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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-01-31 

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-01-31 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

2017-02-07 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2017-03-01 

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 

IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 - 17.00 

 

 

Beslutande 

Ajournering § 9 kl. 16.15 - 16-45 

 

Jonny Clefberg (S) ordf. 

Mats Landqvist (S) vice ordf. 

Karl-Ivan Wiklund (S)  

Kjell Persson (S) för Qorbani  

Örjan Lindvall (S) 

Ulf Edman (V) 

 

 

 

Jennifer Bolmefalk (V) 

David Sharp (M) 

Gerd Holmström (M) för Adolfsson  

Ulrika Uggla (M) för Leonardsson  

Karolina Glogowska (SD) 

 

Övriga närvarande 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

Valon Pirraku (S) 

Marcelo Larin (S) 

Sune Hedenström (MP) 

Robert Jansson (SD) 

 

 

 

 

 

Tjänstemän 

Christina Axelsson förvaltningschef 

Anneli Stray förvaltningssekreterare 

Pär Magnusson förvaltningsekonom 
 

Personalrepresentanter 
 

Justerare Mats Landqvist Paragrafer §§ 1-14 
Ärendena har behandlats enligt MBL § 19 

Tid och plats för 

justering 

2017-02-06 

Kultur & Fritid Köping  

Underskrifter 

 

Sekreterare 

 
……………………………………………. 
Anneli Stray 

 
 

 

Ordförande 

 
……………………………………………. 
Jonny Clefberg 

  

 

Justerande 

 
……………………………………………. 
Mats Landqvist 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (16) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-01-31 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

Innan sammanträdet presenterar sig Kultur & Fritids nya kvalitet, miljö- och 

kommunikationssamordnare, Johanna Burén. 

 

 

 

KFN § 1 

    KFN 2017/2 

 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 2017-01-17 

 
Beslutsunderlag 

Protokoll kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-01-17 §§ 1-14. 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

 

att notera anmälan. 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (16) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-01-31 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 2 

AU § 1    KFN 2016/136 

 

Remissvar medborgarförslag – ny skateboardramp  

i Köping 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2016-10-25 § 274 att remittera 

medborgarförslaget om ny skateboardramp i Köping till kultur- och 

fritidsnämnden för yttrande. 

 
Sammanfattning av förslag till remissvar 

Förslagsställaren föreslår en nybyggnation av utomhusramp för exempelvis 

skateboard, BMX, inlines, kickbikes med mera. Förvaltningen har i samverkan 

med tekniska kontoret och stadsarkitektkontoret diskuterat en möjlig placering av 

en skateboardramp på Kristinelunds sportfält.  

 

För att säkra åkandet och miljön runt en eventuell ramp ska förslagsställaren  

prata med skateåkarna om att organisera sig i någon form, och återkomma i  

början av 2017. Förvaltningen avvaktar därför ett svar där man eventuellt ställer 

sig positiv till en etablering.  

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Remissvar-Medborgarförslag. Nybyggnation av utomhusramp 

för skateboard m.m.” 

Barnchecklista 

Medborgarförslag 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

förvaltningens remissvar. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna förvaltningens remissvar. 

 

 

 

 

 

 
Protokollet ska skickas till kommunstyrelsen. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (16) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-01-31 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 3 

AU § 2    KFN 2016/9 

 

Bokslut 2016 

Enligt kommunal redovisningslag ska årsbokslutet sammanfattas i en 

årsredovisning med förvaltningsberättelse. Årsredovisningen ska skickas  

till drätselkontoret senast 27 januari 2017. 

 
Förvaltningens förslag 

Förvaltningens transaktioner på det gamla året sker fortfarande.  

Förvaltningen föreslår att en färdig årsredovisning skickas ut separat till kultur- 

och fritidsnämnden så fort det är möjligt. 

 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar godkänna förvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2016 Kultur- och fritidsnämnden.  

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

 

att godkänna förvaltningens bokslut 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokollet ska skickas till Drätselkontoret. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (16) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-01-31 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 4 

AU § 3    KFN 2015/112 

 

Redovisning av internkontroll 2016 

Enligt de kommunala riktlinjerna ska nämndernas internkontrollplaner årligen 

följas upp och redovisas för respektive nämnd. 

 

Kultur & Fritid har sammanställt en uppföljning av internkontrollplaner 2016. För 

2016 års internkontrollplan finns fem förvaltningsspecifika granskningsområden, 

och tre kommungemensamma. Samtliga områden är kontrollerade. 

 
Beslutsunderlag 

Uppföljning förvaltningsspecifik internkontrollplan 2016 

Uppföljning kommungemensam internkontrollplan 2016 

Barnchecklista 

Korrigerad ”Uppföljning kommungemensam internkontrollplan 2016” 

 

Under sammanträdet den 17 januari 2017 diskuterar arbetsutskottet en ändring  

i uppföljningen för den kommungemensamma internkontrollplanen 2016. 

Granskningsområdet ”Kontroll om upptagna åtgärder i handlingsplanen är 

genomförd” om avvikelse ändras från nej till ja. En korrigerad ”Uppföljning 

kommungemensam internkontrollplan 2016” skickas ut med kallelsen till 

nämndsammanträdet tisdag 31 januari 2017. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

redovisningen av internkontrollen för 2016. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna redovisningen av internkontroll för 2016. 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (16) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-01-31 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 5 

AU § 4    KFN 2016/85 

 

Omfördelning av budget för åtgärd av elljusspår 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2016-12-20 § 92 att återremittera ärendet 

”Omfördelning av budget för åtgärd av elljusspår” till förvaltningen i avvaktan  

på central förhandling. 

 

Förhandling enligt MBL § 14 mellan Köpings kommun och Vision har skett  

den 30 december 2016.  

 
Sammanfattning av ärendet 

En besiktning av motionsspåren i Johannisdalsskogen, Karlbergsskogen och 

Nibbleskogen/Skoftesta har skett under 2016 och resulterat i en mängd åtgärder. 

Åtgärderna är tidssatta och ska ske enligt följande; Akut, åtgärdas omgående, 

åtgärdas inom ett år och åtgärdas i samband med annat arbete. 

 

I de fastställda budgetramarna för 2017 är målet 1 procent effektivisering. 

Förvaltningen har tidigare lagt förslag på effektiviseringar. Förslaget gäller en 

översyn av arbetsuppgifter inom enheterna Anläggningar och Bad, hallar och 

föreningsstöd i syfte att minska förvaltningens kostnader. Åtgärden gäller två 

vakanta tjänster. 

 

Förvaltningen föreslår att en omfördelning i budget 2017 sker. De medel som 

finns i budget för två tjänster läggs i stället på åtgärder i motionsspåren med en 

början i Johannisdalsskogen för att sedan, så snart som möjligt, följas av åtgärder  

i de två övriga spåren.  

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Omfördelning av medel budget 2017” 

Barnchecklista 

Protokoll Förhandling den 30 december 2016 enligt MBL § 14 

 

Under sammanträdet den 17 januari 2017 överväger arbetsutskottet en 

omprövning av tidigare budgetbeslut men finner att tidigare förslag till 

omfördelning av budget kvarstår.  

 

 

 

 

 

 
KFN § 5 fortsättning på sidan 7 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (16) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-01-31 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 5 fortsättning från sidan 6 

 

KFN § 5 

AU § 4    KFN 2016/85 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden att omfördela budget 

2017, att de medel som finns i budget för två tjänster läggs på åtgärder i 

motionsspåren, att åtgärderna i motionsspåren börjar med Johannisdalsskogen, 

och att Kultur & Fritids förvaltningschef får i uppdrag att genomföra nödvändiga 

åtgärder eller omorganisationer inom förvaltningen för att säkerställa prioriterade 

arbetsuppgifter. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att omfördela budget 2017  

 

att de medel som finns i budget för två tjänster läggs på åtgärder i motionsspåren  

 

att åtgärderna i motionsspåren börjar med Johannisdalsskogen  

 

samt att Kultur & Fritids förvaltningschef får i uppdrag att genomföra 

nödvändiga åtgärder eller omorganisationer inom förvaltningen för att säkerställa 

prioriterade arbetsuppgifter. 

 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (16) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-01-31 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 6 

AU § 5    KFN 2016/87 

 

Bemyndigande för 2017 utfärda och underteckna avtal, 

överenskommelser och andra handlingar 

I enlighet med dem av kommunfullmäktige antagna gemensamma riktlinjer  

för styrelsens och nämndernas delegation föreslår arbetsutskottet bemyndigande 

för 2017. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden att för 2017 

bemyndiga kultur- och fritidsnämndens ordförande Jonny Clefberg, med kultur- 

och fritidsnämndens vice ordförande Mats Landqvist som ersättare, att på 

nämndens vägnar utfärda och underteckna avtal, överenskommelser och andra 

handlingar som grundar sig på av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott eller 

kultur- och fritidsnämndens fattade beslut. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att för 2017 bemyndiga kultur- och fritidsnämndens ordförande Jonny Clefberg, 

med kultur- och fritidsnämndens vice ordförande Mats Landqvist som ersättare, 

att på nämndens vägnar utfärda och underteckna avtal, överenskommelser och 

andra handlingar som grundar sig på av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

eller kultur- och fritidsnämndens fattade beslut. 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (16) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-01-31 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 7 

AU § 6    KFN 2016/87 

 

Bemyndigande för 2017 utfärda och underskriva övriga  

avtal och överenskommelser 

I enlighet med dem av kommunfullmäktige antagna gemensamma riktlinjer  

för styrelsens och nämndernas delegation föreslår arbetsutskottet bemyndigande 

för 2017. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden att för 2017 

bemyndiga förvaltningschef, Christina Axelsson, att på kultur-  

och fritidsnämndens vägnar utfärda och underskriva övriga avtal och 

överenskommelser som grundar sig på av kultur- och fritidsnämndens 

arbetsutskott eller kultur- och fritidsnämndens fattade beslut. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att för 2017 bemyndiga förvaltningschef, Christina Axelsson, att på kultur-  

och fritidsnämndens vägnar utfärda och underskriva övriga avtal och 

överenskommelser som grundar sig på av kultur- och fritidsnämndens 

arbetsutskott eller kultur- och fritidsnämndens fattade beslut. 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (16) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-01-31 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 8 

AU § 7    KFN 2016/145 

 

Samråd om detaljplan PL 365 Skogsledens förlängning 

Miljö- och byggnadsnämnden har den 15 december 2016 beslutat att detaljplanen 

skickas ut för samråd. Samrådstiden är 22 december 2016 till 19 januari 2017. 

 

Syftet med detaljplanen är att möta efterfrågan på bostäder, såväl småhustomter 

som flerbostadshus. Behovet är stort och genom planen skapas förutsättningar för 

att etablera ny bostäder i en del av Ullvi-Högstaskogen vid förlängningen av 

Skogsleden. 

 

Syftet är också att nyttja områdets naturliga förutsättningar och skapa ett 

naturnära boende, där området kan bli en trivsam och attraktiv boendemiljö med 

närhet till natur och rekreation. Möjligen kan ett sammanhängande milspår få en 

sträckning i området. 

 

Förvaltningen har inga synpunkter gällande förslaget. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Synpunkter Samrådshandling. Detaljplan för Skogsledens 

förlängning med MKB, Köpings tätort, Köpings kommun, PL 365.” 

Kungörelse om samråd. 

 

Planförslaget finns tillgängligt på kommunens hemsida 

www.koping.se/detaljplaner 

för utskrift kontakta Kultur & Fritid Barnhemsgatan 2, Köping tel. 0221-256 53. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

förvaltningens svar. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna förvaltningens svar, att förvaltningen har inga synpunkter gällande 

förslaget. 

 

 

 

 

 
Protokollet ska skickas till stadsarkitektkontoret. 

  

http://www.koping.se/detaljplaner


 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (16) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-01-31 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 9 

AU § 8    KFN 2016/145 

 

Samråd om detaljplan PL 365 nya gatu- och kvartersnamn 

Stadsarkitektkontoret har i samband med förslag till detaljplan för bostadsändamål 

i skogsområdet söder om Barrskogsgatan och norr om Ängebyleden, tagit fram 

nya gatu- och kvartersnamn inom området. 

 

I den tidigare arkeologiska utredningen nämns ett antal namn som är historiskt 

förknippade med bebyggelsen i området; Ullströms gata, Beckheddas gata, 

Asplunds gata och Margaretas gata. Namnförslagen till de nya kvartersnamnen 

har hämtats från namn på svenska mossor. 

 

Förvaltningen har inga synpunkter gällande förslag till nya gatu- och 

kvartersnamn inom området. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Synpunkter på Förslag till nya gatu- och kvartersnamn inom 

detaljplan för Skogsledens förlängning, Köpings tätort, Köpings kommun,  

PL 365.” 

Samrådshandling ”Förslag till nya gatu- och kvartersnamn inom detaljplan  

för Skogsledens förlängning, Köpings tätort, Köpings kommun PL 365.” 

 

Fel tjänsteskrivelse skickades ut med kallelsen till arbetsutskottet.  

Under sammanträdet med arbetsutskottet den 17 januari 2017delades rätt 

tjänsteskrivelse ut. Till övriga ledamöter skickas rätt tjänsteskrivelse ut med 

kallelsen till nämndsammanträdet tisdag 31 januari 2017. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

förvaltningens svar. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna förvaltningens svar, att förvaltningen har inga synpunkter gällande 

förslag till nya gatu- och kvartersnamn inom området. 

 

 
Ajournering 

Sammanträdet ajourneras från klockan 16.15 till 16.45 efter fattat beslut, för att 

fastighetsansvarig Kari Anttila ska informera om det nya badhuset. 

 
Protokollet ska skickas till stadsarkitektkontoret.   



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (16) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-01-31 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 10 

AU § 9    KFN 2016/12 

 

Klagomålshantering kvartal 4 2016 

Redovisning av förvaltningens klagomålshantering ingår som ett kontrollmoment 

i Kultur & Fritids kontrollplan 2016. Hantering av inkomna klagomål ska 

redovisas kvartalsvis till kultur- och fritidsnämnden. 

 
Beslutsunderlag 

Redovisning. ”Klagomålshantering kvartal 4 oktober, november, december 2026”. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna hanteringen 

av inkomna klagomål för kvartal 4 2016. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna hanteringen av inkomna klagomål för kvartal 4 2016.  

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (16) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-01-31 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 11 

AU § 10    KFN 2016/15 

 

Verksamhetsrapporter kvartal 4 2016 

Enligt reglemente för kultur- och fritidsnämnden ska nämnden följa utvecklingen  

i de frågor som gäller kultur-, fritids- och turistområdet. 

 

Förvaltningen rapporterar om Kultur & Fritids verksamheter för kvartal 4 2016. 

 
Beslutsunderlag 

Verksamhetsrapport. Kultur & Fritids enheter kvartal 4 oktober, november, 

december 2016. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

förvaltningens verksamhetsrapporter för kvartal 4 2016. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna förvaltningens verksamhetsrapporter för kvartal 4 2016.  

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (16) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-01-31 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 12 

AU § 11    KFN 2016/13 

 

Inköp av konst kvartal 4 2016 

Kultur- och fritidsnämndens konstkommitté med Kultur & Fritids 

kultursekreterare utgör inköpsgrupp för kommunens konstsamling. Inköpsgruppen 

ska redovisa inköpt konst till nämnden varje kvartal.  

 
Beslutsunderlag 

Inköp av konst. Anna Eilert ”Tretåig hackspett”, ”Tretåig hackspett på stam”,  

2 st. ”Natur- träd” 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

redovisningen av inköpt konst kvartal 4 2016. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna redovisningen av inköpt konst kvartal 4 2016.  

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (16) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-01-31 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 13 

AU § 12    KFN 2016/17 

 

Delegationsbeslut december 2016 

Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott och 

förvaltningschef med rätt till vidaredelegation, i enlighet med kultur- och 

fritidsnämndens delegationsordning. Besluten ska redovisas till nämnden. 

Redovisningen innebär inte att kultur- och fritidsnämnden omprövar eller 

fastställer delegeringsbesluten. 

 
Personalärenden 
 
Ärendenummer KFN 2017/9 

Anställningsavtal. Bad, hallar och föreningsstöd Karlbergshallen Vaktmästare 

Tidsbegränsad anställning, vikariat 2017-01-16 - 2017-04-15. 

Beslutsdatum: 2016-12-07 Beslutande: Enhetschef  
Ärendenummer KFN 2017/7 

Anställningsavtal. Bad, hallar och föreningsstöd Karlbergsbadet Badpersonal 

Tidsbegränsad anställning, vikariat 2017-01-01 - 2017-02-01. 

Beslutsdatum: 2016-12-08 Beslutande: Enhetschef  
Ärendenummer KFN 2017/6 

Anställningsavtal. Bad, hallar och föreningsstöd Föreningskonsulent 

Tidsbegränsad anställning, vikariat 2017-01-01 - 2017-01-31. 

Beslutsdatum: 2016-12-30 Beslutande: Enhetschef  
Ärendenummer KFN 2012/83 

Anställningsunderlag timavlönad. Anläggningar Ekonomibiträde  

Tidsbegränsad anställning, vikariat 2017-01-01 - 2017-01-31. 

Beslutsdatum: 2016-12-23 Beslutande: Enhetschef  

 
Administrativa ärenden 
 
Ärendenummer KFN 2017/10 

Inbjudan till kulturliv för alla – konst 2017-2019 

Beslut om deltagande till ”Kulturliv för alla – konst” till Landstinget Västmanland 

Centrum för regional utveckling kultur- och museiverksamheten.  

Beslutande: Förvaltningschef  

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

redovisningen av delegationsbeslut december 2016. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut december 2016. 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (16) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-01-31 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 14 

AU § 13    KFN 2016/7 

 

Ungdomsfullmäktiges protokoll 2016-11-22 

Redovisning av protokoll från sammanträde med ungdomsfullmäktige ingår som 

ett kontrollmoment i Kultur & Fritids kontrollplan. Protokollen ska redovisas 

löpande till kultur- och fritidsnämnden. 

 
Beslutsunderlag 

Protokoll. Ungdomsfullmäktige 2016-11-22 §§ 67-71. 

 

Fullständigt protokoll finns på Köpings kommuns hemsida: 

www.koping.se/kommun-och-politik/protokoll/ungdomsfullmäktige  

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

redovisningen av ungdomsfullmäktiges protokoll 2016-11-22. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna redovisningen av ungdomsfullmäktiges protokoll 2016-11-22. 

 

 

http://www.koping.se/kommun-och-politik/protokoll/ungdomsfullmäktige

