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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-25 

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-04-25 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

2017-05-05 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2017-05-29 

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. 15.05-16.10  

Beslutande Jonny Clefberg (S) ordf. 

Mats Landqvist (S) vice ordf. 

Karl-Ivan Wiklund (S)  

Valon Pirraku (S) för Qorbani 

Örjan Lindvall (S) 

Ulf Edman (V) 

Jennifer Bolmefalk (V) 

 

David Sharp (M) 

Jacqueline Adolfsson (M) 

Eva Leonardsson (L) 

Sune Hedenström (MP) för Glogowska § 23 

Karolina Glogowska (SD) §§ 24-34 

Övriga närvarande 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

Sune Hedenström (MP) §§ 24-34 

Gerd Holmström (M) 
Ulrika Uggla (M) §§ 26-34 

Robert Jansson (SD) 
 

Tjänstemän 

Christina Axelsson förvaltningschef 

Anneli Stray förvaltningssekreterare 
Pär Magnusson förvaltningsekonom  

 

Personalrepresentanter 
 

 

 

Justerare Örjan Lindvall Paragrafer §§ 23-34 
Ärendena har behandlats enligt MBL § 19 

Tid och plats för 

justering 

2017-05-04 

Kultur & Fritid Köping  

Underskrifter 

 

Sekreterare 

 
……………………………………………. 
Anneli Stray 

 
 

 

Ordförande 

 
……………………………………………. 
Jonny Clefberg 

  

 

Justerande 

 
……………………………………………. 
Örjan Lindvall 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-25 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 23 

    KFN 2017/2 

 

Anmälan arbetsutskottens protokoll 2017-04-11  

och 2017-03-14 

Protokollet från sammanträdet med arbetsutskottet den 11 april justeras  

torsdag 20 april 2017. 

 
Beslutsunderlag 

Protokoll kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-04-11 §§ 28-35. 

Protokoll kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-03-14 §§ 23-27. 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

 

att notera anmälan. 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-25 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 24 

AU § 24    KFN 2017/49 

 

Anmälan av ordförandebeslut  

Ansökan om bidrag SM Rally 2017 

Kolsva motorsällskap ansöker om bidrag för genomförandet av en deltävling  

i Rally SM 2017. 

 

Ordförandebeslut 

Då kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 28 mars 2017 är inställt beslutar 

ordförande med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning 

 

att ställa sig positiv till ansökan  

 

samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

 
Beslutsunderlag 

Ordförandebeslut Ansökan om bidrag SM Rally 2017 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

 

att godkänna anmälan. 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-25 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 25 

AU § 25    KFN 2017/38 

 

Anmälan av ordförandebeslut  

Kommunrevisionens granskningsrapport om 
registerkontroll 

Kommunrevisionen begär svar senast den 31 mars 2017 på vilka åtgärder 

granskade nämnder har för avsikt att vidta med anledning av granskningen och de 

synpunkter och rekommendationer som lämnas i rapporten ”Registerkontroll inom 

barn- och utbildning, vård- och omsorg, social och arbetsmarknad, kultur- och 

fritid samt Kolsva kommundel”. 

 

Utifrån granskningen bedöms att det finns brister i registerkontrollen i Köpings 

kommun. Förvaltningen föreslår åtgärder för de områden som rör kultur- och 

fritidsnämnden och rutiner för registerkontroll. 

 

Ordförandebeslut 

Då kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 28 mars 2017 är inställt beslutar 

ordförande med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning 

 

att godkänna förslagen på åtgärder för de områden som rör kultur- och 

fritidsnämnden  

 

samt att godkänna kultur- och fritidsförvaltningens rutiner för registerkontroll. 

 
Beslutsunderlag 

Ordförandebeslut Kommunrevisionens granskningsrapport om registerkontroll 

och Rutiner för registerkontroll 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

 

att godkänna anmälan. 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-25 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 26 

AU § 28    KFN 2017/35 

 

Budgetförslag inför 2018 (2019-2020) 

Enligt planerna för Köpings kommuns budgetarbete ska budgetförslag  

från nämnder/förvaltningar lämnas till drätselkontoret senast 21 april.  

 

Mål- och budgetberedningen sammanträder den 10, 11 maj.  

 

På grund av tidsramarna för budgetarbetet informeras arbetsutskottet muntligen  

av förvaltningsekonomen om arbetet med budgetförslaget.  

 
Arbetsutskottet beslutar 

att hänskjuta beslutet om budgetförslaget till ett extra sammanträde med 

arbetsutskottet tisdag den 25 april klockan 14.00 i IP-paviljongen. 

 

Vid det extra sammanträdet med kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

2017-04-25 § 36 föreslår arbetsutskottet kultur- och fritidsnämnden godkänna 

budgetförslaget inför 2018.  

 
Beslutsunderlag 

Budgetförslag inför 2018 (2019-2020) Kultur- och fritidsnämnden. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna Budgetförslag inför 2018 (2019-2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet ska skickas till drätselkontoret. 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-25 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 27 

AU § 29    KFN 2017/36 

 

Uppföljning driftbudget mars 2017 

Förvaltningen redovisar en uppföljning av driftbudget för mars 2017.  

Prognosen visar en avvikelse på +450 tkr som motsvarar förvaltningens  

sparkrav på 1 procent. 

 
Beslutsunderlag 

Driftbudgetuppföljning 2017 period mars. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

uppföljningen av driftbudget mars 2017. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna uppföljningen av driftbudget mars 2017. 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-25 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 28 

AU § 23    KFN 2017/36 

 

Uppföljning driftbudget februari 2017 

Förvaltningen redovisar en uppföljning av driftbudget för februari 2017. 

Prognosen visar en budget i balans.  

 
Beslutsunderlag 

Driftbudgetuppföljning 2017 period februari. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

uppföljningen av driftbudget februari 2017. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna uppföljningen av driftbudget februari 2017. 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-25 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 29 

AU § 30    KFN 2017/71 

 

Ansökan om bidrag Barn & Ungdomsfestival 2017 

Köpings pastorat ansöker om bidrag till Barn- och ungdomsfestivalen som 

anordnas i Köping den 26-27 maj 2017. 

 

Tidigare har Kultur & Fritids barn- och ungdomsenhet deltagit i festivalen, både 

med personal och ekonomiskt, men har beslutat prioritera andra arrangemang helt  

i samförstånd med arrangörerna för barn- och ungdomsfestivalen. 

 

Förvaltningen föreslår 10 000 kronor som bidrag till barn- och ungdomsfestivalen 

2017. 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Barnchecklista 

Ansökan ”Barn & Ungdomsfestival 2017” 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

fritidsnämnden att Köpings pastorat, får 10 000 kronor i bidrag till  

barn- och ungdomsfestivalen 2017. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att Köpings pastorat får 10 000 kronor i bidrag till barn- och  

ungdomsfestivalen 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet ska skickas till Köpings pastorat. 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-25 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 30 

AU § 31    KFN 2017/75 

 

Samråd detaljplan för del av Nyckelberget PL 400 

Stadsarkitektkontoret översänder samrådshandling detaljplan för del av 

Nyckelberget 1:1 (bangolf), Köpings tätort, Köpings kommun, PL 400  

för eventuellt yttrande. 

 

Planområdet är en del av den kommunala fastigheten Nyckelberget 1:1 och 

upplåts för bangolfen med arrende till Köpings bangolfklubb. 

 

Detaljplanen bekräftar pågående verksamhet, befintlig bangolfanläggning. 

Anläggningen som funnits sedan 1960-talet ligger inom allmän plats, parkmark. 

Genom detaljplanen får klubben möjlighet att utveckla verksamheten och kan få 

ta ett större markområde i anspråk.  

 

Ett genomförande av förslaget innebär att det inte står i konflikt med de 

kommunala målen.  

 

Förvaltningen har inga synpunkter på förslaget. 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse. ”Synpunkter på samrådshandling” 

Barnchecklista 

Samrådshandling PL 400, med planbeskrivning, karta och behovsbedömning 

 
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.  

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-25 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 31 

AU § 32    KFN 2017/14 

 

Klagomålshantering kvartal 1 2017 

Enligt kultur- och fritidsnämndens policy för klagomålshantering  

ska förvaltningen redovisa hanteringen av inkomna klagomål till  

nämnden varje kvartal.  

 
Beslutsunderlag 

Redovisning. Klagomålshantering kvartal 1 2017. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

klagomålshanteringen för kvartal 1 2017. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna hanteringen av inkomna klagomål kvartal 1 2017. 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-25 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 32 

AU § 33    KFN 2017/13 

 

Delegationsbeslut mars 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 2013/564 

Anställningsunderlag timavlönad. Kultur & Fritid, förvaltningschef 

Vikariat 2017-04-01-2017-12-31 

Beslutsdatum: 2017-03-28  Beslutande: Kultur- och fritidsnämnden 

ordförande. 

 
Ärendenummer KFN 2017/7 

Anställningsavtal månadsavlönad. Karlbergsbadet, badpersonal 

Heltid, vikariat 2017-03-01-2017-06-18. 

Beslutsdatum: 2017-03-03  Beslutande: Enhetschef  

 
Ärendenummer KFN 2017/79 

Anställningsavtal månadsavlönad. Bibliotek, bibliotekarie 

Tillsvidare anställning 50 % från och med 2017-04-01. 

Beslutsdatum: 2017-03-27  Beslutande: Enhetschef  

 
Ärendenummer KFN 2017/54 

Anställningsunderlag timavlönad. Anläggningar, ekonomibiträde 

Vikariat 2017-04-03-2017-04-28. 

Beslutsdatum: 2017-03-31  Beslutande: Enhetschef  

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

redovisningen av delegationsbeslut mars 2017. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut mars 2017. 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-25 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 33 

AU § 26    KFN 2017/13 

 

Delegationsbeslut februari 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 2017/9 

Anställningsavtal månadsavlönad. Bad hallar- och föreningsstöd, Karlbergshallen 
vaktmästare 

Heltid, tillsvidareanställning från och med 2016-10-01. 

Beslutsdatum: 2017-01-16  Beslutande: Enhetschef  

 
Ärendenummer KFN 2015/60 

Anställningsavtal månadsavlönad. Museum, museivärd 

Heltid, vikariat 2017-03-01-2017-04-30. 

Beslutsdatum: 2017-02-02  Beslutande: Enhetschef  

 
Ärendenummer KFN 2017/55 

Anställningsunderlag timavlönad. Bibliotek, sagoläsare 

Tidsbegränsad anställning, 2017-01-21-2017-04-24. 

Beslutsdatum: 2017-02-16  Beslutande: Enhetschef  

 
Ärendenummer KFN 2017/54 

Anställningsunderlag timavlönad. Anläggningar, ekonomibiträde 

Vikariat 2017-03-01-2017-03-31. 

Beslutsdatum: 2017-02-16  Beslutande: Enhetschef  

 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

redovisningen av delegationsbeslut februari 2017. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut februari 2017. 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-25 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 34 

AU § 34    KFN 2017/5 

 

Ungdomsfullmäktiges protokoll 2017-03-07 

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 2017-03-07 §§ 10-12 

 

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 2017-03-07. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna redovisningen av ungdomsfullmäktiges protokoll 2017-03-07.  

 

 

 

 

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

