
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-02-23 

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-02-23 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

2016-03-01 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2016-03-23 

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. 15.00–15.50 

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) 

Erik Ullvin (V) för Liljeberg 

 

David Sharp (M) 

Jacqueline Adolfsson (M) 

Eva Leonardsson (L) 

Anna Eriksson (S) för Glogowska 

Övriga deltagande 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

Solomon Berhane (S) 

Sune Hedenström (MP) 

Ulrika Uggla (M) 

 

Tjänstemän 

Christina Axelsson förvaltningschef 

Anneli Stray förvaltningssekreterare 
 

Personalrepresentant 
 

Justerare Örjan Lindvall Paragrafer §§ 14-20 
Ärendena har behandlats enligt MBL § 19 

Tid och plats för 

justering 

2016-02-29 

Kultur & Fritid Köping  

Underskrifter 

 

Sekreterare 

 
……………………………………………. 
Anneli Stray 

 
 

 

Ordförande 

 
……………………………………………. 
Jonny Clefberg 

  

 

Justerande 

 
……………………………………………. 
Örjan Lindvall 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-02-23 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 14 

    KFN 2016/2 

 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 2016-02-09 §§ 14-20 

 
Beslutsunderlag 

Protokoll kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-02-09 §§ 14-20 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att notera anmälan. 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-02-23 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 15 

AU § 14    KFN 2015/75 

 

Flytt av Kristinelundsbadets verksamhet till  

Karlbergsbadet vid algtillväxt och beläggningsproblem  

Under sommaren 2015 fick Kristinelundsbadet stänga på grund av algtillväxt och 

beläggningsproblem i utomhusbassängerna. Rengöringsprocessen var tidsödande, 

omfattande och kostsam. KBABs kostnader beräknas till ca 235 000 kronor plus 

personalkostnader. Kultur & Fritids kostnader uppskattas till ca 100 000 kronor.  

 

Kultur & Fritid vill tillsammans med KBAB informera nämnden om att en 

eventuell stängning och återöppning av Kristinelundsbadet, på grund av åtgärder 

mot algtillväxt och beläggningsproblem under säsong, inte kommer att vara 

ekonomiskt försvarsbart. 

 

Kultur & Fritid föreslår att i händelse av algtillväxt och beläggningsproblem flytta 

Kristinelundsbadets verksamhet till Karlbergsbadet, och att verksamheten förblir 

vid Karlbergsbadet under den tid som kvarstår av säsongen. 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Beslutsunderlag 

Rapport Kristinelundsbadet 2015, konsekvens 2016 

Barnchecklista 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

fritidsnämnden godkänna att i händelse av algtillväxt och beläggningsproblem 

flytta Kristinelundsbadets verksamhet till Karlbergsbadet och att verksamheten 

förblir vid Karlbergsbadet under den tid som kvarstår av säsongen. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

David Sharp (M), Jonny Clefberg (S), Mats Landqvist (S) yrkar bifall till 

arbetsutskottets förslag. 

Ulf Edman (V) föreslår återremiss av ärendet för vidare handläggning  

 
Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kultur- och 

fritidsnämnden bifaller Sharp, Clefberg och Landqvists förslag 

 

Omröstning begärs. Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande beslutsgång 

Ja- röst för Sharp, Clefberg och Landqvists förslag 

Nej- röst för Edmans förslag 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-02-23 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 15 (forts) 

 
Omröstningsresultat 

Med 9 ja-röster för Sharp, Clefberg och Landqvists förslag och 2 nej-röster för 

Edmans förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden bifalla Sharp, Clefberg och 

Landqvists förslag. 

Röstförteckning finns som bilaga till § 15. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att i händelse av algtillväxt och beläggningsproblem flytta Kristinelundsbadets 

verksamhet till Karlbergsbadet  

 

samt att verksamheten förblir vid Karlbergsbadet under den tid som kvarstår  

av säsongen. 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-02-23 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

Omröstningslista kultur- och fritidsnämnden 2015-2018 

KFN § 15  Datum: 2016-02-23 

Ärende: Flytt av Kristinelundsbadets verksamhet till Karlbergsbadet vid 

algtillväxt och beläggningsproblem 

 

Ledamot/tjänstgörande ersättare  Ja  Nej  Avstår  Anmärkning 
 

Jonny Clefberg (S) X    

Mats Landqvist (S) X    

Karl-Ivan Wiklund (S) X    

Kjell Persson (S) för Qorbani X    

Örjan Lindvall (S) X    

Ulf Edman (V)  X   

Erik Ullvin (V) för Liljeberg  X   

David Sharp (M) X    

Jacqueline Adolfsson (M) X    

Eva Leonardsson (FP) X    

Anna Eriksson (S) för Glogowska X    

 

 
Summa 

9 2  

 

Ja = Bifall till arbetsutskottets förslag  

Nej = Återremiss av ärendet för vidare handläggning 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-02-23 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 16 

AU § 15    KFN 2013/1 

 

Fördelning av driftstöd och bidrag för övrig  

verksamhet 2016 

Enligt reglemente antaget av kommunfullmäktige 2004-11-29 § 95, ska kultur- 

och fritidsnämnden 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 2016.  

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Beslutsunderlag 

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 2016.  

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna fördelningen av driftstöd och bidrag för övrig verksamhet 2016. 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-02-23 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 17 

AU § 16    KFN 2015/91 

 

Slutredovisning av särskilt uppdrag, kulturskola 

Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden får i särskilt 

uppdrag att undersöka möjligheten att med gemensamma resurser sammanföra 

musik, dans, konst med mera till en kulturskola. Fullmäktige 2012-06-18 § 57. 

 

Utredningen av en kulturskola började 2013 och fram till 2015 har ett 

strategidokument med handlingsplaner och uppföljningar arbetats fram. 

Verksamheten har utvecklats succesivt och kulturskolan inrymmer i dag  

flera kulturområden.  

 

Kultur- och fritidsförvaltningen anser därmed att uppdraget är slutfört och att 

musikskolan kan övergå till att bli en kulturskola. 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Beslutsunderlag 

Redovisning, särskilda uppdrag. Kulturskola 

Barnchecklista 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden att uppdraget om att 

utreda möjligheterna för en kulturskola är slutfört och att musikskolan kan övergå 

till att bli en kulturskola. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att uppdraget om att utreda möjligheterna för en kulturskola är slutfört 

 

att musikskolan kan övergå till att bli en kulturskola 

 

samt att föreslå kommunstyrelsen godkänna slutredovisningen av särskilt 

uppdrag, kulturskola. 

 

 

 

Protokollet ska skickas till kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden. 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-02-23 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 18 

AU § 17    KFN 2016/16 

 

Remissvar. Medborgarförslag, justering av regler  

för kommunens utställningshall 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2015-12-15 § 324 remittera 

medborgarförslaget, justering av regler för kommunens utställningshall, till 

kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Förslagsställaren föreslår en justering  

av utställningsperioderna, och delar i reglerna kring kommunens utställningshall. 

Motivering till förslaget är att de som vill ställa ut får vänta minst ett år för att få 

tillgång till utställningshallen och att Köpings konstförening ges för stor tillgång 

till utställningshallen. 

 

Kultur & Fritids regelverk för uthyrning av konsthallen reviderades 2006 och 

innehåller, bland annat, punkterna 

 En utställningsperiod omfattar 3 veckor 

 Kultur & Fritid förbehåller sig rätten att godkänna utställningens 

utformning 

 

Förvaltningen föreslår att ingen förändring av regelverket görs i dagsläget men  

att en översyn bör ske under 2016. 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

Svar medborgarförslag: ändra regler i kommunens utställningshall 

Barnchecklista 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

förvaltningens föreslag till remissvar att ingen förändring av regelverket görs i 

dagsläget men att en översyn bör ske under 2016. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna förvaltningens förslag till remissvar. 

 

 

 

Protokollet ska skickas till kommunstyrelsen. 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-02-23 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 19 

AU § 18    KFN 2016/17 

 

Redovisning av delegationsbeslut januari 2016 

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. 

 
Personalärenden 

Anställningsavtal  Ärendenr: KFN 2015/53, KFN 2015/82,  

 KFN 2015/140 

 
Beslutsunderlag 

Delegationsförteckning januari 2016 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

redovisningen av delegeringsbeslut januari 2016. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut januari 2016. 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-02-23 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 20 

AU § 19    KFN 2016/7 

 

Redovisning av ungdomsfullmäktiges protokoll 2016-01-12 

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 2016-01-12 §§ 4-10 

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 av ungdomsfullmäktiges protokoll 2016-01-12. 

 

 


