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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-19 

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kultur- och fritidsnämnden, omedelbar justering §§ 37,38  

Sammanträdesdatum 2017-06-19 

Datum för anslags 

uppsättande 
2017-06-20 §§ 37,38  

2017-06-26 

Datum för  

anslags nedtagande 
2017-07-12 §§ 37,38 

2017-07-18 

Förvaringsplats för protokollet Kultur & Fritid, Barnhemsgatan 2, Köping 

 

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

Pär Magnusson 

  

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 – 15.55 

Beslutande Jonny Clefberg (S) ordf. 

Kjell Persson (S) för Landqvist 

Marcelo Larin (S) för Wiklund 

Sune Hedenström (MP) för 

Qorbani  

Gerd Holmström (M) för  

Lindvall 

 

Ulf Edman (V) 

Tomas Eklund (V) för Bolmefalk 

David Sharp (M) 

Jacqueline Adolfsson (M) 

Eva Leonardsson (L) 

Ulrika Uggla (M) för Glogowska  

 

 

Övriga närvarande 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

Ingrid Broman (KD) 

 

 

 

 

 

 

 

Tjänstemän 

Christina Axelsson förvaltningschef 

Anneli Stray förvaltningssekreterare 
 

Personalrepresentanter 
 

Justerare Ulf Edman Paragrafer §§ 35 - 43 
Ärendena har behandlats enligt MBL § 19 

Tid och plats för 

justering 

2017-06-26 

Kultur & Fritid Barnhemsgatan 2 Köping  

Underskrifter 

 

Sekreterare 

 
……………………………………………. 
Anneli Stray 

 
 

 

Ordförande 

 
……………………………………………. 
Jonny Clefberg 

  

 

Justerande 

 
……………………………………………. 
Ulf Edman 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (11) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-19 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 35 

    KFN 2017/2 

 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 2017-06-07 

 
Beslutsunderlag 

Protokoll kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-06-07 §§ 37-45. 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

 

att notera anmälan. 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (11) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-19 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 36 

AU § 37    KFN 2017/36 

 

Uppföljning av driftbudget april och maj 2017 

Förvaltningen redovisar en uppföljning av driftbudget för april och maj 2017.  

 

Prognosen för april och maj visar en avvikelse på plus 400 tkr som motsvarar 

förvaltningens sparkrav på 1 procent. 

 
Beslutsunderlag 

Driftbudgetuppföljning 2017 period maj 

Driftbudgetuppföljning 2017 period april 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

uppföljningen av driftbudget april och maj 2017. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna uppföljningen av driftbudget april och maj 2017. 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (11) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-19 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 37 

AU § 38    KFN 2017/32 

 

Fördelning av bidrag 2017 Föreningar 

Kultur- och fritidsnämnden har cirka 4 000 000 kronor i kontantstöd att fördela 

under 2017. I dagsläget har 109 föreningar ansökt om föreningsbidrag för 2017. 

 

Förvaltningen lämnar förslag på fördelning av föreningsbidrag 2017. 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Förslag till föreningsbidrag 2017”  

Underlag på fördelning av bidrag 2017 

Barnchecklista 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

fritidsnämnden godkänna fördelningen av föreningsbidrag 2017. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna fördelningen av föreningsbidrag 2017 

 

samt att paragrafen justeras omedelbart. 

 

 

 

Jonny Clefberg   Ulf Edman 

Ordförande    Justerare 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (11) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-19 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 38 

AU § 39    KFN 2017/33 

 

Fördelning av bidrag 2017 Studieförbund 

Köpings kommun har 1 300 000 kronor att fördela procentuellt mellan 

studieförbunden för år 2017. 

 

Förvaltningen lämnar förslag till fördelning av bidrag för studieförbund 2017. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Fördelning av bidrag till studieförbund 2017” 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

fritidsnämnden godkänna fördelningen av bidrag för studieförbund 2017. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna fördelningen av bidrag för studieförbund 2017 

 

samt att paragrafen justeras omedelbart. 

 

 

 

Jonny Clefberg   Ulf Edman 

Ordförande    Justerare 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (11) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-19 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 39 

AU § 40    KFN 2017/106 

 

Uthyrning av Smedjan 

Föreningen Stadskultstudion vill avsäga sig ansvaret för lokalen Smedjan. 

Förvaltningen har kommit överrens med Stadskultstudion om att ta över 

uthyrning, städ och vissa inventarier. 

 

Kultur & Fritid föreslår att lokalen fortsättningsvis används till kommunens  

egna verksamheter, och att extern uthyrning sker till föreningar och organisationer  

som arrangerar publika kulturarrangemang för allmänheten.  

 

Taxan för uthyrning föreslås följa ungdomstaxan för arrangemang riktade  

till barn- och ungdomar med 20 kronor per timme och folkhälsotaxan för 

arrangemang riktade till äldre med 150 kronor per timme, förvaltningen 

förbehåller sig rätten att fatta beslut om uthyrning. 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Uthyrning och nyttjande av smedjan” 

Barnchecklista  

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

fritidsnämnden  

 

att Smedjan används till kommunens egna verksamheter  

 

att extern uthyrning sker till föreningar och organisationer som arrangerar publika 

kulturarrangemang för allmänheten  

 

att taxan för uthyrning följer ungdomstaxan för arrangemang riktade till barn- och 

ungdomar och folkhälsotaxan för arrangemang riktade till äldre  

 

samt att förvaltningen förbehåller sig rätten att fatta beslut om uthyrning. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna ovanstående att-satser. 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (11) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-19 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 40 

AU § 41    KFN 2017/118 

 

Fritidsbank i Köping – förändring i budget 

Köpings kommun, Kultur & Fritid har som mål att öppna en Fritidsbank i 

kommunen. Fritidsbanken lånar ut utrustning för en aktiv fritid. Utlåningstiden  

är 14 dagar och allt är gratis att låna. 

 

Kultur & Fritid har inför 2018 års budget ansökt om medel för uppstart av en 

Fritidsbank i Köping men söker redan nu en lokal för att kunna starta upp en 

Fritidsbank och saknar medel för hyra. Kultur & Fritid önskar därför göra en 

förändring i budget under rubriken föreningsbidrag som innebär att medel ur 

budgeten används till hyra av lokal. 

 

Förvaltningen föreslår en budgetförändring som innebär att medel ur 

föreningsbidraget får användas till hyra av lokal för Fritidsbanken. 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Fritidsbanken - förändring i budget”. 

Barnchecklista 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

fritidsnämnden godkänna en budgetförändring som innebär att medel ur 

föreningsbidraget får användas till hyra av lokal för Fritidsbanken. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna en budgetförändring som innebär att medel ur föreningsbidraget får 

användas till hyra av lokal för Fritidsbanken.  

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (11) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-19 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 41 

AU § 42    KFN 2017/15 

 

Verksamhetsrapporter kvartal 1 2017 

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

och turistverksamheten i Köpings kommun.  

 

Förvaltningen rapporterar om Kultur & Fritids verksamheter för kvartal 1 2017. 

 
Beslutsunderlag 

Verksamhetsrapport Allmänkultur kvartal 1 2017. 

Verksamhetsrapport från övriga enheter kvartal 1 2017 skickades med som 

bilagor till meddelandet om inställda sammanträden i maj.  

 

För extra utskrifter av verksamhetsrapporter kontakta Kultur & Fritids kansli. 

Besöksadress Barnhemsgatan 2 Köping, telefon 0221-256 53,  

e - post kulturfritidsnamnden@koping.se  

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

förvaltningens verksamhetsrapporter för kvartal 1 2017. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna förvaltningens verksamhetsrapporter för kvartal 1 2017.  

 

 

  

mailto:kulturfritidsnamnden@koping.se


 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (11) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-19 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 42 

AU § 43    KFN 2017/13 

 

Delegationsbeslut april och maj 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 2017/6 
Anställningsavtal månadsavlönad. Bad- hallar och föreningsstöd, vik. 
föreningskonsulent 

Vikariat heltid 2017-05-08-2017-12-31. 

Beslutsdatum: 2017-05-08 Beslutande: Förvaltningschef Kultur & Fritid 

 
Ärendenummer KFN 2017/54  
Anställningsunderlag timavlönad. Anläggningar, ekonomibiträde 

Tidsbegränsad anställning 2017-05-02-2017-05-30. 

Beslutsdatum: 2017-04-28 Beslutande: Enhetschef anläggningar 

 
Ärendenummer KFN 2017/142 
Anställningsavtal månadsavlönad. Turism, turistinformatör 

Tidsbegränsad anställning heltid 2017-06-19-2017-08-31. 

Beslutsdatum: 2017-04-27 Beslutande: Enhetschef turism 

 
Ärendenummer KFN 2017/103  
Anställningsunderlag timavlönad. Barn- och ungdom, fritidsledare 

Tidsbegränsad anställning från och med 2017-04-24. 

Beslutsdatum: 2017-04-24 Beslutande: Enhetschef barn- och ungdom 

 
Ärendenummer KFN 2017/143 
Anställningsunderlag timavlönad. Stadsbiblioteket, biblioteksassistent 

Tidsbegränsad anställning från och med 2017-04-24 

Beslutsdatum: 2017-04-24 Beslutande: Enhetschef bibliotek 

 
Ärendenummer KFN 2015/60 
Anställningsavtal månadsavlönad. Köpings museum, museivärd 

Vikariat heltid 2017-05-01-2017-06-30. 

Beslutsdatum: 2017-04-07 Beslutande: Enhetschef museum 

 

 

 

Fortsättning nästa sida 

 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (11) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-19 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

Fortsättning KFN § 42   KFN 2017/13 

 

 

 
Ärendenummer KFN 2017/145 
Anställningsavtal månadsavlönad. Stadsbiblioteket, biblioteksassistent 

Tillsvidare 72,5 procent från och med 2017-04-01 

Beslutsdatum: 2017-03-30 Beslutande: Enhetschef bibliotek 

 
Ärendenummer KFN 2017/144 
Anställningsavtal månadsavlönad. Stadsbiblioteket, biblioteksassistent 

Tillsvidare 60 procent  

Beslutsdatum: 2017-03-30 Beslutande: Enhetschef bibliotek 

 
Ärendenummer KFN 2017/58 
Anställningsavtal månadsavlönad. Barn- och ungdom, 
fritidsledare/kultursamordnare 

Vikariat heltid 2017-02-13-2017-09-08. 

Beslutsdatum: 2017-02-07 Beslutande: Enhetschef barn- och ungdom 

 
Ärendenummer KFN 2017/59 
Anställningsavtal månadsavlönad. Barn- och ungdom, fritidsledare 

Tillsvidare heltid från och med 2017-02-21. 

Beslutsdatum: 2017-02-07 Beslutande: Enhetschef barn- och ungdom 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

redovisningen av delegationsbeslut april och maj 2017. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut april och maj 2017. 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (11) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-19 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 43 

AU § 44    KFN 2017/5 

 

Ungdomsfullmäktiges protokoll 2017-04-04 och 2017-05-02 

Enligt förvaltningens kontrollplan ska protokoll från sammanträde med 

ungdomsfullmäktige redovisas löpande till kultur- och fritidsnämnden. 

 
Beslutsunderlag 

Ungdomsfullmäktiges protokoll 2017-05-02 §§ 25-29 

Ungdomsfullmäktiges protokoll 2017-04-04 §§ 17-20 

 

Fullständiga 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 2017-04-04 och 2017-05-02. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna redovisningen av ungdomsfullmäktiges protokoll 2017-04-04  

och 2017-05-02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

