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PROTOKOLL  

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 
 2022-08-30 

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-08-30 

Datum för anslags 
uppsättande 

2022-08-31 § 63 

2022-09-13 

Datum för  
anslags nedtagande 

2022-09-22 

2022-10-05 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningshuset Nibblesbackevägen 17 

 

Underskrift  ......................................................................  

Alexandra Ekh 

  

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 

Forum Globen kl. 15.00-16.21 

Beslutande Jonny Clefberg (S) ordförande 

Anna Eriksson (S) vice ordförande 

Mats Landqvist (S) 

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) 

Ulrika Uggla (M) 

Monica Israelsson (SD) 

Tjänstemän  

Thomas Karlsson förvaltningschef 

Alexandra Ekh administratör/registrator 

Maria Gustafsson verksamhetschef §§ 61–74 

Peter Fredriksson enhetschef kulturskola § 61 

Marie Brohlin badmästare/föreståndare § 61–63 

Veronika Jashari ekonom och kvalitetsutvecklare 

§§ 61–66 

Anders Eriksson enhetschef anläggningar och 

föreningsstöd §§ 61–74 

 

Justerare Jacqueline Adolfsson (M) Paragrafer §§ 61–74 

§ 63 direktjusterad  
Tid och plats för 
justering 

2022-09-12 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Underskrifter 

 
Sekreterare 

 
……………………………………………. 
Alexandra Ekh 

 
 

 
Ordförande 

 
……………………………………………. 
Jonny Clefberg 

  

 
Justerande 

 
……………………………………………. 
Jacqueline Adolfsson 

 

  



 

PROTOKOLL  

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 
 2022-08-30 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

 

KFN § 61 Ärendenummer KFN 2022/20 

 

Information från förvaltningen 

Maria Gustafsson, nytillträdd verksamhetschef, presenterar sig och informerar om 

funktionen som verksamhetschef för kultur- och fritidsförvaltningen. 

Verksamhetschefen rapporterar kortfattat om förvaltningen utifrån perspektiven 

personal, verksamhet och ekonomi. 

 

Peter Fredriksson, enhetschef för kulturskolan, informerar om kulturskolans 

verksamhet. 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen. 

 

  



 

PROTOKOLL  

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 
 2022-08-30 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

 

KFN § 62 Ärendenummer KFN 2022/5 

 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll den 15 augusti 2022 

 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-08-15 §§ 51–64 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att notera anmälan. 

 

  



 

PROTOKOLL  

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 
 2022-08-30 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 63 Ärendenummer KFN 2021/111 

KFN au § 52 

 

Tillägg för babysim till taxor och avgifter 2022 

 
Sammanfattning av ärendet 

Köpings Bad och Sport är en samlingspunkt för olika åldrar, med badverksamhet 

som ska främja simkunnighet, motion, lek och gemenskap. Ett mål för 

verksamheten under 2022 är att utöka antalet aktiviteter och höja besöksantalet på 

badet. Babysim är en ny aktivitet som Köpings Bad och Sport kan erbjuda 

föräldrar och deras riktigt små barn.  

Personal med babysiminstruktörsutbildning finns i verksamheten. Barn mellan tre 

och sex månader kan delta i babysim. Förvaltningen föreslår att aktiviteten läggs 

till kultur- och fritidsnämndens taxor och avgifter 2022, och att avgiften för 

babysim fastställs till tusen kronor för tio besök. 

 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-08-15 § 52 

Tjänsteskrivelse daterad den 20 juni 2022 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att babysim ska läggas till kultur- och fritidsnämndens taxor och avgifter 2022 

 

att taxa för babysim fastställs till tusen kronor för tio besök 

 

att taxan ska gälla från och med den 1 september 2022 

 

samt att paragrafen justeras omedelbart. 

 

 

 

 

Jonny Clefberg   Jacqueline Adolfsson 

Ordförande    Justerande 

 
 
Protokollet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen, för kännedom 
Enheten bad, för åtgärd 
Enheten anläggningar och föreningsstöd, för åtgärd 

  



 

PROTOKOLL  

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 
 2022-08-30 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

 

KFN § 64 Ärendenummer KFN 2022/17 

KFN au § 53 

 

Ekonomisk månadsrapport, juli 2022 

 
Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden visar ett underskott på två miljoner kronor efter sju 

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

årets slut. 

 

På grund av tidsramarna för arbetet med de ekonomiska månadsrapporterna 

överlämnar förvaltningen beslutsunderlag i ärendet direkt till kultur- och 

fritidsnämnden. 

 
Beslutsunderlag 

Månadsrapport kultur- och fritidsförvaltningen juli 2022 

Arbetsutskottets protokoll 2022-08-15 § 53 

 

 

 

Beslut 

Enligt förvaltningens förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna ekonomisk månadsrapport, juli 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokollet skickas till: 
Kommunledningen enhet ekonomi 



 

PROTOKOLL  

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 
 2022-08-30 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

 

KFN § 65 Ärendenummer KFN 2021/194 

KFN au § 54 

 

Uppföljning av internkontrollplan 2022 

 
Sammanfattning av ärendet 

Genom en god internkontroll skapas förtroende för Köpings kommun och den 

service som kommunen erbjuder. Kultur- och fritidsnämnden antar årligen en 

internkontrollplan. Förvaltningen följer upp planen tre gånger om året. 

 

Kultur- och fritidsnämndens internkontroll för 2022 innehåller två 

kontrollpunkter: 

 

• Klagomålshantering 

• Delegation 

 

Förvaltningen har kontrollerat rutinen avseende klagomålshantering och noterat 

avvikelser. Avvikelserna har redovisats i beslutsunderlaget med förslag på 

åtgärder. Rutinen avseende delegation är ännu inte kontrollerad. Förvaltningen 

behöver se över vilka delar i rutinen som ska kontrolleras med stickprov. 

 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-08-15 § 54 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 juni 2022 

Sammanställning av uppföljning januari–maj 2022, daterad den 16 juni 2022 

Uppföljning internkontrollplan januari–maj 2022, daterad den 16 juni 2022 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna deluppföljningen av internkontrollplan 2022 

 

samt att kontrollpunkten delegation redovisas vid nästkommande uppföljning. 

 

 

 

 

 

 
Protokollet skickas till: 
Kultur- och fritidsförvaltningen 

  



 

PROTOKOLL  

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 
 2022-08-30 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

 

KFN § 66 Ärendenummer KFN 2021/82 

KFN au § 55 

 

Utvärdering av systemet med kontaktpolitiker 

 
Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar den 18 maj 2021 § 37 att fortsätta arbetet med 

kontaktpolitikersystemet med nuvarande verksamhetsgrupper, att 

kontaktpolitikerna ska besöka verksamheterna i sin verksamhetsgrupp och att 

utvärdera systemet med kontaktpolitiker efter ett år.  

 
Förslag till beslut under sammanträdet 

Ordförande föreslår att utvärderingen av systemet med kontaktpolitiker är 

slutredovisad och godkänd samt att det fortsatta arbetet med kontaktpolitiker 

överlämnas till den nya nämnden 2023. 

 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-08-15 § 55 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 juni 2022 

 

 

 

Beslut 

Enligt ordförandes förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna utvärderingen av systemet med kontaktpolitiker 

 

samt att överlämna det fortsatta arbetet med kontaktpolitiker till den nya 

nämnden 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokollet skickas till: 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
  



 

PROTOKOLL  

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 
 2022-08-30 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

 

KFN § 67 Ärendenummer KFN 2022/182 

KFN au § 56 

 

Bidrag för SM i lydnad till Schäferhundklubben i Köping 

 
Sammanfattning av ärendet 

Schäferhundklubben i Köping ansöker om bidrag för att arrangera SM i lydnad 

och skydd på Köpings idrottsplats. Föreningen uppfyller kommunens kriterier för 

att teckna samverkansavtal. I enlighet med samverkansöverenskommelsen föreslår 

förvaltningen att ansökan tillstyrks och att ärendet skickas till kommunstyrelsen 

för beslut. 

 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-08-15 § 56 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 juni 2022 

Ansökan registrerad den 8 juni 2022 

 
Förslag till beslut under sammanträdet 

Under sammanträdet diskuteras att föreningens ansökan saknar en tydlig 

kostnadskalkyl. Ordförande föreslår återremiss av ärendet till förvaltningen för 

vidare handläggning där föreningens ansökan kompletteras med en 

kostnadsberäkning. 

 

 

 

Beslut 

Enligt ordförandes förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att återremittera ärendet till förvaltningen för vidare handläggning där 

föreningens ansökan kompletteras med en kostnadsberäkning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokollet skickas till: 
Enheten anläggningar och föreningsstöd, för åtgärd 



 

PROTOKOLL  

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 
 2022-08-30 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

 

KFN § 68 Ärendenummer KFN 2022/191 

KFN au § 57 

 

Bidrag för läktarstolar i Köpings ishall till Köping Hockey Club 

 
Sammanfattning av ärendet 

Köping Hockey Club har ansökt om bidrag för läktarstolar till Köpings ishall. 

Viljan är att komplettera hallen med stolar i två omgångar, med 200 stolar vid 

respektive tillfälle. 

 

Förvaltningen har handlagt ansökan från föreningen utifrån utredningen av det 

nya föreningsstödet. Förvaltningen föreslår att Köping Hockey Club får 20 145 

kronor i bidrag för inköp av 200 läktarstolar, att föreningen även söker medel från 

andra organisationer och att pengarna ska tas ur anslaget för föreningsbidrag.  

 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-08-15 § 57 

Tjänsteskrivelse daterad den 22 juni 2022 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats 

Ansökan med offert registrerad den 1 juni 2022 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att Köping Hockey Club får 20 145 kronor i bidrag för inköp av 200 läktarstolar 

till Köpings ishall 

 

att föreningen även ska söka bidrag från andra organisationer 

 

att beställningen av stolar och utbetalningen av bidraget görs när föreningen 

redovisat återstående finansiering av 200 läktarstolar 

 

samt att pengarna ska tas ur anslaget för föreningsbidrag. 

 

 

 

 

 

 

 
Protokollet skickas till: 
Köping Hockey Club, för kännedom 
Enheten anläggningar och föreningsstöd, för åtgärd 

  



 

PROTOKOLL  

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 
 2022-08-30 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

 

KFN § 69 Ärendenummer KFN 2022/188 

KFN au § 58 

 

Uthyrning av Ullvihallen till Västmanlands läns kaninavelsförening 

 
Sammanfattning av ärendet 

Västmanlands läns kaninavelsförening ansöker om reducerad lokalhyra, för att 

genomföra en utställning för kaninuppfödare från hela Sverige i februari 2024. 

Det finns ingen lokalförening i Köping ansluten till länsföreningen och 

förvaltningen bedömer inte att föreningen uppfyller kommunens kriterier för att 

teckna samverkansavtal. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt reglementet om taxor och avgifter för 

nämndens verksamheter i lokaler och anläggningar inom ansvarsområdet. Beslut i 

ärendet är inte delegerat. 

 

Förvaltningen föreslår att föreningen får hyra Ullvihallen till halva 2024 års 

ordinarie arrangemangstaxa, under de dagar evenemanget pågår. 

 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-08-15 § 58 

Tjänsteskrivelse daterad den 22 juni 2022 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats 

Ansökan registrerad den 15 juni 2022 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att Västmanlands läns kaninavelförening får hyra Ullvihallen till halva ordinarie 

arrangemangstaxa för att anordna en kaninutställning 

 

samt att priset avgörs av fastställd taxa under det år, 2024, som utställningen äger 

rum och gäller under de dagar evenemanget pågår.  

 

 

 

 

 

 

 
Protokollet skickas till: 
Västmanlands läns kaninavelsförening, för kännedom 
Enheten anläggningar och föreningsstöd, för åtgärd 



 

PROTOKOLL  

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 
 2022-08-30 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

 

KFN § 70 Ärendenummer KFN 2022/45 

KFN au § 59 

 

Fördelning av medel ur Ida och John Engströms minnesfond 2022 

 
Sammanfattning av ärendet 

I bestämmelserna för Stiftelsen Ida och John Engströms minnesfond föreskrivs  

att fondens avkastning ska delas på hälften mellan kyrkorådet och kultur- och 

fritidsnämnden. Avkastningen ska användas för ”understödjande av verksamheten 

i Köpings museum eller Gammelgård eller till idrotts- och fritidsändamål eller till 

annat angeläget ändamål som eljest icke skulle tillgodoses genom anslag av 

skattemedel.” 

 

Disponibelt belopp för fördelning av medel ur stiftelsen 2022 är 219 700 kronor. 

Efter genomgång av reglerna för nyttjande av medel ur minnesfonden föreslår 

förvaltningen följande fördelning: 

• Inköp av en miniatyr av statyn Kalle Köping för 60 000 kronor  

 

• 159 700 kronor tilldelas de bygdegårdar i Köpings kommun som har 

behov av nödvändiga renoveringar under 2022. 

 

 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-08-15 § 59 

Tjänsteskrivelse daterad den 20 juni 2022 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna förslaget på fördelning av medel ur Ida och John Engströms 

minnesfond 2022. 

 

 

 

 

 

 

 
Protokollet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen enhet ekonomi, för åtgärd 
Kultur- och fritidsförvaltningens enheter, för åtgärd 

  



 

PROTOKOLL  

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 
 2022-08-30 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

 

KFN § 71 Ärendenummer KFN 2022/11 

KFN au § 60 

 

Klagomålshantering kvartal 2 2022 

 
Sammanfattning av ärendet 

Synpunkter och klagomål ger viktig information om hur medborgare uppfattar 

kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter, och är en källa till att genomföra 

förbättringar. 

 

Förvaltningen redovisar varje kvartal till kultur- och fritidsnämnden att gällande 

policy för klagomålshantering efterföljs. Policyn föreskriver att åtgärd eller 

återkoppling av registrerade klagomål ska ske inom tre dagar. 

 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-08-15 § 60 

Klagomålshantering kvartal 2 2022 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna klagomålshanteringen kvartal 2 2022. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till: 
Kultur- och fritidsförvaltningen, för kännedom 

  



 

PROTOKOLL  

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 
 2022-08-30 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

 

KFN § 72 Ärendenummer KFN 2022/155 

KFN au § 61 

 

Anmälan av tjänstemannayttrande till kommunstyrelsen över motion, 
Agda Östlunds park 

 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutar den 28 mars 2022 § 25 att ta upp motionen, Agda 

Östlunds park, till behandling och att remittera motionen till kommunstyrelsen.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar den 26 april § 121 att remittera 

motionen till kultur- och fritidsförvaltningen för yttrande. Tjänstemannayttrandet 

har skickats till kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-08-15 § 61 

Tjänsteskrivelse daterad den 25 maj 2022 

Motion från Socialdemokraterna 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att notera anmälan. 

  



 

PROTOKOLL  

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 
 2022-08-30 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

 

KFN § 73 Ärendenummer KFN 2022/156 

KFN au § 62 

 

Anmälan av tjänstemannayttrande till kommunstyrelsen över 
medborgarförslag, skateboardpark i betong utomhus 

 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutar den 28 mars 2022 § 25 att ta upp 

medborgarförslaget, skateboardpark i betong utomhus, till behandling och att 

remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar den 26 april § 123 att remittera 

medborgarförslaget till kultur- och fritidsförvaltningen för yttrande. 

Tjänstemannayttrandet har skickats till kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-08-15 § 62 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 juni 2022 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats 

Medborgarförslag 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att notera anmälan. 

  



 

PROTOKOLL  

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 
 2022-08-30 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

 

KFN § 74 Ärendenummer KFN 2022/12 

KFN au § 63 

 

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. 

 

 
Administrativa ärenden 
 
Ärendenummer: KFN 2022/177 

Inköp/upphandling av redskapsbärare. 

Beslut 2022-05-20 av enhetschef för anläggningar och föreningsstöd. 

 
Personalärenden 
 
Ärendenummer: KFN 2022/210 

Cafeteriaföreståndare timanställd från och med den 20 juni till och med den 15 

juli 2022. Nyanmälan.  

Beslut 2022-06-30 av förvaltningschef. 
 
Ärendenummer: KFN 2022/205 

Chef kultur/fritid från och med den 29 september 2022. Nyanmälan.  

Beslut 2022-06-30 av förvaltningschef. 
 
Ärendenummer: KFN 2022/225 

Cafeteriaföreståndare timanställd från och med den 14 juli 2022. Nyanmälan.  

Beslut 2022-06-23 av förvaltningschef. 
 
Ärendenummer: KFN 2022/12 

Beslut om tillförordnad förvaltningschef från och med den 6 juli till och med  

den 17 juli 2022.  

Beslut 2022-06-23 av förvaltningschef. 
 
Ärendenummer: KFN 2022/12 

Beslut om tillförordnad förvaltningschef från och med den 18 juli till och med den 

24 juli 2022 samt från och med den 27 juli till och med den 31 juli 2022.  

Beslut 2022-06-23 av förvaltningschef. 

 

 

KFN § 74 fortsätter på nästa sida. 

  



 

PROTOKOLL  

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 
 2022-08-30 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 74 fortsättning. 

 

 
Ärendenummer: KFN 2022/12 

Beslut om tillförordnad förvaltningschef från och med den 1 augusti till och med 

den 14 augusti 2022. 

Beslut 2022-06-23 av förvaltningschef. 
 
Ärendenummer: KFN 2022/1891 

Musiklärare från och med den 15 augusti till och med den 31 december 2022. 

Nyanmälan.  

Beslut 2022-06-16 av enhetschef för kulturskola. 
 
Ärendenummer: KFN 2022/195 

Badvärd timanställd från och med den 13 juni 2022. Nyanmälan.  

Beslut 2022-06-13 av tf. enhetschef för bad. 
 
Ärendenummer: KFN 2022/193 

Badvärd timanställd från och med den 27 maj 2022. Nyanmälan.  

Beslut 2022-06-13 av tf. enhetschef för bad. 
 
Ärendenummer: KFN 2022/194 

Badvärd timanställd från och med den 23 maj 2022. Nyanmälan.  

Beslut 2022-06-08 av tf. enhetschef för bad. 
 
Ärendenummer: KFN 2019/251 

Danslärare heltid från och med den 10 augusti 2022. Ändring.  

Beslut 2022-06-09 av enhetschef för kulturskola. 
 
Ärendenummer: KFN 2022/192 

Badvärd timanställd från och med den 19 maj 2022. Nyanmälan.  

Beslut 2022-06-08 av tf. enhetschef för bad. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i protokoll 

den 30 augusti 2022, § 74. 

 


