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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 

Datum 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden 
 2019-03-26 

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kultur- fritid och folkhälsonämnden 

Sammanträdesdatum 2019-03-26 

Datum för anslags 
uppsättande 

 

2019-03-29 
Datum för  
anslags nedtagande 

 

2019-04-23 

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 

Folkets Hus Västeråsvägen Köping kl. 14.45 – 15.05 

Beslutande Jonny Clefberg (S) ordförande 

Anna Eriksson (S) vice ordförande 

Seija Eriksson (S) för Landqvist 

Karl-Ivan Viklund (S)  

Kjell Persson (S) för Lindvall  

David Sharp (M) 

 

Jacqueline Adolfsson (M) 

Ulf Edman (V) 

Silpa Laitio Karlsson (C) 

Göran Eriksson (SD) 

Per Andersson (SD) 

 

 

Övriga närvarande 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

Valon Pirraku (S) 

Börje Eriksson (S) 

Gerd Holmström (M) 

Ulrika Uggla (M) 

Tomas Eklund (V) 

Mari Sjöblom (C) 

Monica Israelsson (SD) 

 

 

Tjänstemän  

Conny Hall förvaltningschef 

Anneli Stray förvaltningssekreterare 

 
Personalrepresentanter 

Elisabeth Brohlin Kommunal 

 

Justerare David Sharp (M) Paragrafer §§ 31-38 
 

Tid och plats för 
justering 

2019-03-28 

Kultur- fritid och folkhälsoförvaltningen 

Underskrifter 

 
Sekreterare 

 
……………………………………………. 
Anneli Stray 

 
 

 
Ordförande 

 
……………………………………………. 
Jonny Clefberg 

  

 
Justerande 

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

Kultur- fritid och folkhälsonämnden 
 2019-03-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFFN § 31 

 

 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 2019-03-12 

Ärendenummer KFFN 2019/2 

 
Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll från Kultur- fritid och folkhälsonämndens arbetsutskott 

2019-03-12 §§ 23-30. 

 

 

 

Beslut 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden beslutar 

 

att notera anmälan. 
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Datum 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden 
 2019-03-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFFN § 32 

AU § 23 

 

Fördelning av driftstöd och bidrag för övrig verksamhet till 
föreningar 2019 

Ärendenummer KFN 2019/36 

Nämndens uppgift är att inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade anslag 

och fastställda normer fördela bidrag till föreningar och organisationer. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att ge driftstöd och bidrag för övrig verksamhet 2019  

till Kolsva IF, Bertil Lindblads Stiftelse, Köpings scoutkår, Köpings ridklubb och 

Köping Godtemplares Byggnadsförening (anläggning Forum). 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Ansökningar 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå Kultur- fritid och 

folkhälsonämnden besluta att ge driftstöd och bidrag för övrig verksamhet 2019 

till Kolsva IF, Bertil Lindblads Stiftelse, Köpings scoutkår, Köpings ridklubb och 

Köping Godtemplares Byggnadsförening (anläggning Forum). 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar Kultur- fritid och folkhälsonämnden  

 

att ge driftstöd och bidrag för övrig verksamhet 2019 till Kolsva IF,  

Bertil Lindblads Stiftelse, Köpings scoutkår, Köpings ridklubb och  

Köping Godtemplares Byggnadsförening (anläggning Forum). 
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Datum 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden 
 2019-03-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFFN § 33 

AU § 24 

 

Begäran från Unga Örnar Köpingskretsen om omprövning 
av föreningsbidrag 2017  

Ärendenummer KFN 2018/243 

Unga Örnar Köpingskretsen har, enligt förvaltningen, fått 30 000 kronor för 

mycket i bidrag för 2017. Föreningen har betalat tillbaka bidraget, men delar inte 

förvaltningens bedömning, och begär att nämnden omprövar bidraget för 2017. 

 

Förvaltningen har granskat föreningens beviljade bidrag för 2017 och bedömer  

att Unga Örnar Köpingskretsen ska få tillbaka 30 000 kronor för bidrag till 

föreningsstöd. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner omprövningen av bidrag 2017 och 

att Unga Örnar Köpingskretsen får tillbaka 30 000 kronor. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Skrivelse från Unga Örnar Köpingskretsen 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå Kultur- fritid  

och folkhälsonämnden besluta att godkänna omprövningen av bidrag för 2017  

och att Unga Örnar Köpingskretsen får tillbaka 30 000 kronor. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar Kultur- fritid och folkhälsonämnden  

 

att godkänna omprövningen av bidrag för 2017  

 

att Unga Örnar Köpingskretsen får tillbaka 30 000 kronor 

 

samt att pengarna ska tas ur årets anslag för föreningsbidrag. 

 

 

 

 

 
Protokollet ska skickas till Unga Örnar Köpingskretsen 
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Datum 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden 
 2019-03-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFFN § 34 

AU § 25 

 

Meddelande om återbetalning av statsbidrag till stöd för 
öppen fritidsverksamhet 

Ärendenummer KFN 2018/182 

Köpings kommun Kultur & Fritid har från MUCF Myndigheten för ungdoms-  

och civilsamhällsfrågor rekvirerat 224 748 kronor i stöd till fritidsverksamhet 

2018. De medel som inte använts i enlighet med villkoren för stödet ska 

återbetalas till MUCF. 

 

Redovisning av statsbidraget och slutrapport är lämnad till MUCF. Oanvända 

medel som kommunen ska återbetala till MUCF är 37 561 kronor. 

 
Beslutsunderlag 

Slutrapport till MUCF 

MUCF Beslut 2018-08-23 om utbetalning av stöd 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå Kultur- fritid och 

folkhälsonämnden besluta att godkänna redovisningen av statsbidraget. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar Kultur- fritid och folkhälsonämnden  

 

att godkänna redovisningen av statsbidraget. 
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Datum 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden 
 2019-03-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFFN § 35 

AU § 26 

 

Meddelande om återbetalning av statsbidrag till avgiftsfri 
simskola för elever i förskoleklass 

Ärendenummer KFN 2018/79 

Köpings kommun Kultur & Fritid har från Socialstyrelsen rekvirerat  

710 242 kronor för stöd till avgiftsfri simskola för elever i förkoleklass 2018.  

Om förvaltningen inte har använt hela bidraget under perioden 1 januari till 31 

december 2018 ska kvartsående medel återbetalas. 

 

Återrapportering av 2018 års statsbidrag till avgiftsfri simskola för elever i 

förskoleklass är inlämnad till Socialstyrelsen. Oanvända medel som kommunen 

ska återbetala till Socialstyrelsen är 198 694 kronor. 

 
Beslutsunderlag 

Återrapportering av 2018 år statsbidrag till Socialstyrelsen 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå Kultur- fritid och 

folkhälsonämnden besluta att godkänna redovisningen av statsbidraget.  

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar Kultur- fritid och folkhälsonämnden  

 

att godkänna redovisningen av statsbidraget. 
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Datum 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden 
 2019-03-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFFN § 36 

AU § 27 

 

Anmälan av skrivelse från Dynamix Köping IF om behov av 
ny lokal  

Ärendenummer KFN 2019/44 

Föreningen Dynamix Köping IF har behov av en större lokal. Föreningen har 

planer på hur de kan utveckla och utöka sin förening och verksamhet, men 

begränsas i dag av storleken på sin lokal. 

 

Styrelsen i Dynamix vill väcka frågan till nämnden om ny lokal till föreningen, 

och att nämnden har föreningen i åtanke när kommunen planera för de lokaler 

som finns i Köpings kommun. 

 
Beslutsunderlag 

Skrivelse från Dynamix Köping IF 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår Kultur- fritid och folkhälsonämnden besluta att notera 

skrivelsen. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar Kultur- fritid och folkhälsonämnden  

 

att notera skrivelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokollet ska skickas till föreningen Dynamix Köping IF. 
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Datum 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden 
 2019-03-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFFN § 37 

AU § 28 

 

Redovisning av delegationsbeslut februari 2019 

Ärendenummer KFFN 2019/5 

I enlighet med kultur- fritid och folkhälsonämndens 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. 
 

1. Administrativa ärenden 

1.12 Utse beslutsattestanter inom gruppen tjänstemän 
 
Ärendenummer: KFN 2016/143 

Godkännande av förvaltningens beslutsattestanter och ersättare för 2019.  

Beslut 2019-02-19 av förvaltningschef. 
 

2. Personalärenden 

2.4 Beslut om anställning, tillsvidareanställning och visstidsanställning. 
 
Ärendenummer: KFN 2019/69 

Administratör kansli 25 procent från 1 mars till 31 maj 2019. 

Beslut 2019-02-28 av rektor för Kulturskolan. 
 
Ärendenummer: KFN 2018/148 

Badpersonal vik. heltid från 5 mars till 5 juni 2019.  

Beslut 2019-02-28 av Tf. enhetschef för bad och hallar. 
 
Ärendenummer: KFN 2019/34 

Badpersonal 80 procent från 18 februari 2019.  

Beslut 2019-02-11 av Tf. enhetschef för bad och hallar. 
 
Ärendenummer: KFN 2019/70 

Bibliotekarie 75 procent från 4 mars 2019.  

Beslut 2019-02-06 av enhetschef för bibliotek. 
 
Ärendenummer: KFN 2019/33 

Helgvärd timavlönad från 1 februari 2019. 

Beslut 2019-02-04 av enhetschef för museum. 
 
Ärendenummer: KFN 2019/32 

Helgvärd timavlönad från 1 februari 2019.  

Beslut 2019-02-04 av enhetschef för museum. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår Kultur- fritid och folkhälsonämnden besluta att godkänna 

redovisning av delegationsbeslut februari 2019. 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar Kultur- fritid och folkhälsonämnden  

 

att godkänna redovisning av delegationsbeslut februari 2019.  
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Datum 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden 
 2019-03-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFFN § 38 

AU § 29 

 

Anmälan av Ungdomsfullmäktiges protokoll 2019-01-24 

Ärendenummer KFN 2018/198 

 
Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll från Ungdomsfullmäktige 2019-01-24 §§ 125-132 

 
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. 

 

 

 

 


