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PROTOKOLL 1 (9) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-28 

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-02-28 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

2017-03-09 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2017-03-31 

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. 15.00-16.05 

Beslutande Jonny Clefberg (S) ordf. 

Mats Landqvist (S) vice ordf. 

Karl-Ivan Wiklund (S)  

Kjell Persson (S) för Qorbani 

Sune Hedenström (MP) för 

Lindvall 

Ulrika Uggla (M) för Edman 

 

Robert Jansson (SD) för Bolmefalk 

Gerd Holmström (M) för Sharp  

Jacqueline Adolfsson (M) 

Eva Leonardsson (L) 

Karolina Glogowska (SD) 

 

Övriga närvarande 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

 

 

 

Tjänstemän 

Christina Axelsson förvaltningschef 

Anneli Stray förvaltningssekreterare 
 

Personalrepresentanter 
 

Justerare Karl-Ivan Wiklund Paragrafer §§ 15-22 
Ärendena har behandlats enligt MBL § 19 

Tid och plats för 

justering 

2017-03-08 

Kultur & Fritid Köping  

Underskrifter 

 

Sekreterare 

 
……………………………………………. 
Anneli Stray 

 
 

 

Ordförande 

 
……………………………………………. 
Jonny Clefberg 

  

 

Justerande 

 
……………………………………………. 
Karl-Ivan Wiklund 

 

  



 

PROTOKOLL 2 (9) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-28 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 15 

    KFN 2017/2 

 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 2017-02-13 

 
Beslutsunderlag 

Protokoll kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-02-13 §§ 15-22. 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

 

att notera anmälan. 

 

 

 

  



 

PROTOKOLL 3 (9) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-28 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 16 

AU § 15    KFN 2015/115 

 

Uppföljning miljömål 2016 

Enligt Köpings kommuns miljöpolicy ska kommunens miljöarbete följas upp  

två gånger per år. Uppföljningen görs utifrån förvaltningens mål som angetts i 

dokumentet ” Miljömål och handlingsplan 2016”. 

 

Kultur & Fritid redovisar uppföljningen av miljöledningsarbetet 2016. 

 
Beslutsunderlag 

Uppföljning av miljöledningsarbetet 2016 för Kultur & Fritid. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

förvaltningens uppföljning av miljömål 2016. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna förvaltningens uppföljning av miljömål 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokollet ska skickas till miljökontoret. 
 

  



 

PROTOKOLL 4 (9) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-28 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 17 

AU § 16    KFN 2016/126 

 

Revision av föreningsbidrag 2016 

Förvaltningen har genomfört en revision av föreningsbidrag 2016 för 

gruppverksamhet. Förvaltningen har granskat 68 föreningar, 30 föreningar är 

godkända och får 20 % av bidraget utbetalt, 38 föreningar är inte godkända. 

 

Förvaltningen föreslår att revision av föreningsbidrag 2016 godkänns och att 

föreningsbidraget utreds omgående. 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Revision föreningsbidrag 2016 – gruppverksamhet” 

Barnchecklista 

 

Under sammanträdet den 13 februari 2017 diskuterar arbetsutskottet att avvakta 

med att förändra regelverket för föreningsbidrag, och att inte begära återbetalning 

av bidragsdelen på 80 procent där förvaltningen har betalat ut för mycket.  

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden 

att avvakta med att förändra regelverket för föreningsbidrag  

att inte begära återbetalning av bidragsdelen på 80 procent där förvaltningen  

har betalat ut för mycket 

samt att i övrigt godkänna revisionen av föreningsbidrag 2016. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att avvakta med att förändra regelverket för föreningsbidrag  

 

att inte begära återbetalning av bidragsdelen på 80 procent där förvaltningen  

har betalat ut för mycket 

 

att i övrigt godkänna revisionen av föreningsbidrag 2016 

 

samt att förvaltningen tillsammans med studieförbunden analyserar och utbildar 

de föreningar som inte klarat revisionen. 

 

 

  



 

PROTOKOLL 5 (9) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-28 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 18 

AU § 17    KFN 2013/1 

 

Driftstöd till föreningars verksamhet 2017 

Enligt reglemente för kultur- och fritidsnämnden ska nämnden inom ramen för av 

kommunfullmäktige beviljade anslag och fastställda normer fördela bidrag till 

föreningar och organisationer. 

 

Förvaltningen lämnar förslag på fördelning av driftstöd och bidrag för övrig 

verksamhet för år 2017. 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ” Fördelning av driftstöd samt bidrag för övrig verksamhet” 

Barnchecklista 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

fritidsnämnden godkänna fördelningen av driftstöd och bidrag för övrig 

verksamhet 2017, under förutsättning att erforderliga handlingar lämnas till 

förvaltningen. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna fördelningen av driftstöd och bidrag för övrig verksamhet 2017, 

under förutsättning att erforderliga handlingar lämnas till förvaltningen.  

 

 

  



 

PROTOKOLL 6 (9) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-28 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 19 

AU § 18    KFN 2016/142 

 

Remissvar medborgarförslag – anlägga mountainbikespår  

i Karlbergsskogen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2016-11-15 § 308 att remittera 

medborgarförslaget ”Anlägga mountainbikespår i Karlbergsskogen” till kultur- 

och fritidsnämnden samt tekniska kontoret för yttrande över konsekvenser och 

kostnader. 

 

Kultur & Fritid har träffat Köpings Cykelklubb, Tekniska kontoret, 

Stadsarkitektkontoret och Miljökontoret och diskuterat vad som önskas från 

föreningen sida och om vi kan motsvara förväntningarna. Föreningen ställer sig 

positiv till att vara behjälplig vid ett eventuellt anläggande av spår. 

 

Förvaltningen föreslår att en detaljerad handlingsplan för att skapa bästa tänkbara 

mountainbikespår bör arbetas fram i samråd med övriga inblandade. 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Remissvar – Medborgarförslag – Anlägga mountainbikespår i 

Karlbergsskogen” 

Barnchecklista 

Protokollsutdrag  

Medborgarförslag 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

fritidsnämnden godkänna remissvaret, att en detaljerad handlingsplan för att  

skapa bästa tänkbara mountainbikespår bör arbetas fram i samråd med övriga 

inblandade. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna remissvaret, att en detaljerad handlingsplan för att skapa bästa 

tänkbara mountainbikespår bör arbetas fram i samråd med övriga inblandade.  

 

 

 

 
Protokollet ska skickas till kommunstyrelsen 
  



 

PROTOKOLL 7 (9) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-28 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 20 

AU § 19    KFN 2017/13 

 

Delegationsbeslut januari 2017 

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 2015/13 

Anställningsavtal månadsavlönad. Bad hallar- och föreningsstöd, 
föreningskonsulent 

Tillsvidareanställning från och med 2017-01-01. 

Beslutsdatum: 2017-01-16  Beslutande: Enhetschef  

 
Ärendenummer KFN 2015/13 

Anställningsavtal månadsavlönad. Bad hallar- och föreningsstöd, Karlbergsbadet 
drifttekniker 

Tillsvidareanställning från och med 2014-11-10. 

Beslutsdatum: 2017-01-20  Beslutande: Enhetschef  

 
Ärendenummer KFN 2012/83 

Anställningsunderlag timavlönad. Bibliotek, bibliotekarie projekt ”Läs Lätt” 

Tidsbegränsad anställning, från och med 2017-02-01. 

Beslutsdatum: 2017-01-17  Beslutande: Enhetschef  

 
Ärendenummer KFN 2016/114 

Anställningsunderlag timavlönad. Barn- och ungdom, fritidsledare 

Tidsbegränsad anställning, från och med 2017-01-26. 

Beslutsdatum: 2017-01-31  Beslutande: Enhetschef  

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

redovisningen av delegationsbeslut för januari 2017. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för januari 2017. 

 

 

  



 

PROTOKOLL 8 (9) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-28 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 21 

AU § 20    KFN 2016/7 

 

Ungdomsfullmäktiges protokoll 2016-12-14 

Redovisning av protokoll från sammanträde med ungdomsfullmäktige ingår  

som ett kontrollmoment i förvaltningens kontrollplan. Protokollen ska redovisas 

löpande till kultur- och fritidsnämnden. 

 
Beslutsunderlag 

Ungdomsfullmäktiges protokoll 2016-12-14 §§ 77-81 

Fullständigt protokoll finns att läsa på Köpings kommuns hemsida: 

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

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

redovisningen av ungdomsfullmäktiges protokoll 2016-12-14. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna redovisningen av ungdomsfullmäktiges protokoll 2016-12-14.  

 

 

  

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


 

PROTOKOLL 9 (9) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-28 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 22 

AU § 21    KFN 2017/5 

 

Ungdomsfullmäktiges protokoll 2017-01-10 

Redovisning av protokoll från sammanträde med ungdomsfullmäktige ingår  

som ett kontrollmoment i förvaltningens kontrollplan. Protokollen ska redovisas 

löpande till kultur- och fritidsnämnden. 

 
Beslutsunderlag 

Ungdomsfullmäktiges protokoll 2017-01-10 §§ 4-6 

Fullständigt protokoll finns att läsa på Köpings kommuns hemsida: 

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

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

redovisningen av ungdomsfullmäktiges protokoll 2017-01-10. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna redovisningen av ungdomsfullmäktiges protokoll 2017-01-10.  

 

 

 

 

 

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

