
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-08-30 

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-08-30 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

2016-09-05 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2016-09-27 

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 – 15.58 

Beslutande Jonny Clefberg (S) ordf. 

Kjell Persson (S) för Landqvist 

Karl-Ivan Wiklund (S)  

Anna Eriksson (S) för Qorbani 

Örjan Lindvall (S) 

Ulf Edman (V) 

Jennifer Bolmefalk (V) 

 

David Sharp (M) 

Gerd Holmström (M) för Adolfsson 

Eva Leonardsson (L) 

Solomon Berhane (S) för Glogowska 

 

Övriga närvarande 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

Marcelo Larin (S) §§ 52-64 

Erik Ullvin (V) 

Sune Hedenström (MP) 

 

 

Tjänstemän 

Christina Axelsson förvaltningschef 

Anneli Stray förvaltningssekreterare 
 

Personalrepresentant 
Tony Eklund Kommunal  

Justerare Eva Leonardsson Paragrafer §§ 49-64 
Ärendena har behandlats enligt MBL § 19 

Tid och plats för 

justering 

2016-09-02 

Kultur & Fritid Köping  

Underskrifter 

 

Sekreterare 

 
……………………………………………. 
Anneli Stray 

 
 

 

Ordförande 

 
……………………………………………. 
Jonny Clefberg 

  

 

Justerande 

 
……………………………………………. 
Eva Leonardsson 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (17) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-08-30 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 49 

    KFN 2016/2 

 

Anmälan av arbetsutskottens protokoll 2016-06-07  

och 2016-08-16 

 
Beslutsunderlag 

Protokoll kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-06-07 §§ 48-54  

och 2016-08-16 §§ 55-65. 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

 

att notera anmälan. 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (17) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-08-30 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 50 

AU § 53    KFN 2016/87 

 

Anmälan Bemyndigande att teckna för Köpings museum 

I en bouppteckning från en kvinna i Köping har Köpings museum omnämnts i 

hennes testamente. Boutredare från Sparbanken Västra Mälardalen begär ett 

protokollsutdrag som visar vem som tecknar Köpings museum. 

 
Beslutsunderlag 

Meddelande från boutredare Sparbanken Västra Mälardalen 

 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden att bemyndiga 

ordförande Jonny Clefberg att på kultur- och fritidsnämndens vägnar teckna  

för Köpings museum. 

 

Då ärendet är brådskande beslutar arbetsutskottet med stöd av kultur- och 

fritidsnämndens delegationsordning att paragrafen justeras omedelbart.  

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

 

att godkänna redovisningen av anmälan om bemyndigande att teckna för  

Köpings museum. 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (17) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-08-30 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 51 

AU § 64    KFN 2016/87 

 

Bemyndigande att delgiva och underteckna handlingar  

I reglementet ”Gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i 

Köpings kommun” antagen av fullmäktige den 20 december 2010 § 107, beslutar 

fullmäktige följande om delgivning och undertecknande av handlingar. 

 

§ 10 Delgivning 

Delgivning med nämnden sker genom ordförande, chefen eller annan anställd som 

nämnden bestämmer. 

 

§ 11 Undertecknande av handlingar 

Handlingar som utfärdas i nämndens namn undertecknas av ordförande eller, vid 

förhinder för denne, av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som 

nämnden bestämmer. Nämnden får genom särskilt beslut uppdra åt annan/andra 

att verkställa undertecknandet. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden att för 2016 

bemyndiga förvaltningschef Christina Axelsson att på kultur- och fritidsnämndens 

vägnar delgiva och underteckna handlingar som grundar sig på fattade beslut av 

kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott eller kultur- och fritidsnämnden. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att för 2016 bemyndiga förvaltningschef Christina Axelsson att på kultur- och 

fritidsnämndens vägnar delgiva och underteckna handlingar som grundar sig på 

fattade beslut av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott eller kultur- och 

fritidsnämnden. 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (17) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-08-30 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 52 

AU § 48    KFN 2013/308 

 

Delegationsbeslut 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. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2016-05-25 § 47 att delegera beslutet om 

fördelning av föreningsbidrag 2016 till arbetsutskottet. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har 4 000 000 kronor att fördela i kontantstöd under 

2016. 137 föreningar har ansökt om föreningsbidrag för 2016. Cirka 70 av 

ansökningarna är ofullständiga och i dagsläget har cirka hälften lämnat in 

kompletteringar. I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 

Förvaltningen föreslår att bidrag fördelas utifrån bifogad bilaga under 

förutsättning att ofullständiga ansökningar kompletteras före utbetalning. 

 
Beslutsunderlag 

Fördelning av föreningsbidrag 2016 

Bilaga Sammanställning av förslag till bidragsfördelning 2016 

Barnchecklista 

 

Under sammanträdet uttrycker Sharp, Landqvist, Edman sitt missnöje med 

förvaltningens sena handläggning av ärendet.  

 
Arbetsutskottet beslutar 

att godkänna fördelningen av föreningsbidrag 2016 

att ofullständiga ansökningar ska kompletteras innan utbetalning  

att förvaltningen kompletterar ärendet med en skriftlig redogörelse av 

fördelningen av föreningsbidrag med avvikelser upp/ner från 20% till nästa 

sammanträde med kultur- och fritidsnämnden  

samt att paragrafen justeras omedelbart 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna arbetsutskottets redovisning av Delegationsbeslut Fördelning  

av föreningsbidrag 2016. 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (17) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-08-30 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 53 

AU § 58    KFN 2013/308 

 

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. 

 

Kultur- och fritidsnämndens delegerar till arbetsutskottet 2016-05-24 § 48  

att besluta om fördelning av föreningsbidrag 2016.  

 
Arbetsutskottets beslut 2016-06-07 § 48 

att godkänna fördelningen av föreningsbidrag 2016 

att ofullständiga ansökningar ska kompletteras innan utbetalning  

att förvaltningen kompletterar ärendet med en skriftlig redogörelse av 

fördelningen av föreningsbidrag med avvikelser upp/ner från 20% till nästa 

sammanträde med kultur- och fritidsnämnden  

 

Förvaltningen kompletterar fördelningen av föreningsbidrag 2016 med en skriftlig 

redogörelse med avvikelser upp/ner från 20 %. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Fördelning av föreningsbidrag med avvikelser +/- 20 % mellan 

2015 och 2016 års fördelning” 

Protokollsutdrag KFN au 2016-06-07 § 48  

Tjänsteskrivelse med bilaga ”Fördelning av föreningsbidrag 2016” 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna fördelningen 

av föreningsbidrag 2016 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna fördelningen av föreningsbidrag 2016. 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (17) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-08-30 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 54 

AU § 49, 57    KFN 2016/8 

 

Driftbudgetuppföljning maj och juli 2016  

Förvaltningen redovisar driftbudgetuppföljningen för maj månad. Uppföljningen 

visar en avvikelse till och med maj.  

Avvikelsen beror främst på periodiseringseffekter.  

 

Förvaltningen redovisar uppföljning av driftbudget för juli månad. Uppföljningen 

visar en avvikelse till och med juli.  

Avvikelsen beror främst på periodiseringseffekter. 

 
Beslutsunderlag 

Driftbudgetuppföljning 2016 period maj. 

Driftbudgetuppföljning 2016 period juli 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

driftbudgetuppföljningen för maj och juli 2016. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna driftbudgetuppföljningen för maj och juli 2016. 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (17) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-08-30 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 55 

AU § 55    KFN 2014/25 

 

Riktlinjer för reklam i kommunalt ägda anläggningar 

Kommunfullmäktige överlämnar till varje nämnd att bedöma hur riktlinjer för 

sponsring ska utformas och genomföras med utgångspunkt från respektive 

verksamhet. 

 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar 2014-02-11 § 14 att 

förvaltningen tar fram förslag på riktlinjer för hur Kultur & Fritid ska hantera 

sponsorskyltar. 

 

Sponsring är en viktig inkomstkälla för föreningarna och förvaltningen ser det 

som ytterst viktigt att tydliga riktlinjer finns utifrån ett rättvise- och 

barnperspektiv. Kultur & Fritid kan komma/har att hantera reklam i många 

kommunala anläggningar med egen drift eller där vi eller föreningar bedriver 

verksamhet. En fördjupning av arbetet med riktlinjer för reklam i kommunalt ägda 

anläggningar är nödvändig. I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 

Stadskansliets fastighetssamordning har informerats i ärendet. Förvaltningen 

föreslår att arbetet med framtagandet av regler kring reklam i kommunalt ägda 

anläggningar där Kultur & Fritid har verksamhet går vidare. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse med bilaga ”Förslag till riktlinjer för reklam i kommunalt ägda 

anläggningar 

Barnchecklista 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

fritidsnämnden att arbetet med att ta fram riktlinjer för reklam i kommunalt ägda 

anläggningar där Kultur & Fritid har verksamhet går vidare, och att arbetet med 

riktlinjer för reklam i kommunalt ägda anläggningar startar efter nämndbeslut. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att arbetet med att ta fram riktlinjer för reklam i kommunalt ägda anläggningar 

där Kultur & Fritid har verksamhet går vidare  

 

samt att arbetet med riktlinjer för reklam i kommunalt ägda anläggningar startar 

efter nämndbeslut. 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (17) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-08-30 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 56 

AU § 56    KFN 2016/63 

 

Remissvar Medborgarförslag – eldningsförbud på 
bryggorna vid inre hamnen i Köping 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2016-06-14 § 190 remittera 

medborgarförslaget om eldningsförbud på bryggorna vid inre hamnen i Köping 

till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. 

 

Förslagställaren föreslår att kommunen sätter upp skyltar med ”grillning/eldning 

förbjudet” vid bryggorna i inre hamnen alternativt att kommunen iordningsställer 

speciella grillningsplatser. 

 

Kultur & Fritid har under försommaren etablerat en officiell grillplats på östra 

sidan av inre hamnen och satt upp en påbudsskylt med hänvisning till grillplatsen. 

Förvaltningen har också i dialog med Räddningstjänsten kommit fram till att den 

genomförda åtgärden prövas för tillfället men att frågan kan tas upp igen om 

åtgärden inte är tillräcklig. 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Svar medborgarförslag – eldningsförbud på bryggorna i inre 

hamnen” 

Barnchecklista 

Medborgarförslag 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

förvaltningens remissvar. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna förvaltningens remissvar. 

 

 

 
Protokollet ska skickas till kommunstyrelsen. 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (17) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-08-30 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 57 

AU § 59    KFN 2016/12 

 

Klagomålshantering kvartal 2 2016 

Redovisning av förvaltningens 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 2 april, maj, juni  

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

klagomålshanteringen kvartal 2 2016. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna klagomålshanteringen kvartal 2 2016. 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (17) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-08-30 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 58 

AU § 60    KFN 2016/15 

 

Verksamhetsrapporter kvartal 2 2016 

Enligt 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 2 2016. 

 
Beslutsunderlag 

Verksamhetsrapporter Kultur & Fritid kvartal 2 april, maj, juni 2016 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna Kultur & 

Fritids verksamhetsrapporter kvartal 2 2016. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna Kultur & Fritids verksamhetsrapporter kvartal 2 2016. 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (17) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-08-30 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 59 

AU § 61    KFN 2016/13 

 

Redovisning av inköpt konst kvartal 2 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 2 2016 ”Vita huset” Stig Schedvin 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

redovisningen av inköpt konst kvartal 2 2016. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna redovisningen av inköpt konst kvartal 2 2016. 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (17) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-08-30 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 60 

AU § 50    KFN 2016/17 

 

Delegationsbeslut maj 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. 

 
Personalärende 

 
Ärendenummer: KFN 2015/13 

Anställningsavtal Karlbergshallen. Vaktmästare  

Patrik Nilsson, vikariat 100 % 2016-05-16 - 2016-06-15 

Beslutsdatum: 2016-05-06 Beslutande: Enhetschef Marina Yazdany 

 
Ärendenummer: KFN 2014/58  

Anställningsavtal Turism. Turistinformatör 

Jenny Gustavsson, säsongsanställning 100% 2016-06-27 – 2016-08-27 

Beslutsdatum: 2016-05-20 Beslutande: Enhetschef Annelie Hedvall 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

redovisningen av delegationsbeslut maj 2016. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut maj 2016. 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (17) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-08-30 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 61 

AU § 62    KFN 2016/17 

 

Delegationsbeslut juni 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 

 
KFN 2015/13 

Anställningsavtal Bad Hallar Föreningsstöd. Vaktmästare Karlbergshallen 

Patrik Nilsson, vikariat 100% 2016-06-16 - 2016-10-15 

Beslutsdatum: 2016-06/16 Beslutande: Enhetschef Marina Yazdany 

 
KFN 2015/13 

Anställningsavtal Bad Hallar Föreningsstöd. Föreningskonsulent 

Christoffer Falkén vikariat 100% 2016-08-01 - 2016-12-31 

Beslutsdatum: 2016-06-09 Beslutande: Enhetschef Marina Yazdany 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

redovisningen av delegationsbeslut juni 2016. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut juni 2016. 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (17) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-08-30 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 62 

AU § 63    KFN 2016/17 

 

Delegationsbeslut juli 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 

 
KFN 2012/83 

Anställning timavlönad Anläggningar. Idrottsplatsvaktmästare 

Kevin Olsson, vikariat 2016-07-01-2016-07-31 

Beslutsdatum: 2016-07-01 Beslutande: Enhetschef Anders Eriksson 

 
KFN 2016/95 

Anställningsavtal Anläggningar. Idrottsplatsvaktmästare 

Rickard Fager 100% från och med 2016-07-01 

Beslutsdatum: 2016-07-01 Beslutande: Enhetschef Anders Eriksson 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

redovisningen av delegationsbeslut juli 2016. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut juli 2016. 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (17) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-08-30 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 63 

AU § 51    KFN 2016/7 

 

Redovisning av ungdomsfullmäktiges protokoll 2016-05-03 

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 2016-05-03 §§ 40 - 44 

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 2016-05-03. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna redovisningen av ungdomsfullmäktiges protokoll 2016-05-03.  

 

  

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


 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (17) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-08-30 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 64 

AU § 54    KFN 2016/87 

 

Meddelande om ändrade sammanträdestider för 
arbetsutskottet oktober och november 2016 

 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar flytta sammanträdet med arbetsutskottet  

tisdag 11 oktober till måndag 10 oktober  

 

och att flytta sammanträdet med arbetsutskottet  

tisdag 8 november till måndag 7 november. 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att notera informationen. 

 

 


