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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) 

Datum 

Kultur- och folkhälsonämnden 
 2019-05-21 

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kultur- och folkhälsonämnden 

Sammanträdesdatum 2019-05-21 

Datum för anslags 
uppsättande 

 

2019-05-29 
Datum för  
anslags nedtagande 

 

2019-06-20 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kultur- 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 

Skatehallen Karlbergsgatan 20 Köping kl. 15.00-16.25 

Beslutande Jonny Clefberg (S) ordförande 

Anna Eriksson (S) vice ordförande 

Mats Landqvist (S) 

Kjell Persson (S) för Viklund  

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 

Valon Pirraku (S) 

Börje Eriksson (S) 

Thomas Smedberg (S) 

Gerd Holmström (M) 

Ulrika Uggla (M) 

Tomas Eklund (V) 

Mari Sjöblom (C) 

 

Monica Israelsson (SD) 

Sani Singh Huttunen (SD) 

 
Tjänstemän  

Conny Hall förvaltningschef 

Anneli Stray förvaltningssekreterare 

 

 

Justerare Per Andersson (SD) Paragrafer §§ 51-59 
 

Tid och plats för 
justering 

2019-05-28 

Kultur- och folkhälsoförvaltningen 

Underskrifter 

 
Sekreterare 

 
……………………………………………. 
Anneli Stray 

 
 

 
Ordförande 

 
……………………………………………. 
Jonny Clefberg 

  

 
Justerande 

 
……………………………………………. 
Per Andersson 
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Datum 

Kultur- och folkhälsonämnden 
 2019-05-21 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

Innan sammanträdet berättar kultur- och folkhälsoförvaltningens enhetschef  

för barn och ungdom om skatehallen och enhetens arbete. 

 

 

 

KFN § 51 
 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 2019-05-7 

Ärendenummer KFFN 2019/2 

 
Beslutsunderlag 

Protokoll från kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott 2019-05-07 §§ 42-51 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och folkhälsonämnden beslutar 

 

att notera anmälan. 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (10) 

Datum 

Kultur- och folkhälsonämnden 
 2019-05-21 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 52 

AU § 43 

 

Fördelning av bidrag till föreningar 2019 

Ärendenummer KFN 2019/86 

 

Kultur- och folkhälsonämnden ska, inom ramen för av kommunfullmäktige 

beviljade anslag och fastställda normer, fördela bidrag till föreningar och 

organisationer, 115 föreningar har ansökt om föreningsbidrag för 2019.  

Anslaget för föreningsbidrag 2019 är cirka 3,8 miljoner. Förvaltningen lämnar 

förslag på fördelning av bidrag till föreningar för 2019. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och folkhälsoförvaltningen föreslår kultur- och folkhälsonämnden att 

godkänna fördelningen av bidrag till föreningar 2019. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Tabell på fördelning av bidrag  

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

folkhälsonämnden besluta godkänna fördelningen av bidrag till föreningar 2019, 

och att fördela ett tillägg på 45 000 kronor till Unga Örnar Köpingskretsen för 

barnkultur 2019. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och folkhälsonämnden  

 

att godkänna fördelningen av bidrag till föreningar 2019  

 

samt att fördela ett tillägg på 45 000 kronor till Unga Örnar Köpingskretsen för 

barnkultur 2019. 
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KFN § 53 

AU § 44 

 

Ansökan om bidrag till Rally-SM 2019, Kolsva MS 

Ärendenummer KFN 2019/133 

 

Kolsva motorsällskap ansöker om 100 000 kronor för bidrag till Rally-SM 2019.  

 

Kolsva MS har fått förtroendet att ännu en gång arrangera en deltävling  

i Rally-SM 2019. Tävlingen kommer troligen att vara det största publika 

sportarrangemanget i Västmanland under 2019. Tävlingen planeras att  

bli koncentrerad kring Köping, med en planerad bana på 350 km varav  

116 km specialsträckor.  

 

Kultur- och folkhälsoförvaltningen har behandlat ärendet och ställer sig positiv  

till ansökan, men har inte medel för arrangemanget inom den egna budgeten. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Ansökan från Kolsva MS 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

folkhälsonämnden besluta att ställa sig positiv till ansökan, och att vidarebefordra 

ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och folkhälsonämnden  

 

att ställa sig positiv till ansökan 

 

samt att vidarebefordra ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 
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Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 54 

AU § 45 

 

Ansökan om bidrag till 50 års jubileum, SPF Seniorerna 
Köpingshus 

Ärendenummer KFN 2019/85 

 

SPF Seniorerna Köpingshus ansöker om 10 000 kronor för bidrag till tryckning 

och distribution av en jubileumsskrift, med anledning av föreningens 50 års 

jubileum. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och folkhälsoförvaltningen föreslår kultur- och folkhälsonämnden  

att SPF Seniorerna Köpingshus får 7 000 kronor för bidrag till jubileet.  

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Ansökan från SPF Seniorerna Köpingshus  

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och folkhälsonämnden besluta att SPF 

Seniorerna Köpingshus får 10 000 kronor för bidrag till föreningens  

jubileumsskrift. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och folkhälsonämnden  

 

att SPF Seniorerna Köpingshus får 10 000 kronor för bidrag till föreningens  

jubileumsskrift. 

 

samt att pengarna ska tas ur anslaget för föreningsbidrag. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
SPF Seniorerna Köpingshus 
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KFN § 55 

AU § 46 

 

Budget- och verksamhetsuppföljning nr 1 2019 

Ärendenummer KFN 2019/67 

 

Budget- och verksamhetsuppföljning nr 1 2019 är en del av kommunens 

övergripande verksamhetsuppföljning. Budget- och verksamhetsuppföljning nr 1, 

efter april månads utgång, ersätter april månads uppföljning från nämnder och 

förvaltningar till kommunstyrelsen.  

 

Förvaltningen redovisar en uppföljning av driftbudget för april 2019.  

Prognosen visar på ett nollresultat. 

 
Beslutsunderlag 

Driftbudgetuppföljning nr 1 period april 2019 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och folkhälsonämnden besluta att 

godkänna budget- och verksamhetsuppföljning nr 1 2019. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och folkhälsonämnden  

 

att godkänna budget- och verksamhetsuppföljning nr 1 2019. 
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KFN § 56 

AU § 47 

 

Uppföljning av internkontroll 2019 

Ärendenummer KFN 2018/195 

 

Kultur- och folkhälsonämnden ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig, 

och att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt, i enlighet med de mål 

och riktlinjer som fullmäktige bestämt.   

 
Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och folkhälsoförvaltningen har fyra kontrollpunkter:  

 Att den grafiska profilen följs 

 Att alla inkomna klagomål, och svar, registreras 

 Att e-posten kontrolleras dagligen, även vid frånvaro 

 Att en rutin för återkoppling till allmänheten via e-post finns, och att 

återkoppling sker inom rimlig tid 

 

Kontrollpunkterna för 2019 har granskats genom stickprov. Följande tre 

kontrollpunkter rapporterade avvikelser: Grafiska profilen, klagomålshantering 

och kontroll av e-post. Förvaltningen lämnar förslag till åtgärder som ska vidtas, 

och föreslår att åtgärderna redovisas vid nästa uppföljning, efter augusti månad. 

 
Beslutsunderlag 

Bruttorisklista 2018 

Uppföljning Interkontrollplan januari-april 2019 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

folkhälsonämnden besluta godkänna uppföljningen av internkontroll 2019, och att 

åtgärderna redovisas vid nästa uppföljning, efter augusti månad. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och folkhälsonämnden  

 

att godkänna uppföljningen av internkontroll 2019  

 

samt att åtgärderna ska redovisas vid nästa uppföljning, efter augusti månad. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (10) 

Datum 

Kultur- och folkhälsonämnden 
 2019-05-21 
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KFN § 57 

AU § 48 

 

Ändring i Kultur- och folkhälsonämndens 
delegationsordning 

Ärendenummer KFFN 2019/8 

 
Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och folkhälsonämndens delegationsordning punkt 1.13 ”Beslut om 

lotteritillstånd, delegat förvaltningschef” utgår. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Från den 1 januari 2019 kan kommunerna inte längre ge tillstånd till lotterier, 

enligt 6 kap. 9 § spellagen. Kommunerna kommer dock fortfarande kunna 

registrera lotterier inom kommunen. Registrering får beslutas för högst fem  

år åt gången, och kommunen får förena en registrering med villkor för hur 

spelverksamheten ska bedrivas.  

 

De administrativa rutinerna för registrering, med bland annat villkor för 

registrering och tillsynsansvar förändras inte för förvaltningen.  

 
Beslutsunderlag 

Delegationsordning antagen av kultur- fritid och folkhälsonämnden  

2019-01-29 § 13 (punkt 1.13 är rödmarkerad). 

För mer information se spelinspektionens hemsida www.spelinspektionen.se  

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

folkhälsonämnden besluta att punkt 1.13 i Kultur- och folkhälsonämndens 

delegationsordning utgår. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och folkhälsonämnden  

 

att punkt 1.13 i Kultur- och folkhälsonämndens delegationsordning  

från 2019-01-29 utgår 

 

samt att ändringen gäller från och med 21 maj 2019. 

 

 

 

  

http://www.spelinspektionen.se/
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KFN § 58 

AU § 49 

 

Redovisning av delegationsbeslut april 2019 

Ärendenummer KFFN 2019/5 

 

I enlighet med kultur- 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. 

 
2. Personalärenden 

2.4 Beslut om anställning, tillsvidareanställning och visstidsanställning. 
 
Ärendenummer: KFN 2019/158 

TF enhetschef bad/hall heltid från 1 maj till 16 augusti 2019. Förlängning av TF. 

Beslut 2019-04-29 av förvaltningschef. 
 
Ärendenummer: KFN 2019/160 

Fritidsledare timanställd från 11 juni till 21 augusti 2019. Nyanmälan. 

Beslut 2019-04-18 av enhetschef för barn- och ungdom. 
 
Ärendenummer: KFN 2019/161 

Fritidsledare timanställd från 15 april 2019. Nyanmälan. 

Beslut 2019-04-15 av enhetschef för barn- och ungdom. 
 
Ärendenummer: KFN 2019/159 

Bibliotekarie 80 procent från 1 maj 2019. Ändring. 

Beslut 2019-04-09 av enhetschef för bibliotek. 
 
Ärendenummer: KFN 2017/143 

Biblioteksassistent 40 procent från 1 maj 2019. Ändring från 50 procent. 

Beslut 2019-04-04 av enhetschef för bibliotek. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kultur- och folkhälsonämnden besluta godkänna 

redovisningen av delegationsbeslut april 2019. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och folkhälsonämnden  

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut april 2019. 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (10) 

Datum 

Kultur- och folkhälsonämnden 
 2019-05-21 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 59 

AU § 50 

 

Anmälan av Ungdomsfullmäktiges protokoll 2019-04-09 

Ärendenummer KFN 2018/198 

 
Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll från Ungdomsfullmäktige 2019-04-09 §§ 140-147 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår kultur- och folkhälsonämnden besluta att notera anmälan. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och folkhälsonämnden  

 

att notera anmälan. 

 

 


