
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-05-24 

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-05-24 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

2016-05-30 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2016-06-21 

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 – 15.25 

Beslutande Jonny Clefberg (S) ordf. 

Mats Landqvist (S) vice ordf. 

Karl-Ivan Wiklund (S)  

Kjell Persson (S) för Qorbani 

Anna Eriksson (S) för Lindvall 

Erik Ullvin (V) för Edman 

Jennifer Bolmefalk (V) 

 

David Sharp (M) 

Jacqueline Adolfsson (M) 

Gerd Holmström (M) för Leonardsson 

Karolina Glogowska (SD) 

Övriga närvarande 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

Solomon Berhane (S) 

Sune Hedenström (MP) 
Ingrid Broman (KD) 

Robert Jansson (SD) 

 

 

Tjänstemän 

Christina Axelsson förvaltningschef 

Anneli Stray förvaltningssekreterare 
 

Personalrepresentanter 
Tony Eklund Kommunal 

 

Justerare David Sharp Paragrafer §§ 39-48 
Ärendena har behandlats enligt MBL § 19 

Tid och plats för 

justering 

2016-05-27 

Kultur & Fritid Köping  

Underskrifter 

 

Sekreterare 

 
……………………………………………. 
Anneli Stray 

 
 

 

Ordförande 

 
……………………………………………. 
Jonny Clefberg 

  

 

Justerande 

 
……………………………………………. 
David Sharp 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (11) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-05-24 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 39 

    KFN 2016/2 

 

Anmälan av arbetsutskottens protokoll 2016-04-26  

och 2016-05-10 

 
Beslutsunderlag 

Protokoll kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-04-26 § 38 

och 2016-05-10 §§ 39-47 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

 

att notera anmälan. 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (11) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-05-24 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 40 

AU § 39    KFN 2016/8 

 

Budgetuppföljning nr 1 2016 

Kommunens övergripande verksamhetsuppföljning omfattar bland annat budget-

/verksamhetsuppföljning nr 1, efter april månad till kommunfullmäktige. 

Uppföljningen ersätter månadsuppföljningen från nämnder/förvaltningar till 

kommunstyrelsen för april månad. 

 

Förvaltningen kommenterar: Avvikelsen till och med april är marginell och 

lämnas utan övriga kommentarer, ingen avvikelse prognostiseras på helår. 

 
Beslutsunderlag 

Driftbudgetuppföljning 2016 period april 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

budgetuppföljning nr 1 2016. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna budgetuppföljning nr 1 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet ska skickas till Drätselkontoret 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (11) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-05-24 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 41 

AU § 40    KFN 2016/77 

 

Biblioteksamverkan Köping Kolsva 

En bibliotekssamverkan mellan Köping stadsbibliotek och Kolsva kommundels-

bibliotek har diskuterats sedan 1999. I och med att biblioteksföreståndaren på 

biblioteket i Kolsva övergår till bibliotekschef på stadsbiblioteket är frågan åter 

aktuell. 

 

Samverkan finns redan i dag men i liten utsträckning. Förslaget som nu utarbetats 

bygger på att samverkan utökas till att gälla 4-5 timmar i veckan som tillträdande 

bibliotekschef på stadsbiblioteket tjänstgör i Kolsva. 10% av bibliotekschefens lön 

debiteras då Kolsva kommundel. 

 

Förslaget har utretts av föreståndaren på Kolsva bibliotek på uppdrag av Kultur & 

Fritid förvaltningschef och TF förvaltningschef i Kolsva kommundel. I ärendet 

har ett barnperspektiv beaktats. 

 

Förvaltningen föreslår att en samverkan mellan stadsbiblioteket och Kolsva 

bibliotek inleds så snart som möjligt och enligt bifogade förslag. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Förslag, Biblioteksamverkan 

Tjänsteskrivelse Biblioteksamverkan 

Barnchecklista 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

fritidsnämnden att en samverkan mellan Köpings stadsbibliotek och Kolsva 

kommundelsbibliotek inleds.  

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att en samverkan mellan Köpings stadsbibliotek och Kolsva 

kommundelsbibliotek inleds. 

 

 

 

 

 

Protokollet ska skickas till Kolsva kommundelsnämnd 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (11) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-05-24 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 42 

AU § 41    KFN 2015/93 

 

Laglig graffitivägg i Köping 

En fråga om en laglig graffitivägg i Köping har lämnats till ungdomsfullmäktige. 

Ungdomsfullmäktige beslutar 2015-04-14 § 31 föreslå Kultur & Fritid att öppna 

en laglig Graffitivägg i/vid skejtverksamheten i KMW-lokalen.  

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2015-08-24 § 49 att ge förvaltningen i 

uppdrag att undersöka möjligheterna till en laglig graffitivägg i Köping som kan 

skötas på ideell basis. I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 

Kultur & Fritids enhet barn- och ungdom har undersökt möjligheterna till en 

laglig graffitivägg i Köping. Barn- och ungdom har kallat till tre träffar för att 

samla intresserade. Ingen har kommit till träffarna. Enheten anser att det inte finns 

ett tillräckligt stort intresse av att arbeta för en laglig graffitivägg. 

 

Förvaltningen föreslår att ärendet läggs ner i brist på intresse. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Laglig graffitivägg i Köping 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

fritidsnämnden att ärendet om en laglig graffitivägg i Köping läggs ned. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att ärendet om en laglig graffitivägg i Köping läggs ned. 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (11) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-05-24 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 43 

AU § 42    KFN 2016/15 

 

Verksamhetsrapporter kv 1 2016 

Utifrån reglementet för kultur- och fritidsnämnden ska nämnden följa 

utvecklingen i de frågor som gäller kultur-, fritids- och turistområdet.  

 

Förvaltningen rapporterar om Kultur & Fritids verksamheter för kvartal 1 2016. 

 
Beslutsunderlag 

Verksamhetsrapporter Kultur & Fritid kvartal 1 januari, februari, mars 2016  

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

förvaltningens verksamhetsrapporter kv 1 2016. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna förvaltningens verksamhetsrapporter kv 1 2016. 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (11) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-05-24 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 44 

AU § 43    KFN 2016/74 

 

Samråd detaljplan PL 398 kv Nifelhem 7 vid Hökartorget 

Stadsarkitektkontoret översänder Samrådshandling Detaljplan för kv. Nifelhem 7 

vid Hökartorget, Köpings tätort, Köpings kommun för eventuellt yttrande. Syftet 

med detaljplanen är att den ska formellt bekräfta byggnadens användning för 

vårdcentral och föreslå bostäder inom en del av byggnaden. 

 

Nifelhem 7 har i Arkitekturguiden pekats ut som kulturhistoriskt värdefull 

byggnad. Planbestämmelse om varsamhet införs i detaljplanen. Fastigheten ligger 

inom den fasta fornlämningen som utgörs av medeltida kulturlager. Antikvarisk 

myndighet kontaktas vid arbeten som innebär schaktning inom fastigheten.  

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 

Förvaltningen har inga synpunkter gällande planförslaget. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Synpunkter Samrådshandling. Detaljplan för kv. Nifelhem 7 vid 

Hökartorget, Köpings tätort, Köpings kommun 

Samrådshandling 

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 8 (11) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-05-24 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 45 

AU § 44    KFN 2016/75 

 

Samråd detaljplan PL 395 del av innerstaden 1:47  

och 1:1 (kv Hake etapp 2) 

Stadsarkitektkontoret översänder Samrådshandling Detaljplan för del av 

innerstaden 1:47 och 1:1 (Kv. Hake etapp 2), Köpings tätort, Köpings kommun 

för eventuellt yttrande. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 

bostadsbyggande i form av flerbostadshus av typen ”hus i park”. Ett centralt 

område som lämpar sig för bostäder med god tillgänglighet och närhet till service 

och kollektivtrafik. 

 

Det finns inte något som tyder på att det finns fornlämningar i området. I ärendet 

har ett barnperspektiv beaktats. 

 

Förvaltningen har inga synpunkter gällande planförslaget. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Synpunkter Samrådshandling. Detaljplan för del av innerstaden 

1:47 och 1:1 (Kv. Hake etapp 2), Köpings tätort, Köpings kommun, PL 395 

Samrådshandling 

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 9 (11) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-05-24 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 46 

AU § 45    KFN 2016/17 

 

Delegationsbeslut april 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 2015/60 

Anställningsavtal Köpings museum. Museivärd  

Ann-Charlotte Kernehed, vikariat 2016-04-01-2016-11-30, 100%. 

Beslutsdatum: 2016-04-01 Beslutande: Enhetschef Roy Cassé 

 
Ärendenummer: KFN 2015/53 

Anställningsavtal Stadsbiblioteket. Bibliotekarie med personalansvar  

Maria Karlsson, tidsbegränsad anställning 2016-04-30-2016-05-31, 75%. 

Beslutsdatum: 2016-04-21 Beslutande: Förvaltningschef Christina Axelsson 

 
Ärendenummer: KFN 2015/53 

Anställningsavtal Stadsbiblioteket. Bibliotekarie med personalansvar  

Maria Karlsson, tidsbegränsad anställning 2016-06-01-2016-06-30, 50%. 

Beslutsdatum: 2016-04-21 Beslutande: Förvaltningschef Christina Axelsson 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

redovisningen av delegationsbeslut april 2016. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut april 2016. 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (11) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-05-24 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 47 

AU § 46    KFN 2016/7 

 

Redovisning ungdomsfullmäktiges protokoll 2016-04-05 

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 2016-04-05 §§ 31-35 

 

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 2016-04-05. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna redovisningen av ungdomsfullmäktiges protokoll 2016-04-05. 

 

 

  

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

Kultur- och fritidsnämnden 2016-05-24 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 48 

    KFN 2013/308 

 

Extra ärende  

Fördelning av föreningsbidrag 2016 

Enligt reglemente för kultur- och fritidsnämnden har nämnden som uppgift att 

inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade anslag och fastställda normer 

fördela bidrag till föreningar och organisationer. 

 

Förvaltningens förslag till fördelning av föreningsbidrag 2016 lämnas i juni.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande föreslår att nämnden delegerar beslutet om fördelning av 

föreningsbidrag 2016 till arbetsutskottet. 

 

 

 

Beslut 

Enligt ordförandes förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att delegera beslutet om fördelning av föreningsbidrag 2016 till arbetsutskottet. 

 

 

 


