
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-09-27 

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-09-27 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

2016-10-05 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2016-10-27 

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 – 15.30 

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) 

Jennifer Bolmefalk (V) 

 

David Sharp (M) 

Jacqueline Adolfsson (M) 

Gerd Holmström (M) för Leonardsson 

Anna Eriksson (S) för Glogowska §§ 65,66 

Karolina Glogowska (SD) §§ 67-71 

 

 

Övriga närvarande 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

Anna Eriksson (S) §§ 67-71 

Sune Hedenström (MP) 
Ulrika Uggla (M) 

Ingrid Broman (KD) 

 

 

Tjänstemän 

Christina Axelsson förvaltningschef 

Anneli Stray förvaltningssekreterare 
 

Personalrepresentanter 
Tony Eklund Kommunal 

Justerare Jacqueline Adolfsson Paragrafer §§ 65 - 71 
Ärendena har behandlats enligt MBL § 19 

Tid och plats för 

justering 

2016-10-04 

Kultur & Fritid Köping  

Underskrifter 

 

Sekreterare 

 
……………………………………………. 
Anneli Stray 

 
 

 

Ordförande 

 
……………………………………………. 
Jonny Clefberg 

  

 

Justerande 

 
……………………………………………. 
Jacqueline Adolfsson 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (8) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-09-27 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 65 

    KFN 2016/2 

 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 2016-09-13 

 
Beslutsunderlag 

Protokoll kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-09-13 §§ 66-72. 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

 

att notera anmälan. 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (8) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-09-27 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 66 

AU § 66    KFN 2016/8 

 

Delårsrapport augusti 2016 

Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommunerna minst en gång under 

räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten 

från räkenskapsårets början. Köpings kommuns delårsrapport omfattar åtta 

månader, från januari till och med augusti.  

 

Förvaltningen lämnar förslag på kultur- och fritidsnämndens delårsrapport. 

 
Beslutsunderlag 

Delårsrapport augusti 2016 med driftbudgetuppföljning nummer 2  

för kultur- och fritidsnämnden 

Driftbudgetuppföljning period augusti 2016 

 

Förvaltningsekonomen informerar om att förvaltningen väntar på ett nytt underlag 

till delårsrapporten från drätsel, och att textstycket ”Vad behövs för att öka 

effektiviteten…” under rubriken ”Redovisning av särskilda uppdrag 2016”  

sidan 9, ska tas bort.  

 

Förvaltningen skickar med en justerad delårsrapport i kallelsen till sammanträdet 

med kultur- och fritidsnämnden tisdag 27 september. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

fritidsnämnden godkänna kultur- och fritidsnämndens delårsrapport augusti 2016. 

 

Förvaltningen skickar inte ut någon justerad delårsrapport på grund av att 

löneavtalet gällande kommunals medlemmar inte är klart. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna kultur- och fritidsnämndens delårsrapport augusti 2016. 

 

 

 

 

 

 
Protokollet ska skickas till Drätselkontoret 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (8) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-09-27 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 67 

AU § 67    KFN 2016/101 

 

Remissvar Medborgarförslag – Stängsel kring hundbadet 
på Malmön 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2016-08-16 remittera 

medborgarförslaget om stängsel kring hundbadet på Malmön till kultur- och 

fritidsnämnden för yttrande.  

 

Förslagställaren föreslår att Köpings kommun sätter upp stängsel runt badplatsen 

där hundbad är tillåtet (vid Malmön). 

 
Sammanfattning av förvaltningens förslag 

För att kunna erbjuda ett öppet och rörligt friluftsliv på Malmön har kommunen 

varit restriktiva med vägbommar, inhägnader etc. I sin nuvarande form ger 

hundbadet familjer med hund, och familjer utan hund, möjlighet att umgås och 

bada på samma område om så önskas. På så sätt skapar vi den öppna mötesplatsen 

vi eftersträvar på Malmön. 

 

Förvaltningen föreslår att området där vi badar tillsammans med hundar förblir 

oinhägnat. 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse. Remissvar – Medborgarförslag. Sätta upp stängsel runt 

badplatsen där hundbad är tillåtet (vid Malmön) 

Barnchecklista 

Medborgarförslag 

Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

fritidsnämnden godkänna remissvaret. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna remissvaret. 

 

 

 
Protokollet ska skickas till kommunstyrelsen 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (8) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-09-27 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 68 

AU § 68    KFN 2016/103 

 

Köpings museum, avgifter för digitala kopior 

Köpings museum har enligt tidigare beslut avgiftsbelagt kopiering och bruk av 

digitala bilder ur samlingarna.  

 

I dag är digitala kopior från Köpings museums fotosamling nedladdningsbara på 

webbplatsen Digitalt museum. Bilderna får användas utan kostnad, om de inte 

används för kommersiellt bruk och om Köpings museum anges som källa. 

 

Förvaltningen föreslår att ta bort kostnaden för kopiering och bruk av museets 

fotografier, förutom vid framställning av nya digitala kopior för beställare, om  

de inte skapas inom samarbetsprojekt med museet.  

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse. Ang. avgifter för digitala kopior ur Köpings museums arkiv 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

fritidsnämnden ta bort kostnaden för kopiering och bruk av museets fotografier, 

förutom vid framställning av nya digitala kopior för beställare, om de inte skapas 

inom samarbetsprojekt med museet.  

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att ta bort kostnaden för kopiering och bruk av museets fotografier, förutom vid 

framställning av nya digitala kopior för beställare, om de inte skapas inom 

samarbetsprojekt med museet.  

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (8) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-09-27 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 69 

AU § 69    KFN 2016/93 

 

Fördelning av bidrag för studieförbund 2016 

Köpings kommun har 1 300 000 kronor att fördela procentuellt mellan 

studieförbunden. 

 

Förvaltningen lämnar förslag till fördelning av bidrag för studieförbund 2016. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse. Fördelning av studieförbundsbidrag 2016 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

fritidsnämnden godkänna fördelningen av bidrag för studieförbund 2016. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna fördelningen av bidrag för studieförbund 2016.  

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (8) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-09-27 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 70 

AU § 70    KFN 2015/136 

 

Ändrade tider för konsumentvägledningen 

Kungsörs kommun sade upp avtalet om konumentrådgivningstjänst från Köpings 

kommun från och med 2016-01-01. De tio timmar som konsumentvägledningen 

gjorde för Kungsör lades då på biblioteksverksamheten i Köping.  

 

I dag gör konsumentvägledaren cirka 6,5 timmar i veckan på biblioteket, och det 

finns ett behov av ytterligare tre timmar i veckan. För att flytta tre timmar från 

konsumentvägledaren till bibliotekets verksamhet behöver öppettiderna för 

konsumentvägledningen ändras från måndagar 10-16 till 13-16, övriga dagar 

öppet som vanligt. 

 

Konsumentvägledningens öppettider blir då enligt följande: 

Måndag och torsdag 13-16. 

Tisdag, onsdag och fredag 10-13 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse. Ändrade öppettider på Konsumentvägledningen 

Barnchecklista 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

fritidsnämnden godkänna öppettiderna för konsumentvägledningen.  

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna öppettiderna för konsumentvägledningen.  

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (8) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-09-27 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 71 

AU § 71    KFN 2016/17 

 

Delegationsbeslut augusti 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 2012/83 

Anställningsunderlag Anläggningar. Idrottsplatsvaktmästare  

Vikariat 2016-08-01 - 2016-09-02 

Beslutsdatum: 2016-08-08 Beslutande: Enhetschef Anläggningar 

 
Ärendenummer: KFN 2015/13  

Anställningsavtal Karlbergsbadet Kristinelundsbadet. Badpersonal 

Vikariat 2016-08-24 - 2016-12-31 

Beslutsdatum: 2016-08-15 Beslutande: Enhetschef Bad Hallar Föreningsstöd 

 
Ärendenummer: KFN 2016/102  

Anställningsavtal Sportfältet. Idrottsplatsvaktmästare 

Tillsvidareanställning 100 % från och med 2016-10-01  

Beslutsdatum: 2016-08-31 Beslutande: Enhetschef Anläggningar 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

redovisningen av delegationsbeslut augusti 2016. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut augusti 2016. 

 

 

 

 


