
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-26 

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-01-26 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

2016-02-04 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2016-02-26 

Förvaringsplats för protokollet Kultur & Fritid, Barnhemsgatan 2, Köping 

 

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

Anneli Stray 

  

 

  

 

 

  

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 

IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00–16.20 

Beslutande Jonny Clefberg (S) ordf. 

Mats Landqvist (S) vice ordf. 

Karl-Ivan Wiklund (S) 

Shazia Qorbani (S) 

Örjan Lindvall (S) 

Ulf Edman (V) 

Erik Ullvin (V) ersätter Liljeberg 

 

Gerd Holmström (M) ersätter Sharp  

Jacqueline Adolfsson (M) 

Eva Leonardsson (FP) 

Robert Jansson (SD) ersätter Glogowska 

 

Övriga deltagande 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

Kjell Persson (S) 

Anna Eriksson (S) 

Solomon Berhane (S) 

Sune Hedenström (MP) 

Ulrika Uggla (M) 

Ingrid Broman (KD) 

 

 

Tjänstemän 

Christina Axelsson förvaltningschef 

Anneli Stray förvaltningssekreterare 
Pär Magnusson förvaltningsekonom 

 

Personalrepresentant 
 

 

Justerare Shazia Qorbani Paragrafer §§ 1-13 
Ärendena har behandlats enligt MBL § 19 

Tid och plats för 

justering 

2016-02-03 

Kultur & Fritid Köping  

Underskrifter 

 

Sekreterare 

 
……………………………………………. 
Anneli Stray 

 
 

 

Ordförande 

 
……………………………………………. 
Jonny Clefberg 

  

 

Justerande 

 
……………………………………………. 
Shazia Qorbani 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (14) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

Innan sammanträdet informerar kulturutvecklare Karin Hansson från Landstinget 

Västmanland om bibliotekssamverkan.  

 

KFN § 1 

    KFN 2016/2 

 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll  

2016-01-12 §§ 1-13 

 
Beslutsunderlag 

Protokoll kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-01-12 §§ 1-13. 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att notera anmälan. 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (14) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 2 

AU § 1    KFN 2014/88 

 

Redovisning av internkontroll 2015 

Enligt de kommunala riktlinjerna ska nämndernas internkontrollplan årligen följas 

upp och redovisas för nämnden.  

 

Förvaltningen har sammanställt en uppföljning av internkontrollplan 2015. I 2015 

års interkontrollplan finns sex förvaltningsspecifika granskningsområden, och två 

kommungemensamma. Samtliga områden är kontrollerade. 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Beslutsunderlag 

Sammanställning av uppföljning kommungemensam interkontrollplan 2015 

Sammanställning av uppföljning förvaltningsspecifik kontrollplan 2015 

Barnchecklista 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

redovisningen av internkontroll 2015. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna redovisningen av internkontroll 2015. 

 

 

 

Protokollet ska skickas till kommunstyrelsen. 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (14) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 3 

AU § 2    KFN 2015/112 

 

Internkontrollplan 2016 med förvaltningsspecifika  

internkontrollpunkter 

Enligt de kommunala riktlinjerna för intern kontroll ska nämnden varje år anta en 

särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. 

 

Förvaltningen lämnar förslag på internkontrollplan för 2016 med fem 

granskningsområden för Kultur & Fritid. Granskningsområdena för 2016 är 

klagomålshantering, ungdomsfullmäktige, frånvarorapportering, barnchecklista 

och rutiner kring hantering av allmänna handlingar vid ärenden till nämnd. 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats.  

 
Beslutsunderlag 

Kultur & Fritids internkontrollplan år 2016. 

Barnchecklista. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

förvaltningens förslag på internkontrollplan 2016. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna Kultur & Fritids internkontrollplan år 2016. 

 

 

 

Protokollet ska skickas till kommunstyrelsen. 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (14) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 4 

AU § 3    KFN 2015/135 

 

Intern kontroll, rutiner och anvisningar 

Intern kontroll regleras i kommunallagen och är kultur- och fritidsnämndens 

verktyg för att kontrollera verksamheten. Nämnden ska genom intern kontroll se 

till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 

har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

 

Förvaltningen lämnar förslag på rutiner och anvisningar för intern kontroll enligt 

de kommunala riktlinjerna. 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Beslutsunderlag 

Intern kontroll Rutiner och anvisningar för Kultur & Fritid. 

Barnchecklista. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

förvaltningens förslag på rutiner och anvisningar för intern kontroll. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna rutiner och anvisningar för intern kontroll. 

 

 

 

Protokollet ska skickas till kommunstyrelsen. 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (14) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 5 

AU § 4    KFN 2015/61 

 

Bokslut 2015 

Enligt den kommunala redovisningslagen ska årsbokslutet sammanfattas i en 

årsredovisning med förvaltningsberättelse. Årsredovisningen ska skickas till 

drätselkontoret senast 26 januari 2016. 

 

Förvaltningens transaktioner på det gamla året sker fortfarande varför en färdig 

årsredovisning kommer att skickas ut separat till kultur- och fritidsnämnden så 

fort det är möjligt.  

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar att notera informationen. 

 
Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2015 Kultur & Fritid 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av bokslut 2015. 

 

 

 

Protokollet ska skickas till drätselkontoret. 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (14) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 6 

AU § 5    KFN 2015/107 

 

Komplettering taxor och avgifter 2016 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2015-12-15 § 84 att återuppta uthyrningen  

av Munktorps kommunalhus och Odensvigården och under 2016 hyra ut 

samlingslokalerna utan tillgång till kök på försök. 

 

Med hänvisning till nämndens beslut föreslår förvaltningen en komplettering  

av taxor och avgifter 2016 för hyra av Odensvigården och Munktorps 

kommunalhus med normaltaxa 150 kr/tim, föreningstaxa 135 kr/tim, nolltaxa. 

 
Beslutsunderlag 

Komplement till Taxor och avgifter 2016 

Taxor & avgifter 2016 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

förvaltningens förslag till komplettering av taxor och avgifter 2016 för hyra av 

Odensvigården och Munktorps kommunalhus. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna komplettering av taxor och avgifter 2016 för hyra av Odensvigården 

och Munktorps kommunalhus. 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (14) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 7 

AU § 6    KFN 2015/153 

 

Yttrande samrådshandling. Detaljplan för innerstaden 

1:38 (del av Kv. Fylgia) PL 396 

Stadsarkitektkontoret översänder detaljplan PL 396 för yttrande senast fredagen 

den 29 januari 2016. 

 

Syftet med detaljplanen är att svara upp mot översiktsplanens intentioner att 

genom komplettering utnyttja centralt liggande tomtmark för bostadsändamål. 

 

Förvaltningen har inga synpunkter gällande planförslaget. 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats.  

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Yttrande samrådshandling 

Barnchecklista 

Samrådshandling 

Planförslaget finns tillgängligt på kommunens hemsida 

www.koping.se/detaljplaner  

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

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

förvaltningens yttrande.  

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna förvaltningens yttrande. 

 

 

 

Protokollet ska skickas till Stadsarkitektkontoret. 

 

 

  

http://www.koping.se/detaljplaner


 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (14) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 8 

AU § 7    KFN 2015/10 

 

Klagomål Kv. 4 2015 

Redovisning av klagomål ingår som ett kontrollmoment i Kultur & Fritids interna 

kontrollplan. Klagomålen ska redovisas till nämnden varje kvartal. 

 
Beslutsunderlag 

Klagomålshantering 2015 kvartal 4 oktober, november, december. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

redovisningen av klagomålshanteringen för kvartal 4 2015. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna redovisningen av klagomålshanteringen för kvartal 4 2015. 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (14) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 9 

AU § 8    KFN 2015/9 

 

Kvartalsrapporter Kv. 4 2015 

Enligt reglemente för kultur- och fritidsnämnden ska nämnden med 

uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som gäller kultur-, fritids- och 

turistområdet och stimulera det arbete som bedrivs.  

 

Kultur & Fritid rapporterar om förvaltningens verksamhet för Kv 4 oktober, 

november, december 2015  

 
Beslutsunderlag 

Kultur & Fritids Kvartalsrapporter Kv.4 2015 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

rapporteringen av Kultur & Fritids verksamhet för Kv 4 2015. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna rapporteringen av Kultur & Fritids verksamhet för Kv 4 2015. 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (14) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 10 

AU § 9    KFN 2015/99 

 

Öppna nämndsammanträden 

Kultur- och fritidsnämnden har haft öppna nämndsammanträden minst en gång 

per år efter beslut 2008-01-29 § 6. Intresset från allmänheten att delta vid de 

öppna sammanträdena har varit obetydligt. Deltagarantalet har växlat från noll till 

tre besökare vid de öppna sammanträdena.  

 

Ordförande föreslår att kultur- och fritidsnämnden upphör med öppna 

nämndsammanträden från och med år 2016. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden upphöra med öppna 

nämndsammanträden från och med år 2016. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att upphöra med öppna nämndsammanträden från och med år 2016. 

 

 

 

Protokollet ska skickas till kommunstyrelsen. 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (14) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 11 

AU § 10    KFN 2015/8 

 

Redovisning delegeringsbeslut december 2015 

Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, och 

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

fritidsnämndens delegationsordning 2007-05-03 § 63.  

 

Besluten ska redovisas till kultur- och fritidsnämnden. Redovisningen innebär inte 

att nämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. 

 
Administrativa ärenden 

Beslut för lotteri  Ärendenr: KFN 2013/345, KFN 2014/36 

 
Personalärenden 

Anställningsavtal  Ärendenr: KFN 2015/53, KFN 2015/60,  

 KFN 2015/140 

 
Beslutsunderlag 

Delegationsförteckning december 2015 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

redovisningen av delegeringsbeslut december 2015. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut december 2015. 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (14) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 12 

AU § 11    KFN 2015/41 

 

Anmälan inköp av konst december 2015 

Kultur- och fritidsnämndens konstkommitté och Kultur & Fritids kultursekreterare 

utgör inköpsgrupp för Köpings kommuns konstsamling. Inköpt konst ska anmälas 

till nämnden. 

 

Inköpsgruppen har köpt två textilier i lapptäcksteknik av Nina Johnsson-Godet.  

”Vinternatt” 2 000 kronor och ”I månens sken” 2 000 kronor. 

 
Beslutsunderlag 

Inköp av konst Nina Johnsson-Godet. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden notera anmälan. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att notera anmälan. 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (14) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 13 

AU § 12    KFN 2015/5 

 

Redovisning av ungdomsfullmäktiges protokoll  

2015-11-17 och 2015-12-15 

Redovisning av protokoll från sammanträde med ungdomsfullmäktige ingår som 

ett kontrollmoment i Kultur & Fritids interna kontrollplan. Protokollen ska 

redovisas löpande för kultur- och fritidsnämnden. 

 
Beslutsunderlag 

Protokoll ungdomsfullmäktige 2015-11-17 §§ 67-73 

Protokoll ungdomsfullmäktige 2015-12-15 §§ 78-82 

Kompletta protokoll finns på Köpings kommuns hemsida: 

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

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

redovisningen. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna redovisningen. 

 

 

 


