
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-11-22 

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-11-22 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

2016-11-28 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2016-12-20 

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. 15.00-16.20 

Beslutande Jonny Clefberg (S) ordf. 

Kjell Persson (S) för Landqvist 

Karl-Ivan Wiklund (S)  

Solomon Berhane (S) för 

Qorbani 

Marcelo Larin (S) för Lindvall 

Ulf Edman (V) 

 

 

 

 

 

 

 

Sune Hedenström (MP) för Bolmefalk 

Gerd Holmström (M) för Sharp 

Jacqueline Adolfsson (M) 

Eva Leonardsson (L) 

Ulrika Uggla (M) för Glogowska 

 

 

Övriga närvarande 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

Ingrid Broman (KD) 

 

 

 

 

Tjänstemän 

Christina Axelsson förvaltningschef 

Anneli Stray förvaltningssekreterare 

Pär Magnusson förvaltningsekonom 
 

 

 

Justerare Karl-Ivan Wiklund Paragrafer §§ 80 - 89 
Ärendena har behandlats enligt MBL § 19 

Tid och plats för 

justering 

2016-11-25 

Kultur & Fritid Köping  

Underskrifter 

 

Sekreterare 

 
……………………………………………. 
Anneli Stray 

 
 

 

Ordförande 

 
……………………………………………. 
Jonny Clefberg 

  

 

Justerande 

 
……………………………………………. 
Karl-Ivan Wiklund 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-11-22 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 80 

    KFN 2016/2 

 

Anmälan arbetsutskottets protokoll 2016-11-07 

 
Beslutsunderlag 

Protokoll kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-11-07 §§ 81-90. 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

 

att notera anmälan. 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-11-22 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 81 

AU § 81    KFN 2016/105 

 

Verksamhetsplan 2017 

Kultur & Fritid har arbetat fram ett förslag till verksamhetsplan för 2017 enligt 

principerna för Köpings kommuns verksamhets- och ekonomistyrning.  

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Beslutsunderlag 

Förslag till Verksamhetsplan 2017 Kultur & fritid. 

Barnchecklista. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

fritidsnämnden att efter ändringar godkänna Verksamhetsplan 2017. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna Verksamhetsplan 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokollet ska skickas till Drätsel. 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-11-22 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 82 

AU § 82    KFN 2016/117 

 

Internkontrollplan 2017 

Enligt de kommunala riktlinjerna för intern kontroll ska nämnden varje år anta en 

särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. 

 

Förvaltningen lämnar förslag på en internkontrollplan för 2017 med fem 

granskningsområden för Kultur & fritid. Granskningsområden är 

ungdomsfullmäktige, frånvarorapportering i Personec, barnchecklista, delegation 

och rutiner kring hantering av allmänna handlingar vid ärenden till nämnd. 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Beslutsunderlag 

Kultur & Fritids internkontrollplan 2017 

Bruttorikslista för Kultur & Fritid 

Barnchecklista 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

fritidsnämnden godkänna Internkontrollplan 2017. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna Internkontrollplan för 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokollet ska skickas till Drätsel. 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-11-22 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 83 

AU § 83    KFN 2016/8 

 

Driftbudgetuppföljning oktober 2016 

Förvaltningen redovisar en uppföljning av driftbudget för oktober månad. Totalt 

prognostiseras för en budget i balans på helår. På plussidan kan nämnas 

föreningsbidrag som inte är helt utbetalda och vakanta tjänster. På minussidan 

finns bland annat Kristinelundsbadet och ökade personalinsatser på muséet.  

 
Beslutsunderlag 

Driftbudgetuppföljning 2016 period oktober. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

driftbudgetuppföljningen oktober 2016 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna driftbudgetuppföljningen för oktober 2016. 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-11-22 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 84 

AU § 84    KFN 2016/106 

 

Taxor och avgifter 2017 

Kultur- och fritidsnämndens uppgift är att besluta om taxor och avgifter för 

nämndens verksamhet i lokaler och anläggningar inom ansvarsområdet.  

 

Förvaltningen lämnar förslag på taxor och avgifter för Kultur & Fritids 

verksamheter 2017. 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Beslutsunderlag 

Förslag till taxor och avgifter 2017. 

Barnchecklista 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur-  

och fritidsnämnden godkänna taxor och avgifter för Kultur & Fritids  

verksamheter 2017. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna taxor och avgifter för Kultur & Fritids verksamheter 2017. 

 

 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-11-22 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 85 

AU § 85    KFN 2012/127 

 

Ansökan om bidrag för parkourbana 

Köpings gymnastikförening ansöker om ett idé och projektbidrag för inköp av en 

parkourbana. Parkour är en träningsmetod där man på ett smidigt och kontrollerat 

sätt forcerar olika hinder utan hjälpmedel.  

 

Förvaltningen föreslår att bevilja Köpings gymnastikförening ett idé- och 

projektbidrag på 104 000 kronor för inköp av en parkourbana.   

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Bidrag, Idé och projekt till Köpings gymnastikförening 

Barnchecklista 

Ansökan Idé och projekt  

 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur-  

och fritidsnämnden bevilja Köpings gymnastikförening ett idé- och  

projektbidrag på 104 000 kronor för inköp av en parkourbana.  

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att bevilja Köpings gymnastikförening ett idé- och projektbidrag  

på 104 000 kronor för inköp av en parkourbana. 

 

 

 

 

 

 
Protokollet ska skickas till Köpings gymnastikförening. 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-11-22 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 86 

AU § 86    KFN 2015/45 

 

Regler för kommunens utställningshall 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2016-02-23 § 18 att en översyn  

av regelverket för kommunens utställningshall bör ske under 2016.  

 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till regler med verksamhetsinriktning, 

utställningsvillkor och avtal om utställningsersättning för kommunens 

utställningshall. 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Regler för utställningshallen”. 

Barnchecklista. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet att efter ändringar föreslå 

kultur- och fritidsnämnden godkänna reglerna för kommunens utställningshall. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna reglerna för kommunens utställningshall. 

 

 

 
Sammanträdet ajouneras15 minuter.  
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-11-22 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 87 

AU § 87    KFN 2016/5 

 

Kultur- och idrottsstipendium 2016 

Kultur- och fritidsnämndens uppgift är att fördela Köpings kommuns kultur-  

och idrottsstipendium. Stipendiet delas ut i form av arbetsstipendium eller 

hedersstipendium av nämnden vid sammanträdet i december.  

 
Beslutsunderlag 

Nominerade till Köpings kommuns kultur- och idrottsstipendium 2016.  

Beslutsunderlaget delas endast ut till kultur- och fritidsnämnden. 

 

Arbetsutskottet föreslår att köpings kommuns kultur- och idrottsstipendium 2016 

fördelas enligt följande: 

 
Kulturstipendium 2016 

 2 arbetsstipendium som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla insatser och 

för utveckling inom kulturverksamheten. 

 5 hedersstipendium som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla insatser 

inom kulturverksamheten. 

 
Idrottsstipendium 2016 

 3 arbetsstipendium som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla insatser och 

för utveckling inom idrottsverksamheten. 

 3 hedersstipendium som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla insatser 

inom idrottsverksamheten. 

 
Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet beslutar överlämna förslaget på fördelning av Köpings kommuns 

kultur- och idrottsstipendium 2016 till kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att till Köpings kommuns kulturstipendiater 2016 utse  

 
Shahab Mehrabi 

Arbetsstipendium som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla insatser och för 

utveckling inom kulturverksamheten 

 
Miriam Löfberg 

Arbetsstipendium som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla insatser och för 

utveckling inom kulturverksamheten 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-11-22 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 87 forts. 

 
Pia Arvidsson Pettersson 

Hedersstipendium som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla insatser inom 

kulturverksamheten 

 
Niclas Ericson 

Hedersstipendium som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla insatser inom 

kulturverksamheten 

 
Björn Waldebrink 

Hedersstipendium som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla insatser inom 

kulturverksamheten 

 
Karin Ullvin 

Hedersstipendium som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla insatser inom 

kulturverksamheten 

 
Karin Hellström 

Hedersstipendium som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla insatser inom 

kulturverksamheten 

 

samt att till Köpings kommuns idrottsstipendiater 2016 utse  

 
Oskar Einan 

Arbetsstipendium som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla insatser och för 

utveckling inom idrottsverksamheten 

 
Christian Hoffstedt 

Arbetsstipendium som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla insatser och för 

utveckling inom idrottsverksamheten 

 
Mathilda Eklund 

Arbetsstipendium 8 000 kronor som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla 

insatser och för utveckling inom idrottsverksamheten 

 
Mårten Sörhammar 

Hedersstipendium 1 500 kronor som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla 

insatser inom idrottsverksamheten 

 
Anders Montelius 

Hedersstipendium som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla insatser inom 

idrottsverksamheten 

 
Sven Sjöman 

Hedersstipendium som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla insatser inom 

idrottsverksamheten 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-11-22 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 88 

AU § 88    KFN 2016/17 

 

Delegationsbeslut oktober 2016 

Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott och 

förvaltningschef med rätt till vidaredelegation, i enlighet med kultur- och 

fritidsnämndens delegationsordning. Besluten ska redovisas till nämnden. 

Redovisningen innebär inte att kultur- och fritidsnämnden omprövar eller 

fastställer delegeringsbesluten. 

 

 
Personalärenden 

 
Ärendenummer KFN 2013/538 

Anställningsavtal. Anläggningar Ekonomibiträde  

Heltid, tidsbegränsad anställning 2016-10-01-2017-09-13. 

Beslutsdatum: 2016-10-01 Beslutande: Enhetschef Anläggningar 

 
Ärendenummer KFN 2015/13 

Anställningsavtal. Bad Hallar Föreningsstöd Karlbergshallen Vaktmästare 

Heltid, vikariat 2016-10-16 - 2017-01-15. 

Beslutsdatum: 2016-10-06 Beslutande: Enhetschef Bad, hallar och  

  föreningsstöd 

 
Ärendenummer KFN 2016/129 

Anställningsavtal. Kansli Kvalitet- miljö- och kommunikationssamordnare 

Heltid, tidsbegränsad anställning 2017-01-02 – 2017-07-02. 

Beslutsdatum: 2016-10-17 Beslutande: Förvaltningschef  

 
Ärendenummer KFN 2016/130 

Anställningsavtal. Barn Ungdom Fritidsassistent 

Heltid, tillsvidareanställning från och med 2016-11-14. 

Beslutsdatum: 2016-10-18 Beslutande: Enhetschef Barn och ungdom 

 
Ärendenummer KFN 2016/114 

Anställningsunderlag timavlönad. Barn Ungdom Fritidsledare 

Tidsbegränsad anställning från och med 2016-06-01.  

Beslutsdatum: 2016-10-20 Beslutande: Enhetschef Barn och ungdom 

 
Ärendenummer KFN 2016/114 

Anställningsunderlag timavlönad. Barn Ungdom Fritidsledare 

Tidsbegränsad anställning från och med 2016-06-01.  

Beslutsdatum: 2016-10-20 Beslutande: Enhetschef Barn och ungdom 

 
Ärendenummer KFN 2016/114 

Anställningsunderlag timavlönad. Barn Ungdom Fritidsledare 

Tidsbegränsad anställning från och med 2016-06-01.  

Beslutsdatum: 2016-10-20 Beslutande: Enhetschef Barn och ungdom 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-11-22 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 88 forts. 

 
Ärendenummer KFN 2016/114 

Anställningsunderlag timavlönad. Barn Ungdom Fritidsledare 

Tidsbegränsad anställning från och med 2016-09-01.  

Beslutsdatum: 2016-10-20 Beslutande: Enhetschef Barn och ungdom 

 
Ärendenummer KFN 2016/114 

Anställningsunderlag timavlönad. Barn Ungdom Fritidsledare 

Tidsbegränsad anställning från och med 2016-09-01.  

Beslutsdatum: 2016-10-20 Beslutande: Enhetschef Barn och ungdom 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

redovisningen av delegationsbeslut oktober 2016. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut oktober 2016. 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-11-22 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 89 

AU § 89    KFN 2016/7 

 

Ungdomsfullmäktiges protokoll 2016-09-27 

Redovisning av protokoll från sammanträde med ungdomsfullmäktige ingår som 

ett kontrollmoment i Kultur & Fritids interna kontrollplan. Protokollen ska 

redovisas löpande till kultur- och fritidsnämnden. 

 
Beslutsunderlag 

Protokoll ungdomsfullmäktige 2016-09-27 §§ 48-51 

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 2016-09-27. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att godkänna redovisningen av ungdomsfullmäktiges protokoll 2016-09-27. 

 

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

