttrande över medborgarförslag – 
handikapparkering på Malmön 

Ärendenummer KFN 2018/220 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 16 oktober 2018 § 226 att remittera 

medborgarförslaget- handikapparkering på Malmön till tekniska kontoret, kultur- 

och fritidsförvaltningen och stadskansliet för yttrande, med tekniska kontoret som 

samordningsansvarig.  

 

Förslagsställaren föreslår handikapparkering vid mellanbadets parkering. 

 
Förvaltningens yttrande över medborgarförslaget 

Anläggning av parkering tillhör inte kultur- fritid och folkhälsoförvaltningens 

verksamhetsområde. Förvaltningen har inte något att tillägga i ärendet.  

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats 

Medborgarförslag 

Protokollsutdrag KS au 2018-10-16 § 226 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår Kultur- fritid och folkhälsonämnden besluta godkänna 

förvaltningens yttrande över medborgarförslaget, och att överlämna yttrandet till 

tekniska kontoret som samordningsansvarig. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar Kultur- fritid och folkhälsonämnden  

 

att godkänna förvaltningens yttrande över medborgarförslaget 

 

samt att överlämna yttrandet till tekniska kontoret som samordningsansvarig. 

 

 

 

 

 

 

 
Protokollet ska skickas till tekniska kontoret. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (17) 

Datum 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden 
 2019-02-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFFN § 24 

AU § 16 

 

Remiss, yttrande över medborgarförslag – brygga för 
isättning av båtar på Malmön 

Ärendenummer KFN 2018/221 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 16 oktober 2018 § 225 att remittera 

medborgarförslaget- brygga för isättning av båtar på Malmön till tekniska 

kontoret, kultur- och fritidsförvaltningen och stadskansliet för yttrande, med 

tekniska kontoret som samordningsansvarig.  

 

Förslagsställaren föreslår en brygga för isättning av båtar på Malmön. 

 
Förvaltningens yttrande över medborgarförslaget 

I samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen utför Kultur- fritid och 

folkhälsoförvaltningen en generell översyn av befintliga bryggor på hela Malmön. 

Översynen förväntas pågå under hela 2019. Förvaltningen föreslår att avvakta 

med åtgärder under pågående översyn.  

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

Medborgarförslag 

Protokollsutdrag KS au 2018-10-16 § 225 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår Kultur- fritid och folkhälsonämnden besluta godkänna 

förvaltningens yttrande över medborgarförslaget, och att överlämna yttrandet till 

tekniska kontoret som samordningsansvarig. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar Kultur- fritid och folkhälsonämnden  

 

att godkänna förvaltningens yttrande över medborgarförslaget 

 

samt att överlämna yttrandet till tekniska kontoret som samordningsansvarig. 

 

 

 

 

 
Protokollet ska skickas till tekniska kontoret. 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (17) 

Datum 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden 
 2019-02-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFFN § 25 

AU § 17 

 

Remiss, yttrande över medborgarförslag – 
handikappanpassad badbrygga på Malmön 

Ärendenummer KFN 2018/222 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 16 oktober 2018 § 224 att remittera 

medborgarförslaget- handikappanpassad badbrygga på Malmön till tekniska 

kontoret, kultur- och fritidsförvaltningen och stadskansliet för yttrande, med 

tekniska kontoret som samordningsansvarig.  

 

Förslagsställaren föreslår en handikappanpassad badbrygga på Malmön. 

 
Förvaltningens yttrande över medborgarförslaget 

I samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen utför Kultur- fritid och 

folkhälsoförvaltningen en generell översyn av befintliga bryggor på hela  

Malmön. Översynen förväntas pågå under hela 2019. Förvaltningen föreslår att 

avvakta med åtgärder under pågående översyn.  

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats 

Medborgarförslag 

Protokollsutdrag KS au 2018-10-16 § 224 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår Kultur- fritid och folkhälsonämnden besluta godkänna 

förvaltningens yttrande över medborgarförslaget, och att överlämna yttrandet till 

tekniska kontoret som samordningsansvarig. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar Kultur- fritid och folkhälsonämnden  

 

att godkänna förvaltningens yttrande över medborgarförslaget 

 

samt att överlämna yttrandet till tekniska kontoret som samordningsansvarig. 

 

 

 

 

 
Protokollet ska skickas till tekniska kontoret. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (17) 

Datum 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden 
 2019-02-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFFN § 26 

AU § 18 

 

Remiss, yttrande över medborgarförslag – mer kärlek till 
Malmön 

Ärendenummer KFN 2018/223 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 16 oktober 2018 § 223 att remittera 

medborgarförslaget- mer kärlek till Malmön till tekniska kontoret, kultur- och 

fritidsförvaltningen och stadskansliet för yttrande, med tekniska kontoret som 

samordningsansvarig.  

 

Förslagsställaren föreslår beskärning av skog, belysning, hundpapperskorgar på 

Malmön samt parkeringsförbud vid bommen på Sjövägen. 

 
Förvaltningens yttrande över medborgarförslaget 

Beskärning av skog, belysning, hundpapperskorgar och parkeringsförbud tillhör 

inte kultur- fritid och folkhälsoförvaltningens verksamhetsområde. Förvaltningen 

har inte något att tillägga i ärendet. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats 

Medborgarförslag 

Protokollsutdrag KS au 2018-10-16 § 223 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår Kultur- fritid och folkhälsonämnden besluta godkänna 

förvaltningens yttrande över medborgarförslaget, och att överlämna yttrandet till 

tekniska kontoret som samordningsansvarig. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar Kultur- fritid och folkhälsonämnden  

 

att godkänna förvaltningens yttrande över medborgarförslaget 

 

samt att överlämna yttrandet till tekniska kontoret som samordningsansvarig. 

 

 

 

 

 
Protokollet ska skickas till tekniska kontoret. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (17) 

Datum 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden 
 2019-02-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFFN § 27 

AU § 19 

 

Kulturnatten 2019 

Ärendenummer KFN 2018/17 

Kulturnatten startade 2014 och bjuder in till gratis aktiviteter under första 

lördagen i september. Evenemanget anordnas av Köpings kommun i nära 

samarbete med det lokala föreningslivet och näringslivet.  

 

Kulturnattsgruppen, som består av tjänstemän från förvaltningen, har drivit och 

planerat arbetet med kulturnatten. Evenemanget växer sig större för varje år, och 

gruppen mäktar inte med att driva arbetet med kulturnatten i sin nuvarande form.  

 

Kulturnattsgruppen meddelar att från och med 2018-11-29 så upphör 

Kulturnattsgruppen i sin nuvarande form, och ställer sina tjänster till förfogande 

till en eventuell ny arbetsgrupp. 

 
Informationsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Minnesanteckningar Kulturnattsmöte 29/11-18” 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå Kultur- fritid och 

folkhälsonämnden besluta att inte arrangera Kulturnatten 2019, och att 

förvaltningen återkommer med en ny arbetsgrupp för Kulturnatten 2020  

efter genomförda förändringar i organisationen. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar Kultur- fritid och folkhälsonämnden  

 

att inte arrangera Kulturnatten 2019  

 

samt att förvaltningen återkommer med en ny arbetsgrupp för Kulturnatten 2020  

efter genomförda förändringar i organisationen. 

 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (17) 

Datum 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden 
 2019-02-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFFN § 28 

AU § 20 
 

Redovisning av delegationsbeslut januari 2019 

Ärendenummer KFFN 2019/5 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden har överlåtit sin beslutanderätt till presidiet, 

utskott, ordförande och förvaltningschef med rätt till vidaredelegation, i enlighet 

med nämndens delegationsordning. Delegationsbesluten ska redovisas till Kultur- 

fritid och folkhälsonämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar 

eller fastställer delegationsbesluten. 

 
Personalärenden 
 
Ärendenummer: KFN 2019/35 

Vaktmästare heltid från 17 januari 2019. 

Beslut 2019-01-24 av rektor för Kulturskolan. 
 
Ärendenummer: KFN 2017/149 

Badpersonal vikariat heltid från 1 januari 2019 till 30 april 2019. 

Beslut 2019-01-17 av Tf. enhetschef för bad och hallar. 
 
Ärendenummer: KFN 2017/202 

Lokalvårdare timanställd från 2 januari 2019 till 28 februari 2019. 

Beslut 2019-01-10 av Tf. enhetschef för bad och hallar. 
 
Ärendenummer: KFN 2017/210 

Lokalvårdare timanställd från 2 januari 2019 till 28 februari 2019. 

Beslut 2019-01-10 av Tf. enhetschef för bad och hallar. 
 
Ärendenummer: KFN 2017/191 

Bibliotekarie 0,375 procent från 14 januari 2019 till 14 juni 2019. 

Beslut 2019-01-09 av enhetschef för bibliotek. 
 
Ärendenummer: KFN 2019/41 

Fritidsledare/barn- och ungdomscoach heltid från 21 januari 2019. 

Beslut 2019-01-04 av enhetschef för barn och ungdom. 
 
Ärendenummer: KFN 2019/42 

Fritidsledare/barn- och ungdomscoach heltid från 14 januari 2019. 

Beslut 2019-01-04 av enhetschef för barn och ungdom. 
 
Ärendenummer: KFN 2019/40 

Musiklärare 40 procent från 7 januari 2019 till 19 juni 2019. 

Beslut 2019-01-02 av rektor för Kulturskolan. 

 

 

 

 

KFFN § 28 fortsätter nästa sida 

 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (17) 

Datum 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden 
 2019-02-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFFN § 28 fortsättning 

 

KFFN § 28  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår Kultur- fritid och folkhälsonämnden besluta godkänna 

redovisningen av delegationsbeslut januari 2019. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar Kultur- fritid och folkhälsonämnden  

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut januari 2019. 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (17) 

Datum 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden 
 2019-02-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFFN § 29 

AU § 21 

 

Anmälan av Ungdomsfullmäktiges protokoll 2018-12-06 

Ärendenummer KFN 2018/198 

UFM Ungdomsfullmäktige har haft ett extra möte, torsdag 6 december, med 

workshop i logotyper och marknadsföring. Workshopen leddes av Linnea 

Svansbo, kommunikatör i Köpings kommun. I samband med att Köpings kommun 

arbetar med att ta fram en ny grafisk profil har Ungdomsfullmäktige tillsammans 

med Linnea arbetat fram en ny logotype för UFM. 

 
Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll från Ungdomsfullmäktige 2018-12-06 §§ 121-124 

Logotype UFM 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår Kultur- fritid och folkhälsonämnden besluta att notera 

anmälan. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar Kultur- fritid och folkhälsonämnden 

 

att notera anmälan. 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (17) 

Datum 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden 
 2019-02-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFFN § 30 

AU § 22 

 

Granskningsrapport från kommunrevisionen; Uppföljning 
av granskningar genomförda under åren 2016 till 2018 

Ärendenummer KFN 2019/22 

 

Köping kommuns revisorer har genomfört en uppföljande granskning av de 

granskningar som genomförts mellan 2015-2018.  

 

Utifrån genomförd granskning av registerkontroll 2016 gjordes bedömningen att 

det fanns vissa brister i registerkontrollen i Köpings kommun. Revisionen 

rekommenderade att kultur- och fritidsförvaltningen med stöd av lagen om 

registerkontroll av personer som ska arbeta med barn begär registerutdrag för de 

som arbetar direkt och regelbundet med barn. 

 

Kultur- och fritids registerkontroll görs av samtlig personal inom kultur- och 

fritidsförvaltningen eftersom all personal på ett eller annat sätt kommer i kontakt 

med barn och unga. 

 

Revisionen gör bedömningen att berörda nämnder och förvaltningar har arbetat 

med samtliga områden utifrån de rekommendationer som lämnades i samband 

med granskningen 2016. Mot denna bakgrund bedömer revisionen att kommunen 

har genomfört det som bedömdes viktigt i den tidigare granskningen. 

 
Beslutsunderlag 

Skrivelse från Kommunrevisionen 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår Kultur- fritid och folkhälsonämnden besluta att notera 

anmälan. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar Kultur- fritid och folkhälsonämnden 

 

att notera anmälan. 

 

 


