
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-04-21 

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2015-04-21 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

2015-04-30 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2015-05-22 

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 – 16.42 

Beslutande Jonny Clefberg (S), ordf 

Mats Landqvist (S)  

Karl-Ivan Viklund (S) 

Ritva Sjöholm (S) 

Shazia Qorbani (S) 

Ulf Edman (V) 

Veronica Liljeberg (V) 

 

David Sharp (M) 

Jacqueline Adolfsson (M) 

Eva Leonardsson (FP) 

Karolina Glogowska (SD) ers. 

Övriga deltagande 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

Kjell Persson (S) 

Anna Eriksson (S) 

Florence Strand Frössle (S) 

Erik Ullvin (V) 

Sune Hedenström (MP) 

Gerd Holmström (M) 

Ingrid Broman (KD) 

 

 

Tjänstemän 

Christina Axelsson förvaltningschef 

Anneli Stray förvaltningssekreterare 

Pär Magnusson förvaltningsekonom 

 

Justerare Veronica Liljeberg Paragrafer §§ 25 - 36 
Ärendena har behandlats enligt MBL §§ 11,19  

 

Tid och plats för 

justering 

2015-04-28 

Kultur & Fritid Köping  

Underskrifter 

 

Sekreterare 

 
……………………………………………. 
Anneli Stray 

 
 

 

Ordförande 

 
……………………………………………. 
Jonny Clefberg 

  

 

Justerande 

 
……………………………………………. 
Veronica Liljeberg 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-04-21 

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 25 

    KFN 2015/2 

 

1. Anmälan av arbetsutskottets protokoll 2015-03-10 och 
2015-04-07 

Protokoll från sammanträde med kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  

2015-03-10 §§ 22-28 och 2015-04-07 §§ 29-37 finns för anmälan. 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att notera anmälan. 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-04-21 

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 26 

AU § 29    KFN 2015/54 

 

2. Budget 2016 

Förslag till budget inför 2016 (2017-2018) finns.  

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. Barnchecklista finns. 

 

Under sammanträdet diskuterar arbetsutskottet ändringar i förslaget till  

budget inför 2016. 

 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna förslaget  

till budget inför 2016 (2017-2018) med ändringar.  

 

Förslag till budget inför 2016 (2017-2018) med ändringar finns. 

 

Under sammanträdet föreslår nämnden ändringar i förslaget till budget inför  

2016 (2017-2018). 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna förslaget till budget inför 2016 (2017-2018) med föreslagna 

ändringar.  

 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-04-21 

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 27 

AU § 22 AU § 30   KFN 2014/89 

 

3. Driftbudgetuppföljning februari, mars 2015  

Driftbudgetuppföljning 2015 period februari, mars med kommentarer  

till avvikelser finns. 

 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

driftbudgetuppföljningen 2015 period februari, mars. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna driftbudgetuppföljningen 2015 period februari, mars. 

 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-04-21 

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 28 

AU § 23    KFN 2012/232 

 

4. Inlinesgolv i ishallen 

Köping Hockey har diskuterat med Kultur & Fritid om att få bedriva verksamhet 

för inlines i Ishallen mellan ordinarie säsong. Köping Hockey har skickat in ett 

förslag på hur verksamheten för inlines ska bedrivas och hur golvet för inlines ska 

läggas. Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget från Köping Hockey med 

följande förbehåll: 

 

 Köping Hockey betalar Köpings kommun en månatlig hyra 

 Ishallen får bara användas när ordinarie personal är på plats 

 Sportfältets personal bistår med att se till att grusbädden är avjämnad. 

 Sportfältets personal bistår i mån av tid vid läggning av golvet 

 Köping Hockey sköter allt underhåll gällande planen 

 Köping Hockey sköter själva fördelningen av match- och träningstider. 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 

Tjänsteskrivelse ”Inlinesgolv i Ishallen”, barnchecklista och mail angående 

”Inline golv” från Köping Hockey finns. 

 

Under sammanträdet diskuterar arbetsutskottet ett extra förbehåll om att tider ska 

avsättas för allmänhetens åkning. 

 

Arbetsutskottet beslutar godkänna att förvaltningen fortsätter arbeta med förslaget 

från Köping Hockey om inlinesgolv i Ishallen med ovanstående förbehåll, och 

lägga till ett extra förbehåll om att tider ska avsättas för allmänhetens åkning. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att förvaltningen fortsätter arbeta med förslaget från Köping Hockey om 

inlinesgolv i Ishallen med ovanstående förbehåll 

 

samt att lägga till ett extra förbehåll om att tider ska avsättas för allmänhetens 

åkning. 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-04-21 

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 29 

AU § 31    KFN 2012/118 

 

5. Ansökan föreningsbidrag Köpings Ridklubb 

Köpings Ridklubb ansöker om extra föreningsbidrag för att ha möjlighet att ta 

emot en Trygghetsanställning på heltid. ”Ansökan föreningsbidrag för Köpings 

Ridklubb” finns. 

 

Kostnaden för trygghetsanställningen blir totalt för Köpings Ridklubb 10 365 

kronor/månad och då ingår arbetsgivaravgifter, semesterersättning, försäkring  

och löneskatt. Detta är då räknat på en heltidslön på 20 362 kronor/månad och 

bidraget från arbetsförmedlingen är på 17 800 kronor i månaden. Köpings 

Ridklubb ansöker om bidrag för hela eller en del av månadskostnaden. 

 

Tjänsteskrivelse ”Ansökan föreningsbidrag, Köpings ridklubb” finns. I ärendet 

har ett barnperspektiv beaktats. Barnchecklista finns. 

 

Förvaltningen föreslår att avslå Köpings Ridklubbs bidragsansökan då  

bidrag ej bör utgå som stöd till anställd personal.  

 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

fritidsnämnden avslå Köpings Ridklubbs bidragsansökan.  

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att avslå Köpings Ridklubbs bidragsansökan.  

 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-04-21 

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 30 

AU § 32    KFN 2012/94 

 

6. Ansökan föreningsbidrag Kolsva IF 

Kolsva IF ansöker om komplettering av föreningsbidrag för byte av kylmodul i 

befintlig bergvärmepump. Ansökan från Kolsva IF finns. 

 

Under slutet av 2014 uppkom ett akut behov att reparera delar i 

bergvärmeanläggningen på vargheden. Det var kompressorn till kylmodulen som 

behövde bytas ut. Under året slutade även gräsklipparen att fungera.  

 

Tjänsteskrivelse ”Ansökan om föreningsbidrag, Kolsva IF” finns. I ärendet har ett 

barnperspektiv beaktats. Barnchecklista finns. 

 

Gällande stöd till bergvärmeanläggningen ska detta rymmas inom det driftstöd 

som föreningen årligen erhåller från Kultur & fritid. 

 

Förvaltningen föreslår att Kolsva IF erhåller ett bidrag på 30 000 kronor till inköp 

alternativt leasingkostnader av en gräsklippare. 

 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

fritidsnämnden godkänna att Kolsva IF erhåller ett bidrag på 30 000 kronor  

till inköp alternativt leasingkostnader av en gräsklippare. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att Kolsva IF erhåller ett engångsbidrag på 30 000 kronor till inköp, alternativt 

leasingkostnader, av en gräsklippare. 

 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-04-21 

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 31 

AU § 24    KFN 2013/277 

 

7. Kultur- och fritidsguiden 2016 

Kultur & fritid har årligen sedan 2006 gett ut en guide över kultur- och 

fritidsförvaltningens verksamhet och aktiviteter. Kultur- och fritidsguiden tas fram 

i samarbete med KommunMedia AB. Guiden är på 28 sidor varav kommunen 

disponerar 20 sidor. Guiden distribueras till samtliga hushåll i Köping. 

 

Kultur- och fritidsguiden finansieras genom annonsering i guiden, vilket sker helt 

i KommunMedia ABs regi. För att höja kvalitén på papper och ha genomgående 

färg och att få 750 exemplar extra att distribuera under året betalar Kultur & Fritid 

drygt 20 000 kronor. Därtill kan eventuellt kostnader för layout av framsidan 

tillkomma med cirka 5 000 kronor. 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. Tjänsteskrivelse ”Kultur- och 

fritidsguiden 2016” och barnchecklista finns. 

 

Förvaltningen föreslår att Kultur- och fritidsguiden ska fortsätta att tillverkas 

enligt ovanstående beskrivning. 

 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

fritidsnämnden godkänna att Kultur- och fritidsguiden ska fortsätta tillverkas 

enligt ovanstående beskrivning. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att Kultur- och fritidsguiden ska fortsätta tillverkas enligt ovanstående 

beskrivning. 

 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-04-21 

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 32 

AU § 26    KFN 2015/41 

 

8. Regler vid inköp av konst 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2015-01-13 § 4 att som representanter till 

kultur- och fritidsnämndens konstkommitté för mandatperioden 2015-2018 utse 

Karl-Ivan Viklund (S), Jacqueline Adolfsson (M), Karolina Glogowska (SD). 

 

Kultur- och fritidsnämndens konstkommitté med representant från kultur- och 

fritidsförvaltningen ska utgöra inköpsgrupp och tillsammans diskutera och 

ansvara för vad som ska förvärvas till kommunens konstsamling. 

 

Förvaltningen har tagit fram förslag på regler för inköp av konst och föreslår 

kultur- och fritidsnämnden godkänna förslaget ”Regler vid inköp av konst”. 

 

Tjänsteskrivelse ”Regler vid inköp av konst” finns. 

 

Arbetsutskottet föreslår ändringar i tjänsteskrivelsen ”Regler vid inköp av konst”. 

Förslaget är att sjätte stycket ska skrivas om till ”Gruppen ska ges förtroende att 

bedöma vad som är aktuellt att förvärva till samlingen”, och under rubriken, 

”Inköpt konst ska:” sista punkten, lägga till att förteckningen ska innehålla en bild 

på konstverket.  

 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

fritidsnämnden godkänna förslaget ”Regler vid inköp av konst” med föreslagna 

ändringar. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna förslaget ”Regler vid inköp av konst” med föreslagna ändringar. 

 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-04-21 

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 33 

AU § 33    KFN 2015/10 

 

9. Klagomålshantering kvartal 1 2015 

Klagomålshantering kvartal 1 januari, februari, mars 2015 finns. 

 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

klagomålshanteringen kvartal 1 2015. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna klagomålshanteringen kvartal 1 2015. 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-04-21 

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 34 

AU § 34    KFN 2015/9 

 

10. Kvartalsrapporter kvartal 1 2015 

Kvartalsrapporter kvartal 1 januari, februari, mars 2015 från Kultur & Fritids 

enheter finns. 

 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

kvartalsrapporterna för kvartal 1 2015. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna kvartalsrapporterna för kvartal 1 2015. 

 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-04-21 

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 35 

AU § 25    KFN 2015/31 

 

11. Ungdomspolitiskt handlingsprogram 

Kommunfullmäktige antog 2007 det första ungdomspolitiska handlings-

programmet som då och framåt skulle ligga till grund för arbetet med barn  

och ungdomar i Köpings kommun. Därefter har förvaltningarna inom Köpings 

kommun samarbetat kring barn och unga med utgångspunkt i kommunens nya 

mål. Utbildningar, projekt och olika samverkansgrupper har resulterat i 

handlingsplaner för barn och ungas bästa. 

 

Förändringar har även skett nationellt sedan det första programmet skrevs som 

hade sin utgångspunkt i Ungdomspropositionen. En revidering och uppdatering 

blir nu aktuell sedan en ny ungdomspolitisk proposition med prioriterade områden 

kom 2014. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2015-02-20 § 18 att det ungdomspolitiska 

handlingsprogrammet ska revideras, och en reviderad version som ska gälla för 

kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden finns nu framarbetad. 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 

Tjänsteskrivelse ”Ungdomspolitiskt handlingsprogram”, Ungdomspolitiskt 

handlingsprogram och barnchecklista finns.  

 

Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden godkänna den reviderade 

versionen av det ungdomspolitiska handlingsprogrammet. 

 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

fritidsnämnden godkänna den reviderade versionen av det ungdomspolitiska 

handlingsprogrammet, och att det ungdomspolitiska handlingsprogrammet tills 

vidare ska gälla för Kultur & Fritids verksamhet. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna den reviderade versionen av det ungdomspolitiska 

handlingsprogrammet  

 

samt att det ungdomspolitiska handlingsprogrammet tills vidare ska gälla för 

Kultur & Fritids verksamhet. 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (13) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-04-21 

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 36 

AU § 36    KFN 2015/8 

 

12. Delegationsförteckning mars 2015 

Delegationsförteckning mars 2015 över beslut som fattats i delegation inom 

Kultur & Fritid finns. 

 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

Delegationsförteckning mars 2015 över beslut som fattats i delegation inom 

Kultur & Fritid. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna Delegationsförteckning mars 2015.  

 

 

 

 

 

 


