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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-09-26 

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-09-26 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

2017-10-04 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2017-10-26 

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 – 15.35 

Beslutande Jonny Clefberg (S) ordf. 

Mats Landqvist (S) vice ordf. 

Karl-Ivan Wiklund (S)  

Kjell Persson (S) för Qorbani  

Örjan Lindvall (S) 

Ulf Edman (V) 

Anna Eriksson (S) för Bolmefalk  

David Sharp (M) 

Jacqueline Adolfsson (M) 

Eva Leonardsson (L) 

Marcelo Larin (S) för Glogowska  

Övriga närvarande 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

Sune Hedenström (MP) 
Ulrika Uggla (M) 

 

 

Tjänstemän 

Christina Axelsson förvaltningschef 

Anneli Stray förvaltningssekreterare 

Pär Magnusson förvaltningsekonom 
 

Personalrepresentanter 
Tony Eklund Kommunal  

Justerare Eva Leonardsson Paragrafer §§ 52-57 
Ärendena har behandlats enligt MBL § 19 

Tid och plats för 

justering 

2017-10-03 

Kultur & Fritid Köping  

Underskrifter 

 

Sekreterare 

 
……………………………………………. 
Anneli Stray 

 
 

 

Ordförande 

 
……………………………………………. 
Jonny Clefberg 

  

 

Justerande 

 
……………………………………………. 
Eva Leonardsson 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-09-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 52 

    KFN 2017/2 

 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 2017-09-12 

 
Beslutsunderlag 

Protokoll kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-09-12 §§ 54-58. 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

 

att notera anmälan. 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-09-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 53 

AU § 54    KFN 2017/36 

 

Delårsrapport augusti 2017 

 

Delårsrapporten utgör en väsentlig del av den löpande uppföljningen av Köpings 

kommuns verksamhet och ekonomi. Enligt den kommunala redovisningslagen ska 

minst en delårsrapport göras varje år. Köpings kommuns delårsrapport omfattar 

åtta månader från och med januari till och med augusti 2017.  

 

Förvaltningen redovisar en delårsrapport från och med januari till och med  

den 31 augusti 2017 med driftbudgetuppföljning nr 2.  

 

Uppföljning av driftbudgeten för augusti 2017 delas ut under sammanträdet med 

arbetsutskottet 2017-09-12. Vid samma tillfälle meddelar förvaltningsekonomen 

att Delårsrapport augusti 2017 ska uppdateras.  

 

En uppdaterad version av Delårsrapport augusti 2017, och en uppföljning av 

driftbudgeten för augusti 2017, skickas ut med kallelsen till sammanträdet  

med kultur- och fritidsnämnden 2017-09-26.  

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

Delårsrapport augusti 2017 och godkänna uppföljningen av driftbudgeten  

för augusti 2017. 

 
Beslutsunderlag 

Delårsrapport augusti 2017 

Driftbudgetuppföljning 2017 period augusti 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna Delårsrapport augusti 2017  

 

samt att godkänna uppföljningen av driftbudgeten för augusti 2017. 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-09-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 54 

AU § 56    KFN 2017/116 

 

Ansökan om bidrag Kolsva IF 

Kolsva Idrottsförening sektion brottning ansöker om bidrag för byte av tak  

i brottarhallen på Varghedens IP.  

 

Taket har tjänat ut och vatten läcker in i brottarhallen. Byggkonsult Jan Larsson 

har besiktigat taket och tagit fram en kalkyl på byte av taket.  

 

Kultur & Fritid har inom budgetramen för föreningsstöd medel avsatta för 

speciellt uppkomna situationer inom föreningslivet. 

 

Förvaltningen föreslår att Kolsva IF får bidrag till byte av taket i brottarhallen  

på Varghedens IP. 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Ansökan från Kolsva IF 

Offert Tak brottarhall 

Barnchecklista 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

fritidsnämnden  

att Kolsva IF får 130 000 kronor i bidrag för byte av tak i brottarhallen  

och att pengarna ska tas från kontot ”Föreningsstöd enligt norm”. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att Kolsva IF får max 130 000 kronor i bidrag för byte av tak i brottarhallen  

 

samt att pengarna ska tas från kontot ”Föreningsstöd enligt norm”. 

 

 

 

 
Protokollet ska skickas till Kolsva IF. 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-09-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 55 

    KFN 2017/194 

 

Ansökan om bidrag Köping basket projekt ”Alla kan  

bli en Star!” 

Föreningen Köping basket ansöker om bidrag för projektet ”Alla kan bli en Star!”. 

Föreningen arbetar med integration och allas lika värde och vill genom projektet 

”Alla kan bli en Star!” påverka och få unga att röra sig mer och leva sunt.  

 

Projektets plan är att ge unga goda förebilder. Köping baskets herrlag ska 

tillsammans med en daglig ledare komma ut till skolorna och föreläsa om sundare 

leverne, arbeta mot mobbing och rasism och visa unga att de kan vara en ”Star” på 

många olika sätt även utanför idrottsplanen. 

 

Projekttiden löper från oktober 2017 till och med juni 2018. Föreningen har räknat 

fram en budget och ansöker om 120 000 kronor från Köpings kommun för att 

kunna genomföra projektet. 

 

Förvaltningen ställer sig positiv till Köping baskets projekt ”Alla kan bli en Star!” 

och föreslår ett bidrag om 120 000 kronor. 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Barnchecklista 

Ansökan från Köping basket 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att Köping basket får 120 000 kronor i bidrag till projektet ”Alla kan bli en Star!”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokollet ska skickas till Köping basket. 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-09-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 56 

AU § 55    KFN 2013/439 

 

Fördelning av medel 2017 ur Stiftelsen Ida och  

John Engströms minnesfond 

Disponibelt belopp för fördelning av medel 2017 ur Stiftelsen Ida och John 

Engströms minnesfond är 206 400 kronor.  

 

Efter genomgång av reglerna för nyttjande av medel ur Stiftelsen Ida och John 

Engströms minnesfond föreslår förvaltningen följande fördelning: 

 

 50 000 kronor till slutförande av montering av LED-skärm i KB-hallen 

 100 000 kronor till slutförande av projekt inom anläggningsenheten 

 56 400 kronor till inköp av inventarier 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Barnchecklista 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

förvaltningens förslag på fördelning av medel 2017 ur Stiftelsen Ida och  

John Engströms minnesfond.  

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna fördelningen av medel 2017 ur Stiftelsen Ida och John  

Engströms minnesfond.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokollet ska skickas till Drätsel. 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-09-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 57 

AU § 57    KFN 2017/180 

 

Yttrande motion Upplev Köping! 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2017-08-15 § 196 att remittera motionen 

Upplev Köping! till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. 

 

Motionens förslag är att göra Köping mer attraktivt och tillgängligt genom en app 

med exempelvis guidade turer. 

 

Kultur & Fritids enhet för turism har redan startat en process för att se vilka olika 

digitala tekniker, och möjligheter, som finns för att utveckla arbetet med att 

berätta om Köping och stadens historia.  

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 

Förvaltningen lämnar förslag till remissvar på motionen Upplev Köping! 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Barnchecklista 

Motion ”Upplev Köping!” 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

förvaltningens förslag till yttrande över motionen Upplev Köping! 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna yttrandet över motionen Upplev Köping!. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokollet ska skickas till kommunstyrelsen. 

 


