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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 
 2022-05-24 

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-05-24 

Datum för anslags 
uppsättande 

 

2022-06-02 
Datum för  
anslags nedtagande 

 

2022-06-22 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningshuset Nibblesbackevägen 17 

 

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 

Tallåsgården Munktorp, Strömsholms vägen 5 Köping kl. 15.00-16.00 

Beslutande Jonny Clefberg (S) ordförande 

Anna Eriksson (S) vice ordförande 

Mats Landqvist (S) 

Karl-Ivan Viklund (S)  

Seija Eriksson (S) för 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 

Kjell Persson (S) 

Thomas Smedberg (S) 

Gerd Holmström (M) 

 

Tjänstemän  

Thomas Karlsson förvaltningschef 

Anneli Stray förvaltningssekreterare 

Suzana Macuh förening och 

anläggningsutvecklare §§ 44–48 

Anders Eriksson enhetschef anläggningar och 

föreningsstöd §§ 44–48  

Veronika Jashari ekonom och kvalitetsutvecklare 

§§ 44–51 

 

 Karl-Ivan Viklund (S) Paragrafer §§ 44–51 
 

Tid och plats för 
justering 

2022-06-01 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Underskrifter 

 
Sekreterare 

 
……………………………………………. 
Anneli Stray 

 
 

 
Ordförande 

 
……………………………………………. 
Jonny Clefberg 

  

 
Justerande 

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

Kultur- och fritidsnämnden 
 2022-05-24 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

 

KFN § 44 Ärendenummer KFN 2022/20 

 

Information från förvaltningen 

Peter Sundström utredare från utbildningsförvaltningen informerar om rättshaveri.  

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen. 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (9) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 
 2022-05-24 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 45 Ärendenummer KFN 2022/5 

 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll den 9 maj 2022 

 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-05-09 §§ 38–43 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att notera anmälan. 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (9) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 
 2022-05-24 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 46 

KFN au § 38 Ärendenummer KFN 2022/62 

 

Fördelning av bidrag till föreningar 2022 

 
Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden ska, inom ramen för av fullmäktige beviljade anslag 

och fastställda normer, fördela bidrag till föreningar och organisationer. Anslaget 

för föreningsbidrag 2022 är cirka 3,8 miljoner kronor.  

 

Den 1 mars 2022 § 17 beslutade Kultur- och fritidsnämnden om övergångsregler 

för ett nytt bidragssystem. Införandet av det nya bidragssystemet har påbörjats, 

och föreningsbidragen kommer betalas ut två gånger per år. 

 

Förvaltningen har handlagt ansökningarna om bidrag, nittionio föreningar 

uppfyller kraven för bidragsregler detta år. Förvaltningen föreslår att nämnden 

godkänner fördelningen av bidrag för 2022 och att 50 procent av bidraget betalas 

ut för det första halvåret 2022.  

 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-05-09 § 38 

Tjänsteskrivelse daterad den 19 april 2022 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats 

Förslag på fördelning av bidrag till föreningar 2022 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar Kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna fördelningen av bidrag till föreningar 2022 

 

att 50 procent av bidraget betalas ut för det första halvåret 2022 

 

samt att pengarna ska tas ur anslaget för föreningsbidrag. 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (9) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 
 2022-05-24 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 47 

KFN au § 39 Ärendenummer KFN 2022/88 

 

Bidrag för ny läktare vid isbanan Kristinelunds sportfält till 
Köpings IS 

 
Sammanfattning av ärendet 

Köpings idrottssällskap, Köpings IS, ansöker om 800 000 kronor i kommunalt 

bidrag för en ny limträläktare vid isbanan på Kristinelunds sportfält. Nuvarande 

läktare är gammal men besiktigad och godkänd. Förvaltningen bedömer att 

nuvarande läktare uppfyller föreningen och allmänhetens behov. Pengar för en 

limträläktare finns inte i anslaget för föreningsbidrag, varför förvaltningen föreslår 

avslag på ansökan. 

 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-05-09 § 39 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 maj 2022 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats 

Ansökan med offert från Köpings IS daterad den 3 mars 2022 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar Kultur- och fritidsnämnden 

 

att avslå ansökan om bidrag för ny läktare. 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 
 2022-05-24 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 48  

KFN au § 40 Ärendenummer KFN 2019/255 

 

Nytt förenings- och anläggningsstöd, nivå på ersättning för 
nytt verksamhetsbidrag 

 
Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 19 oktober 2021 § 82 att den nya 

konstruktionen för bidrag ska bestå av; Verksamhetsbidrag, driftbidrag och 

programbidrag. Det nya verksamhetsbidraget utgår från en schablonmässig 

uträkning och riktar sig till bidragsberättigade föreningar med följande inriktning: 

 

• Idrottsverksamhet barn och ungdom: Förening som sökt och beviljats 

LOK stöd från Riksidrottsförbundet. Förvaltningen föreslår att Köpings 

kommun kompletterar med 30 procent av sökt LOK-stöd. 

• Annan verksamhet som riktar sig till barn och ungdom: Förvaltningen 

föreslår att bidraget beräknas som om föreningen fått LOK stöd, Köpings 

kommun kompletterar med 30 procent av fiktivt LOK-stöd. 

• Medlemsförening med samhällsansvar, intresseförening: Förvaltningen 

föreslår femton kronor per medlem boende i Köpings kommun den 31 

december föregående år. 

• Medlemsförening med samhällsansvar, social/ekonomisk/ekologisk 

hållbarhet: Förvaltningen föreslår två kronor per invånare i Köpings 

kommun föregående år. 

 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-05-09 § 40 

Tjänsteskrivelse daterad den 27 april 2022 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar Kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna följande nivåer på ersättning för nytt verksamhetsbidrag: 

• Komplettering av LOK stöd: 30 procent av totalen av LOK-stödet 

• Ersättning med 2 kronor per invånare  

• Ersättning med 15 kronor per medlem 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 
 2022-05-24 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 49  

KFN au § 41 Ärendenummer KFN 2022/17 

 

Uppföljning av driftbudget efter april 2022 

 
Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden visar ett underskott på 200 000 kronor efter fyra 

månader. Förvaltningen gör bedömningen att nämnden har en budget i balans vid 

årets slut. 

 

På grund av tidsramarna för arbetet med uppföljning av driftbudget efter april 

2022, överlämnar förvaltningen beslutsunderlag i ärendet direkt till Kultur- och 

fritidsnämnden. 

 
Beslutsunderlag 

Månadsrapport april 2022 

Arbetsutskottets protokoll 2022-05-09 § 41 

 

 

 

Beslut 

Enligt förvaltningens förslag beslutar Kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna uppföljningen av driftbudget efter april 2022. 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 
 2022-05-24 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 50  

KFN au § 42 Ärendenummer KFN 2022/84 

 

Revisionsrapport grundläggande granskning 2021 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska revisorerna årligen granska all verksamhet som 

bedrivs inom nämndernas område. Granskningen ger underlag för att bedöma 

styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i 

redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse. 

 

Kultur- och fritidsnämndens mål sätts utifrån verksamheten enligt en tillitsbaserad 

styrning. Nämnden uppvisar ett negativt budgetunderskott och har vidtagit 

effektiviseringsåtgärder för att få en budget i balans 2022. Internkontrollen 

noterade avvikelser och arbetet med att åtgärda/utveckla dessa pågår. Kultur- och 

fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat revisionsrapporten och har inga 

synpunkter på granskningen. 

 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-05-09 § 42 

Skrivelse från kommunrevisionen daterad den 18 mars 2022 

Rapport Grundläggande granskning 2021 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar Kultur- och fritidsnämnden 

 

att rapporten har behandlats 

 

att Kultur- och fritidsnämnden inte har några synpunkter på rapporten 

 

samt att beslutet ska återkopplas till revisorerna. 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 
 2022-05-24 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 51  

KFN au § 43 Ärendenummer KFN 2022/12 

 

Redovisning av delegationsbeslut  

Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till presidiet, utskott, 

ordförande och tjänstepersoner i enlighet med Kultur- och fritidsnämndens 

delegationsordning. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att alla delegationsbeslut ska  

redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att det kommer an 

på nämnden att ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot får 

nämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i enskilt ärende  

av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över och fatta beslut.  

 
Personalärenden 
 
Ärendenummer: KFN 2020/187 

Vaktmästare heltid från den 1 maj 2022. Ändring  

Beslut 2022-04-28 av enhetschef för Kulturskolan. 
 
Ärendenummer: KFN 2022/153 

Idrottsplatsvaktmästare vikariat från den 24 april till den 1 september 2022. 

Nyanmälan.  

Beslut 2022-04-25 av enhetschef för anläggningar och föreningsstöd. 
 
Ärendenummer: KFN 2017/166 

Driftansvarig heltid från den 18 april 2022. Ändring. 

Beslut 2022-04-13 av enhetschef för bad. 
 
Ärendenummer: KFN 2021/155 

Badvärd heltid från den 18 april 2022. Ändring. 

Beslut 2022-04-11 av enhetschef för bad. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar Kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i protokoll 

den 24 maj 2022, § 51. 

 

 

 


