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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) 

Datum 

Kultur- och folkhälsonämnden 
 2019-06-18 

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kultur- och folkhälsonämnden 

Sammanträdesdatum 2019-06-18 

Datum för anslags 
uppsättande 

 

2019-06-25 
Datum för  
anslags nedtagande 

 

2019-07-17 

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 

IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00-16.20 

Beslutande Seija Eriksson (S) för Clefberg  

Anna Eriksson (S) ordförande 

Valon Pirraku (S) för Landqvist  

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 

Börje Eriksson (S) 

Thomas Smedberg (S) 

Gerd Holmström (M) 

Tomas Eklund (V) 

Mari Sjöblom (C) 

Sani Singh Huttunen (SD) 

 

 

Tjänstemän  

Conny Hall förvaltningschef 

Anneli Stray förvaltningssekreterare 

Anders Eriksson enhetschef anläggningar och 

föreningsstöd § 60 

 

Justerare Karl-Ivan Viklund (S) Paragrafer §§ 60-68 
 

Tid och plats för 
justering 

2019-06-24 

Kultur- och folkhälsoförvaltningen 

Underskrifter 

 
Sekreterare 

 
……………………………………………. 
Anneli Stray 

 
 

 
Ordförande 

 
……………………………………………. 
Anna Eriksson 

  

 
Justerande 

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

Kultur- och folkhälsonämnden 
 2019-06-18 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 60 
 

 

Information om utredningen av Kristinelunds sportfält  

Ärendenummer KFN 2018/39 

 
Informationsunderlag 

Arbetsmaterial ”Utredning av Kristinelunds Sportfält” 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och folkhälsonämnden beslutar 

 

att notera informationen. 
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Datum 

Kultur- och folkhälsonämnden 
 2019-06-18 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 61 
 

 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 2019-06-04 

Ärendenummer KFFN 2019/2 

 
Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll från kultur- och folkhälsonämndens arbetsutskott  

2019-06-04 §§ 52-58 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och folkhälsonämnden beslutar 

 

att notera anmälan. 
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Datum 

Kultur- och folkhälsonämnden 
 2019-06-18 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 62 

AU § 52 

 

Ansökan om elitstöd till Västra Mälardalens Innebandy 

Ärendenummer KFN 2019/133 

 
Sammanfattning av ärendet 

Västra Mälardalens Innebandy ansöker om 150 000 kronor för elitbidrag till 

storsatsning mot Svenska superligan. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 

godkänt en överenskommelse om samverkan för särskilt stöd till föreningar inom 

Köpings kommun. Enligt överenskommelsen uppfyller Västra Mälardalens 

Innebandy inte kriterierna för att teckna ett samverkansavtal för särskild 

sponsring. Beslutande för samverkansöverenskommelser är kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Protokollsutdrag Ks au 2018-10-23 § 232 

Samverkansöverenskommelse för särskilt stöd till föreningar 

Ansökan från Västra Mälardalen Innebandy 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och folkhälsoförvaltningen lämnar över ärendet till kultur- och 

folkhälsonämnden för beslut. Förvaltningen är positiv till föreningens satsning 

men har inte pengar för elitstöd inom anslaget för föreningsbidrag. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Under sammanträdet med arbetsutskottet tisdag 4 juni 2019 diskuterar 

arbetsutskottet att avslå ansökan om elitstöd eftersom det inte finns något elitstöd 

hos kultur- och folkhälsoförvaltningen.  

 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och folkhälsonämnden besluta att avslå 

ansökan om elitstöd till Västra Mälardalens Innebandy. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och folkhälsonämnden  

 

att avslå ansökan om elitstöd till Västra Mälardalens Innebandy.  

 

 

 
Protokollet ska skickas till föreningen Västra Mälardalens Innebandy 
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Datum 

Kultur- och folkhälsonämnden 
 2019-06-18 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 63 

AU § 53 

 

Fördelning av bidrag 2019 till studieförbund 

Ärendenummer KFN 2019/156 

 
Sammanfattning av ärendet 

Köpings kommun, Kultur & Folkhälsa har 1 300 000 kronor att fördela mellan 

studieförbund för 2019. Till anslaget ska återbetalt bidrag från föregående år, 

50 000 kronor, läggas till. Förvaltningen lämnar förslag på fördelning av bidrag 

2019 till studieförbund.  

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Bidragsfördelning studieförbund 2019 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

folkhälsonämnden besluta godkänna fördelning av bidrag 2019 till studieförbund. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och folkhälsonämnden  

 

att godkänna fördelning av bidrag 2019 till studieförbund.  
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Datum 

Kultur- och folkhälsonämnden 
 2019-06-18 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 64 

AU § 54 

 

Uppföljning av driftbudget maj 2019 

Ärendenummer KFN 2019/67 

 

Förvaltningen redovisar en uppföljning av driftbudget för maj 2019. Prognosen 

visar på ett nollresultat i dagsläget. 

 
Beslutsunderlag 

Driftbudgetuppföljning maj 2019 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och folkhälsonämnden besluta att 

godkänna uppföljningen av driftbudget maj 2019. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och folkhälsonämnden  

 

att godkänna uppföljningen av driftbudget maj 2019. 
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Datum 

Kultur- och folkhälsonämnden 
 2019-06-18 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 65 

AU § 55 

 

Yttrande över förslag till regional utvecklingsstrategi för 
Västmanlands län 

Ärendenummer KFN 2019/157 

 
Sammanfattning av ärendet 

Region Västmanland har arbetat fram ett förslag till regional utvecklingsstrategi 

(RUS) för Västmanlands län. Strategin har tagits fram genom en bred dialog med 

länets kommuner, företag, lärosäten, folkhögskolor, föreningar, organisationer och 

civilsamhället. Förslaget skickas ut på remiss under perioden maj-oktober 2019. 

 

Kultur- och folkhälsonämndens yttrande ska skickas till kommunlednings-

förvaltningen senast 1 juli 2019 för sammanställning till Region Västmanland. 

 

Förvaltningen lämnar förslag på remissyttrande över regional utvecklingsstrategi 

för Västmanlands län.  

 
Beslutsunderlag 

Remissyttrande daterad 2019-05-15 

Remiss Regional utvecklingsstrategi 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

folkhälsonämnden besluta att godkänna förvaltningens yttrande över förslag  

till regional utvecklingsstrategi för Västmanlands län.  

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och folkhälsonämnden  

 

att godkänna förvaltningens yttrande över förslag till regional utvecklingsstrategi 

för Västmanlands län.  

 

 

 

 

 

 

 
Protokollet ska skickas till kommunledningsförvaltningen. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (11) 

Datum 

Kultur- och folkhälsonämnden 
 2019-06-18 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 66 

AU § 56 

 

Redovisning av delegationsbeslut maj 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 2017/191 

Bibliotekarie timanställd från 17 juni 2019. Åter till timanställd 

Beslut 2019-05-24 av enhetschef bibliotek. 
 
Ärendenummer: KFN 2017/160 

Kultursamordnare/Caféföreståndare heltid från 1juni till 18 augusti 2019. 

Förlängning av vikariat 

Beslut 2019-05-23 av enhetschef för barn- och ungdom. 
 
Ärendenummer: KFN 2019/170 

Ungcoach heltid från 26 augusti 2019. Nyanmälan 

Beslut 2019-05-20 av enhetschef för barn- och ungdom. 
 
Ärendenummer: KFN 2019/177 

Ungcoach heltid från 26 augusti 2019. Nyanmälan 

Beslut 2019-05-20 av enhetschef för barn- och ungdom. 
 
Ärendenummer: KFN 2017/143 

Biblioteksassistent 10 procent från 1 juni till 1 september 2019. Vikariat 

Beslut 2019-05-15 av enhetschef för bibliotek. 
 
Ärendenummer: KFN 2019/173 

Helgvärd timanställd från 1 mars 2019. Nyanmälan 

Beslut 2019-05-14 av enhetschef för museum. 
 
Ärendenummer: KFN 2019/69 

Administratör 25 procent från 1 juni till 31 december 2019. Utökning av tid 

Beslut 2019-05-08 av rektor Kulturskolan. 
 
Ärendenummer: KFN 2017/149 

Badpersonal heltid från 1 maj till 8 augusti 2019. Vikariat för TF enhetschef 

Beslut 2019-04-30 av TF enhetschef för bad och hallar. 

 

 

 

KFN § 66 fortsättning nästa sida 
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Datum 

Kultur- och folkhälsonämnden 
 2019-06-18 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 66 fortsättning  

 

 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och folkhälsonämnden besluta att 

godkänna redovisningen av delegationsbeslut maj 2019. 

 

 

 

Förslag till beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och folkhälsonämnden  

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut maj 2019.  
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Datum 

Kultur- och folkhälsonämnden 
 2019-06-18 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 67 

AU § 57 

 

Anmälan av ungdomsfullmäktiges protokoll 2019-05-14 

Ärendenummer KFN 2018/198 

 
Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll från ungdomsfullmäktige 2019-05-14 §§ 148-155 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och folkhälsonämnden besluta att notera 

anmälan. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och folkhälsonämnden  

 

att notera anmälan. 
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Datum 

Kultur- och folkhälsonämnden 
 2019-06-18 
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KFN § 68 
 

 

Extra ärende. Inställda sammanträden i augusti 

Ordförande föreslår att sammanträdet med kultur- och folkhälsonämndens 

arbetsutskott tisdag 13 augusti 209 och sammanträdet med kultur- och 

folkhälsonämnden tisdag 27 augusti 2019 ställs in på grund av för få ärenden. 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och folkhälsonämnden beslutar 

 

att ställa in sammanträdena i augusti 2019. 

 

 

 

 

 

 

Ordförande önskar alla en trevlig sommar! 
 

 
 


