
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-04-26 

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-04-26 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

2016-05-03 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2016-05-25 

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 – 15.55 

Beslutande Jonny Clefberg (S) ordf. 

Mats Landqvist (S) vice ordf. 

Karl-Ivan Wiklund (S) 

Shazia Qorbani (S) 

Örjan Lindvall (S) 

Ulf Edman (V) 

Jennifer Bolmefalk (V) 

 

David Sharp (M) 

Ulrika Uggla (M) för Adolfsson 

Eva Leonardsson (L) 

Kjell Persson (S) för Glogowska § 27 

Karolina Glogowska (SD) §§ 28-38 

Övriga närvarande 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

Kjell Persson (S) §§ 28-38 

Anna Eriksson (S) 

Solomon Berhane (S) 

Marcelo Larin (S) 

Sune Hedenström (MP) 
Robert Jansson (SD) §§ 28-38 

 

 

Tjänstemän 

Christina Axelsson förvaltningschef 

Anneli Stray förvaltningssekreterare 
Pär Magnusson förvaltningsekonom 

 

 

 

Justerare Ulf Edman Paragrafer §§ 27-38 
Ärendena har behandlats enligt MBL § 19 

Tid och plats för 

justering 

 

Kultur & Fritid Köping  

Underskrifter 

 

Sekreterare 

 
……………………………………………. 
Anneli Stray 

 
 

 

Ordförande 

 
……………………………………………. 
Jonny Clefberg 

  

 

Justerande 

 
……………………………………………. 
Ulf Edman 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-04-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 27    KFN 2016/2 

 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 2016-04-11 

 
Beslutsunderlag 

Protokoll kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-04-11 §§ 26-37 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att notera anmälan. 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-04-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 28 

AU §§ 26, 38   KFN 2016/54 

 

Budgetförslag inför 2017 (2018-2019) 

Enligt tidplanen för Köpings kommuns budgetarbete ska budgetförslag från 

nämnder/förvaltningar lämnas till drätselkontoret för sammanställning och för 

vidare utskick till mål- och budgetberedningen den 11, 12 maj. Budgetförslaget 

ska lämnas till drätselkontoret senast 25 april. 

 
Beslutsunderlag 

Budgetförslag inför 2017 (2018-2019) Kultur- och fritidsnämnden 

 
Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet beslutar överlämna förslagen på förändringar i Budgetförslag 

2017 till kultur- och fritidsnämnen för beslut. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Arbetsutskottet föreslår följande justering i Budgetförslag inför 2017 

 Under avsnittet ”Förändringar/nya förutsättningar som bedöms påverka 

årsbudget 2017 (2018-2019)” lägga till frågan om konstgräs. 

 Ändra prioriteringsordningen i tabellen för ”Förslag till investeringar 

2017-2019”. 

 

Budgetförslag inför 2017 (2018-2019) med justeringar ska skickas till kultur- och 

fritidsnämndens ledamöter och ersättare med e-post. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna Budgetförslag inför 2017 (2018-2019) med justeringar 

 

samt att Budgetförslag inför 2017 (2018-2019) med justeringar ska skickas till 

nämndens ledamöter och ersättare via e-post.  

 

 

 

 

 

 

Protokollet ska skickas till drätselkontoret. 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-04-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 29 

AU § 27    KFN 2016/8 

 

Driftbudgetuppföljning mars 2016 

Förvaltningen redovisar driftbudgetuppföljningen för mars månad. Uppföljningen 

visar en avvikelse till och med mars. Avvikelsen motsvarar cirka 2,9% och beror 

till större delen på periodiseringseffekter. 

 
Beslutsunderlag 

Driftbudgetuppföljning 2016 period mars. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

driftbudgetuppföljningen för mars 2016. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna driftbudgetuppföljningen för mars 2016. 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-04-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 30 

AU § 28    KFN 2015/127 

 

Revision av föreningsbidrag 2015 

Revision av 2015 års föreningsbidrag har genomförts på 41 föreningar. 

Revisionen genomfördes av utbildningsstöd som beviljats för 2015. 

 

Nitton föreningar har beviljats bidrag, tolv föreningar har fått reducerad 

utbetalning och tio föreningar har inte fått resterande 20% utbetalda. Ingen 

förening har blivit återbetalningsskyldig. 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Revision föreningsbidrag 2015 med bilaga. 

Barnchecklista 

Justerad Revision föreningsbidrag 2015, bilaga 1. 

 

I bilagan till tjänsteskrivelsen ”Revision föreningsbidrag 2015”, under rubriken 

om beviljade bidrag, ska föreningen Köpings hockey läggas till.  

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

förvaltningens revision av föreningsbidrag 2015.  

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna förvaltningens revision av föreningsbidrag 2015. 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-04-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 31 

AU § 29    KFN 2016/49 

 

Ansökan om bidrag, stödköp av CD-album 

Reinis Zarins, bland annat verksam som jazzmusiker/kompositör och 

hemmahörande i Köping, ansöker om bidrag i form av stödköp för ny skiva. 

Kultur- och fritidsnämnden har vid tidigare tillfälle beslutat om att inköpa ett antal 

exemplar av Zarins tidigare produktion till turistbyrån för försäljning. 

 

Förvaltningen föreslår att 30 exemplar av det nya CD-albumet köps in till 

turistbyrån för försäljning. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ansökan om bidrag 

Ansökan om bidrag från Reinis Zarins 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

fritidsnämnden godkänna ett stödköp av 30 CD-album. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna ett stödköp av 30 CD-album. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet ska skickas till Reinis Zarins. 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-04-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 32 

AU § 30    KFN 2013/277 

 

Kultur- och fritidsguiden, uppsägning av avtal 

Kultur & Fritid har sedan 2006 årligen gett ut Kultur- och fritidsguiden. Guiden 

tas fram i samarbete med KommunMedia AB. Finansiering sker genom 

annonsering i guiden vilket sker helt i KommunMedia ABs regi. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen har diskuterat en fortsatt utgivning i 

KommunMedia ABs regi. Förslag har framkommit om att låta förvaltningen 

trycka en egen information om Kultur & Fritids verksamheter. Den ska då 

placeras ut på alla enheter och läggas ut på kommunens webbsida. 

 

Förvaltningen föreslår att avtalet med KommunMedia AB sägs upp och att 

förvaltningen arbetar fram en egen produkt som informerar om våra verksamheter 

och att informationen föreslås finnas i tryckt form och på kommunens webbsida. 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsguiden, uppsägning av avtal 

Barnchecklista 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

fritidsnämnden att avtalet med KommunMedia AB sägs upp, att förvaltningen 

arbetar fram en egen produkt som informerar om Kultur & Fritids verksamheter,  

och att informationen föreslås finnas i tryckt form och på kommunens webbsida. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att avtalet med KommunMedia AB sägs upp  

 

att förvaltningen arbetar fram en egen produkt som informerar om Kultur & 

Fritids verksamheter  

 

samt att informationen föreslås finnas i tryckt form och på kommunens webbsida. 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-04-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 33 

AU § 31    KFN 2016/59 

 

Samråd av detaljplan PL392 del av Macksta 

Stadsarkitektkontoret översänder Samrådshandling. Detaljplan för Del av 

Macksta, Etapp 1, Köpings tätort, Köpings kommun, PL 392 för eventuellt 

yttrande senast måndag 11 april 2016.  

 

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att komplettera bebyggelsen på en 

del av Macksta med ett begränsat antal tomter avsedda för friliggande småhus. 

Registrerade fornlämningar finns i planområdets närhet men inom planområdet 

finns inga kända fornlämningar. I ärendet har ett barnperspektiv beaktats.  

 

Förvaltningen har inga synpunkter gällande planförslaget. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Synpunkter Samrådshandling. Detaljplan för Del av Macksta, 

Etapp 1, Köpings tätort, Köpings kommun, PL 392 

Barnchecklista 

Samrådsskrivelse 

Planförslaget finns tillgängligt på kommunens hemsida 

www.koping.se/detaljplaner 

för utskrift, 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 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-04-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 34 

AU § 32    KFN 2016/58 

 

Samråd av detaljplan PL 390 del av kvarteret Gautiod 

Stadsarkitektkontoret översänder Samrådshandling. Detaljplan för del av kv. 

Gautiod m.m. (område vid Västra Långgatan) Köpings tätort, Köpings kommun, 

PL 390 för eventuellt yttrande senast fredag 15 april 2016.  

 

Syftet med planen är att möjliggöra en fastighetsreglering som innebär att 

bostadsfastigheterna Gautiod 9, 10 och 11 utökas med mark från Gautiod 12 och 

en mindre del av Gautiod 13. Fastigheterna Gautiod 12 och 13 är sedan slutet av 

1960- talet planlagd för parkering i 2 våningar. Inom planområdet finns inte 

någon bebyggelse som kan betecknas som kulturhistoriskt värdefull. I ärendet har 

ett barnperspektiv beaktats. 

 

Förvaltningen har inga synpunkter gällande planförslaget. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Synpunkter Samrådshandling. Detaljplan för del av kv. Gautiod 

m.m. (område vid Västra Långgatan), Köpings tätort, Köpings kommun, PL 390. 

Barnchecklista 

Planförslaget finns tillgängligt på kommunens hemsida 

www.koping.se/detaljplaner 

för utskrift, 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 10 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-04-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 35 

AU § 33    KFN 2016/12 

 

Redovisning av klagomålshantering kvartal 1 2016 

Redovisning av klagomålshantering ingår som ett kontrollmoment i Kultur & 

Fritids interna kontrollplan. Hanteringen av inkomna klagomål ska redovisas 

kvartalsvis till kultur- och fritidsnämnden.  

 
Beslutsunderlag 

Klagomålshantering 2016 kvartal 1 januari, februari, mars 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

förvaltningens klagomålshantering för kvartal 1 2016. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna förvaltningens klagomålshantering för kvartal 1 2016. 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-04-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 36 

AU § 34    KFN 2016/17 

 

Redovisning av delegationsbeslut mars 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 
 
Ärendenummer: KFN 2016/53 

Anställningsavtal enhetschef stadsbiblioteket  

Anette Gripenberth, tillsvidareanställning från och med 2016-06-01, heltid. 

Beslutsdatum: 2016-03-01 Beslutande: Förvaltningschef Christina Axelsson 

 
Ärendenummer: KFN 2015/13 

Anställningsavtal badpersonal  

Therese Koivula, tidsbegränsad anställning, vikariat 2016-03-14-2016-12-31, 

heltid. 

Beslutsdatum: 2016-03-11 Beslutande: Enhetschef Marina Yazdany 

 
Ärendenummer: KFN 2015/13 

Anställningsavtal vaktmästare  

Patrik Nilsson, tidsbegränsad anställning, vikariat 2016-04-01-2016-05-15, heltid. 

Beslutsdatum: 2016-03-18 Beslutande: Enhetschef Marina Yazdany 

 
Ärendenummer: KFN 2012/83 

Anställningsavtal idrottsplatsvaktmästare  

Johan Holmgren, tidsbegränsad anställning, säsongsanställning  

2016-04-01-2016-09-30, heltid. 

Beslutsdatum: 2016-03-31 Beslutande: Enhetschef Anders Eriksson 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

redovisningen av delegeringsbeslut mars 2016.  

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut mars 2016. 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-04-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 37 

AU § 35    KFN 2016/13 

 

Redovisning av inköpt konst kvartal 1 2016 

Kultur- och fritidsnämndens konstkommitté med Kultur & Fritids 

kultursekreterare utgör inköpsgrupp för kommunens konstsamling.  

Inköpsgruppen ska redovisa inköpt konst till nämnden varje kvartal. 

 
Beslutsunderlag 

Redovisning av inköpt konst kvartal 1 2016, ”Krackelerad ängel” Birgitta Alvinzi 

och ”Vegetation 2” Lena Fransson. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

redovisningen av inköpt konst kvartal 1 2016.  

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna redovisningen av inköpt konst kvartal 1 2016. 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-04-26 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 38 

AU § 36    KFN 2016/7 

 

Redovisning av ungdomsfullmäktiges protokoll 2016-03-08 

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 2016-03-08 §§ 24-27 

Komplett protokoll finns på Köpings kommuns hemsida: 

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

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

redovisningen av ungdomsfullmäktiges protokoll 2016-03-08.  

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna redovisningen av ungdomsfullmäktiges protokoll 2016-03-08. 

 

 

 

 

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

