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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-03-22 

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-03-22 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

2016-04-04 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2016-04-26 

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 – 16.10 

Beslutande Jonny Clefberg (S) ordf. 

Mats Landqvist (S) vice ordf. 

Kjell Persson (S) för Wiklund 

Anna Eriksson (S) för Qorbani 

Örjan Lindvall (S) 

Erik Ullvin (V) för Edman 

Jennifer Bolmefalk (V) 

 

David Sharp (M) 

Jacqueline Adolfsson (M) 

Eva Leonardsson (L) 

Karolina Glogowska (SD) 

Övriga närvarande 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

Marcelo Larin (S) 

Sune Hedenström (MP) 

Gerd Holmström (M) 
Ulrika Uggla (M) 

Ingrid Broman (KD) 

Robert Jansson (SD) 

 

 

Tjänstemän 

Christina Axelsson förvaltningschef 

Anneli Stray förvaltningssekreterare 
 

Personalrepresentanter 
 

Justerare Jennifer Bolmefalk Paragrafer §§ 21-26 
Ärendena har behandlats enligt MBL § 19 

Tid och plats för 

justering 

2016-04-01 

Kultur & Fritid Köping  

Underskrifter 

 

Sekreterare 

 
……………………………………………. 
Anneli Stray 

 
 

 

Ordförande 

 
……………………………………………. 
Jonny Clefberg 

  

 

Justerande 

 
……………………………………………. 
Jennifer Bolmefalk 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-03-22 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

Innan sammanträdet informerar HR-specialist Lena Hallemark om Köpings 

kommuns medarbetarundersökning 2015. 

 

 

 

KFN § 21 

    KFN 2015/6 

 

Val av ny ersättare till kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott 

Kommunfullmäktige beslutar 2016-02-29 § 34 att befria Veronica Liljeberg (V) 

från uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden samt att utse Jennifer 

Bolmefalk (V) till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 

 

Kultur- och fritidsnämnden ska utse en ny ersättare för Veronica Liljeberg (V)  

till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2015-2018. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Jennifer Bolmefalk (V) ska utses till ny ersättare i kultur- och fritidsnämndens 

arbetsutskott. 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att utse Jennifer Bolmefalk (V) till ny ersättare i kultur- och fritidsnämndens 

arbetsutskott. 
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Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 22 

    KFN 2016/2 

 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 2016-03-08 §§ 21-25 

 
Beslutsunderlag 

Protokoll kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-03-08 §§ 21-25 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att notera anmälan. 
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KFN § 23 

AU § 21    KFN 2016/8 

 

Driftbudgetuppföljning februari 2016 

Förvaltningen redovisar driftbudgetuppföljningen för februari månad. 

Uppföljningen visar en avvikelse till och med februari. Avvikelsen beror på 

periodiseringseffekter. 

 
Beslutsunderlag 

Driftbudgetuppföljning 2016 period februari. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

redovisningen av driftbudgetuppföljningen för februari 2016. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna redovisningen av driftbudgetuppföljningen för februari 2016. 
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KFN § 24 

AU § 22    KFN 2015/54 

 

Besparingsåtgärder inför budget 2017 

I kommunfullmäktiges budgetbeslut 2015-06-15 § 68 får samtliga 

styrelser/nämnder i uppdrag att utreda 

 

1. Hur få en ännu bättre samordning inom och mellan förvaltningarna 

2. Vad behövs för att öka effektiviteten och på så sätt kunna sänka 

förvaltningens kostnader med 2% 

Förvaltningen föreslår 

 Att en översyn av arbetsuppgifterna inom enheterna Anläggningar och 

Bad, hallar och föreningsstöd genomförs för att effektivisera och minska 

förvaltningens kostnader med 2 % 

 Att samarbetet inom och mellan förvaltningarna fortlöper och förstärks 

 Och att det som redan sker kommuniceras till alla våra medarbetare 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

förvaltningens förslag till besparingsåtgärder inför budget 2017. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Särskilda uppdrag till styrelser/nämnder 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna förvaltningens förslag till besparingsåtgärder inför budget 2017. 

 

 

 

 

 

Protokollet ska skickas till kommunstyrelsen. 
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KFN § 25 

AU § 23    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. 

 
Administrativa ärenden 

Utbetalning av bidrag.  Ärendenr: KFN 2015/53 

Kolsva IF, driftstöd 2016 100% 

Beslut av förvaltningschef Christina Axelsson 2016-01-19 

 
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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KFN § 26 

AU § 24    KFN 2016/7 

 

Redovisning av ungdomsfullmäktiges protokoll 2016-02-09 

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 2016-02-09 §§ 15-19 

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 av ungdomsfullmäktiges protokoll 2016-02-09. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna redovisningen av ungdomsfullmäktiges protokoll 2016-02-09. 

 

 

 

 


