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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-27 

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-02-27 

Datum för anslags 

uppsättande 
 

2018-03-06 

Datum för  

anslags nedtagande 
 

2018-03-28 

Förvaringsplats för protokollet Kultur & Fritid, 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 

redogör i ärendet. 

 
Arbetsutskottet beslutar 

föreslå kultur- och 

fritidsnämnden besluta 

 

Att inget finns att erinra 

IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 – 15.35 

Beslutande Jonny Clefberg (S) ordf. 

Mats Landqvist (S) vice ordf. 

Karl-Ivan Wiklund (S)  

Shazia Qorbani (S)  

Örjan Lindvall (S) 

Ulf Edman (V) 

Tomas Eklund (V) 

 

Ulrika Uggla (M) för Sharp  

Ingrid Broman (KD) för Adolfsson  

Eva Leonardsson (L) 

Karolina Glogowska (SD) 

Övriga närvarande 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

Kjell Persson (S) 

Valon Pirraku (S) 

Sune Hedenström (MP) 

Gerd Holmström (M) 

Robert Jansson (SD) 

 

 

Tjänstemän 

Daniel Holmvin förvaltningschef 

Anneli Stray förvaltningssekreterare 

 

Personalföreträdare 

Tony Eklund Kommunal  

Justerare Örjan Lindvall Paragrafer §§ 12-19 
Ärendena har behandlats enligt MBL § 19 

Tid och plats för 

justering 

2018-03-05 

Kultur & Fritid Köping  

Underskrifter 

 

Sekreterare 

 

……………………………………………. 
Anneli Stray 

 
 

 

Ordförande 

 

……………………………………………. 
Jonny Clefberg 

  

 

Justerande 

 

……………………………………………. 
Örjan Lindvall 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (9) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-27 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

Innan sammanträdet hälsar ordförande Kultur & Fritids nya förvaltningschef 

välkommen. 

 

 

 

KFN § 12 

    KFN 2018/5 

 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 2018-02-13 

 
Beslutsunderlag 

Protokoll kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2018-02-13 §§ 12-19. 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

 

att notera anmälan. 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (9) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-27 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 13 

AU § 12    KFN 2018/5 

 

Miljömål och handlingsplan 2018 

I enlighet med Köpings kommuns miljöpolicy har förvaltningen tagit fram  

ett förslag på Kultur & Fritids nya miljömål och handlingsplan för 2018. 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Beslutsunderlag 

Miljömål och handlingsplan 2018 

Barnchecklista 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

fritidsnämnden godkänna Kultur & Fritids miljömål och handlingsplan för 2018. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna Kultur & Fritids miljömål och handlingsplan för 2018. 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (9) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-27 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 14 

AU § 13    KFN 2017/151 

 

Ansökan föreningsbidrag 2017 Köpings ridklubb 

Köpings ridklubb ansöker om föreningsbidrag för 2017. Ansökan lämnades till 

förvaltningen i tid men var bristfällig. Föreningen har haft interna problem med 

sin kommunikation, och förvaltningen har tagit hänsyn till föreningens situation 

vid handläggandet av ärendet.  

 

Bidragsberättigad gruppverksamhet för Köpings ridklubb uppgår till 116 000 

kronor under 2017 varav 16 000 kronor beviljades i juni 2017. 

 

Förvaltningen föreslår att Köpings ridklubb får 100 000 kronor för bidrag 2017  

till stöd för gruppverksamhet. 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Barnchecklista 

Ansökan om föreningsbidrag 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

fritidsnämnden att Köpings ridklubb får 100 000 kronor för bidrag 2017 till stöd 

för gruppverksamhet, och att pengarna ska tas ur anslaget för föreningsbidrag. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att Köpings ridklubb får 100 000 kronor för bidrag 2017 till stöd för 

gruppverksamhet  

 

samt att pengarna ska tas ur anslaget för föreningsbidrag. 

 

 

 

 

 

 

 
Protokollet ska skickas till Köpings Ridklubb. 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (9) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-27 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 15 

AU § 14    KFN 2018/11 

 

Revision av föreningsbidrag 2017 

I överenskommelsen mellan förvaltning och förening för bidrag 2017  

finns planerade aktiviteter som föreningen ska utföra.  

 

Tjugo föreningar har slumpmässigt valts ut för revision av föreningsbidrag 2017, 

samtliga föreningar har granskats. Revisionen har godkänt 18 föreningar.  

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 

Förvaltningen lämnar över revisionen av föreningsbidrag 2017 för godkännande.  

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Sammanställning av revisionens resultat 

Barnchecklista 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

förvaltningens revision av föreningsbidrag 2017.  

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna förvaltningens revision av föreningsbidrag 2017. 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (9) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-27 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 16 

AU § 15    KFN 2017/15 

 

Verksamhetsrapporter kvartal 4 2017 

Kultur- och fritidsnämndens uppgift är att främja och ansvara för kultur, fritids- 

och turistverksamheten i Köpings kommun. 

 

Förvaltningen rapporterar om verksamheten för kvartal 4 2017. 

 
Beslutsunderlag 

Kultur & Fritids verksamhetsrapporter kvartal 4 2017. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

förvaltningens verksamhetsrapporter kvartal 4 2017. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna Verksamhetsrapporter kvartal 4 2017. 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-27 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 17 

AU § 16    KFN 2018/27 

 

Samråd detaljplan PL 368 Västra Sömsta, och nya  

gatu- och kvartersnamn 

Miljö- och byggnadsnämnden har den 14 december beslutat att detaljplan PL 368 

Västra Sömsta, skickas ut för samråd. I samband med upprättandet av förslag till 

detaljplan för bostadsändamål har stadsarkitektkontoret föreslagit tre nya 

gatunamn och tolv nya kvartersnamn inom området. 

 

Förvaltningen har granskat detaljplanen och har inga synpunkter utöver den 

rekommendation som Länsstyrelsen lämnat. 

Förvaltningen har heller inga synpunkter gällande föreslagna gatu- och 

kvartersnamn. 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Barnchecklista 

Samrådshandling 

Handlingarna finns även tillgängliga på kommunens webbsida 

www.koping.se/detaljplaner  

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

förvaltningens yttrande. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna förvaltningens yttrande. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokollet ska skickas till stadsarkitektkontoret. 

 

  

http://www.koping.se/detaljplaner
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-27 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 18 

AU § 17    KFN 2018/36 

 

Anmälan av delegationsbeslut januari 2018 

I enlighet med kultur- och fritidsnämndens 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. Allmänna ärenden 
1.5 Teckna avtal och överenskommelser som grundar sig på av kultur- och 
fritidsnämndens fattade beslut 
 
Ärendenummer KFN 2013/37 

SISU Idrottsutbildarna får 150 000 kronor i bidrag för 2018 års verksamhet. 

Beslut 2018-01-4 av förvaltningschef. 

 
3. Personalärenden 
3.4 Beslut om anställning, tillsvidareanställning och visstidsanställning av annan personal 
 
Ärendenummer KFN 2015/60 

Anställningsavtal museivärd 100 procent.  

Beslut 2017-12-31 av enhetschef museum. 

 
Ärendenummer KFN 2018/28 

Anställningsunderlag maskinist.  

Beslut 2018-01-18 av enhetschef bad, hallar- och föreningsstöd. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

redovisningen av delegationsbeslut januari 2018. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut januari 2018. 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-27 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 19 

AU § 18    KFN 2017/217 

 

Ungdomsfullmäktiges protokoll 2018-01-23 

Protokoll från sammanträde med ungdomsfullmäktige ska redovisas löpande  

för nämnden, enligt förvaltningens internkontrollplan för 2018. 

 
Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll ungdomsfullmäktige 2018-01-23 §§ 67-72 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

redovisningen av ungdomsfullmäktiges protokoll 2018-01-23. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna redovisningen av ungdomsfullmäktiges protokoll 2018-01-23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter sammanträdet avtackar nämnden Kultur & Fritids tidigare förvaltningschef. 

 


