
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-08-24 

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2015-08-24 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

2015-08-31 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2015-09-22 

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. 15.00–16.30 

Beslutande Jonny Clefberg (S) ordf 

Örjan Lindvall (S) ers 

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) 

Övriga deltagande 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

Kjell Persson (S) 

Anna Eriksson (S) 

Erik Ullvin (V) 

Sune Hedenström (MP) 

Gerd Holmström (M) 

Ingrid Broman (KD) 

Robert Jansson (SD) 

 

 

Tjänstemän 

Christina Axelsson förvaltningschef 

Anneli Stray förvaltningssekreterare 

Anders Melkerssson upphandlare  

Upphandlingsenheten Västra Mälardalens 

Kommunalförbund § 44 

 

Justerare Jacqueline Adolfsson Paragrafer §§ 44-54 
§§ 45-54 har behandlats enligt MBL § 19 

Tid och plats för 

justering 

2015-08-28 

Kultur & Fritid Köping  

Underskrifter 

 

Sekreterare 

 
……………………………………………. 
Anneli Stray 

 
 

 

Ordförande 

 
……………………………………………. 
Jonny Clefberg 

  

 

Justerande 

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

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (12) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-08-24 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 44 

AU § 57    KFN 2013/208 

 

1. Upphandling av bokbuss 

Köpings kommun har genom upphandling upphandlat en bokbil (bokbuss) till 

Köpings kommun.  

 

Upphandlingen har genomförts genom förenklat förfarande enligt Lagen om 

offentlig upphandling, LOU, SFS 2007:1091. 

 

En särskild organisation har bildats för att ta fram upphandlingsunderlag och 

kravspecifikation för denna upphandling. Organisationen har också haft till 

uppgift att, i olika delar, granska och utvärdera inkomna anbud. 

 

Vid anbudstidens utgång, den 2015-06-15, hade X (X) anbud kommit in. 

 

Kvalificering och utvärdering av anbud har genomförts. Anbudet med lägst pris 

hade lämnats av anbudsgivare nr 1. 

 

Efter utvärdering av anbud visade det sig att det av Anbudsgivare nr 1 inlämnade 

anbudet hade det lägsta anbudspriset. 

 

Projektorganisationen föreslår  

 att anta Anbudsgivare nr 1, som leverantör för aktuellt uppdrag 

 att Kultur- och fritidschefen får teckna avtal med antagen leverantör 

 samt att förklara paragrafen som omedelbart justerad. 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att anta anbudsgivare nr 1, Fellwings Karosserifabrik AB, som leverantör för 

aktuellt uppdrag 

 

att Kultur- och fritidschefen får teckna avtal med antagen leverantör 

 

samt att förklara paragrafen som omedelbart justerad. 

 

 

 

Jonny Clefberg  Jacqueline Adolfsson 

Ordförande   protokolljusterare 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (12) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-08-24 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 45 

    KFN 2015/2 

 

2. Anmälan av arbetsutskottets protokoll 2015-08-11 

Protokoll från sammanträde med kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  

2015-08-11 §§ 46-56 finns för anmälan. 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att notera anmälan. 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (12) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-08-24 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 46 

AU § 46    KFN 2013/104 

 

3. Ansökan om medel för ny bangolfanläggning 

Köpings bangolfklubb ansöker om 405 000 kronor för upprustning av befintlig 

anläggning, tillbyggnad av handikapptoalett samt att utöka tillgängligheten.  

 

För att Köpings Bangolfklubb ska kunna behålla och utöka sin verksamhet samt 

fortsatt erbjuda kommuninnevånare och besökare bangolfspel är det viktigt att 

föreningen ges möjlighet att dels rusta upp de uttjänta banorna dels öka 

tillgängligheten. 

 

I dagsläget saknar Kultur & Fritid resurser i budget för projekt i denna storlek. 

Däremot anser förvaltningen att en upprustning av bangolfanläggningen har ett 

stort mervärde för såväl föreningen som kommuninnevånare och besökare. 

Förvaltningen ser också positivt på det engagemang som finns i föreningslivet vad 

gäller skötsel och drift av egen anläggning. 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. Tjänsteskrivelse ”Köpings bangolfklubb 

ansöker om medel för ny bangolfanläggning”, ansökan från Köpings Bangolf och 

barnchecklista finns. 

 

Arbetsutskottet beslutar överlämna ärendet till kultur- och fritidsnämnden för 

beslut. 

 

Under sammanträdet diskuterar nämnden förvaltningens förslag att bevilja 

Köpings bangolf 10 % av den ansökta summan som bidrag till upprustning av 

bangolfanläggningen. 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att enligt förvaltningens förslag bevilja Köpings bangolf 10 % av den ansökta 

summan som bidrag till upprustning av bangolfanläggningen. 

 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (12) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-08-24 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 47 

AU § 47    KFN 2014/87 

 

4. Revidering av Taxor & Avgifter 2015 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2014-11-18 § 60 att godkänna Taxor och 

avgifter 2015 för Kultur & Fritids verksamhet.  

 

Taxan för fotbollsplanen med konstgräs är högre än för övriga planer, och håller 

inte den kvalitet som timpriset är baserat på.  

 

Förvaltningen föreslår därför att taxorna på nuvarande konstgräs likställs med 

övriga taxor som gäller fotbollsplaner, sport- och idrottshallar och ishall. Och 

förslår att även dessa taxor ska gälla året runt. 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. Tjänsteskrivelse ”Revidering av taxor 

och avgifter”, Taxor och avgifter för Kultur & Fritids verksamhet och 

barnchecklista finns. 

 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

fritidsnämnden att taxorna på nuvarande konstgräs likställs med övriga taxor som 

gäller fotbollsplaner, sport- och idrottshallar och ishall och att taxorna för 

konstgräs ska gälla året runt. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att taxorna på nuvarande konstgräs likställs med övriga taxor som gäller 

fotbollsplaner, sport- och idrottshallar och ishall  

 

samt att taxorna för konstgräs ska gälla året runt. 

 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (12) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-08-24 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 48 

AU § 48    KFN 2015/48 

 

5. Uthyrning av Munktorps kommunalhus och 
Odensvigården 

Munktorps kommunalhus och Odensvigården hyrs ut till allmänheten för olika 

fest- och mötesändamål. Hyresgästen har tillgång till anslutande kök, som även 

används som tillredningskök för skolans och fritidsgårdarnas måltidsverksamhet.  

 

Kultur & Fritid kan inte säkerställa städningen efter uthyrning, eller uppfylla de 

krav på hygien som livsmedelslagen föreskriver.  

 

Förvaltningen föreslår ett uppehåll i uthyrningen av Munktorps kommunalhus och 

Odensvigården fram till dess att en tillfredsställande lösning är utredd. 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. Tjänsteskrivelse ”Bokning Munktorps 

Kommunalhus och Odensvigården” och barnchecklista finns. 

 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

fritidsnämnden att göra ett uppehåll i uthyrningen av Munktorps kommunalhus 

och Odensvigården, och att förvaltningen återkommer med en tillfredställande 

lösning angående uthyrningen av Munktorps kommunalhus och Odensvigården 

innan årets slut. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att göra ett uppehåll i uthyrningen av Munktorps kommunalhus och 

Odensvigården  

 

samt att förvaltningen återkommer med ett förslag på en lösning angående 

uthyrningen av Munktorps kommunalhus och Odensvigården innan årets slut. 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (12) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-08-24 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 49 

AU § 49    KFN 2015/93 

 

6. Förslag på en laglig graffitivägg  

En fråga om en graffitivägg har kommit in till ungdomsfullmäktige som tycker det 

är positivt att fler får möjlighet att uttrycka sig med konstformen graffiti. 

 

Ungdomsfullmäktiges kulturråd har undersökt hur Norberg och Västerås har gjort, 

och sammanställt en skrivelse om vad som är positivt med en laglig graffitivägg 

och vilka svårigheter som kan uppstå. I skrivelsen hänvisar UFMs kulturråd till 

Västerås stads rapport ”Utvärdering av Här får man-väggen”.  

 

Ungdomsfullmäktige föreslår att Kultur & Fritid öppnar en laglig graffittivägg 

i/vid skejtverksamheten i KMW-lokalen.  

 

Skrivelse ”Ungdomsfullmäktiges kulturråd föreslår laglig graffitivägg”, 

protokollsutdrag 2015-04-14 UFM § 31, rapport ”Utvärdering av Här får man-

väggen” och barnchecklista finns. I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

 

Under sammanträdet diskuterar arbetsutskottet att ett eventuellt genomförande av 

en laglig graffitivägg måste bygga på ideella krafter. Ansvaret för en eventuell 

graffitiverksamhet vilar inte på Kultur & Fritids barn- och ungdomsenhet. 

 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden att ge förvaltningen i 

uppdrag att undersöka möjligheterna till en laglig graffitivägg i Köping. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheterna till en laglig 

graffitivägg i Köping som kan skötas på en ideell basis. 

 

 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (12) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-08-24 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 50 

AU § 50    KFN 2014/89 

 

7. Driftbudgetuppföljning maj, juli 2015 

Driftbudgetuppföljning 2015 period maj och juli med kommentarer till avvikelser, 

avvikelse årsprognos och åtgärdsförslag finns. 

 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

driftbudgetuppföljningen 2015 period maj och juli.  

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna driftbudgetuppföljningen 2015 period maj och juli.  

 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (12) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-08-24 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 51 

AU § 51    KFN 2015/25 

 

8. Remissvar; Medborgarförslag- Regeländring kring 
nomineringar till idrotts- och kulturstipendier 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2015-04-21 § 119 att remittera 

medborgarförslaget ”Regeländring kring nomineringar till idrotts- och 

kulturstipendier” till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. 

 

Medborgarförslaget innebär att nuvarande regler, som säger att nominering endast 

kan göras av annan än den föreslagna stipendiaten, ändras. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade i januari 2015 om nuvarande regler. 

Beslutet motiverades av att det blir svårt om personen själv ska bedöma hur 

framstående hen är inom olika områden. Bedömningen sker på de grunder som 

regelverket säger, ”för förtjänstfulla insatser eller för utveckling inom kultur- eller 

idrottsverksamhet” och ska göras av annan än den nominerade. 

 

Förvaltningen föreslår avslag på medborgarförslaget. 

 

Medborgarförslag, protokollsutdrag Ks au § 119, tjänsteskrivelse 

”Medborgarförslag- regeländring kring nomineringar till idrotts- och 

kulturstipendier” och barnchecklista finns. I ärendet har ett barnperspektiv 

beaktats. 

 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

fritidsnämnden godkänna förvaltningens svar på medborgarförslaget 

”Regeländring kring nomineringar till idrotts- och kulturstipendier”.  

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna förvaltningens svar på medborgarförslaget ”Regeländring kring 

nomineringar till idrotts- och kulturstipendier”.  

 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (12) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-08-24 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 52 

AU § 52    KFN 2015/10 

 

9. Klagomålshantering kvartal 2 2015 

Klagomålshantering kvartal 2 april, maj, juni, juli 2015 finns. 

 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden notera informationen. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att notera informationen. 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (12) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-08-24 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 53 

AU § 53    KFN 2015/9 

 

10. Kvartalsrapport kvartal 2 2015 

Kvartalsrapporter kvartal 2 april, maj, juni 2015 från Kultur & Fritids  

enheter finns. 

 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

Kvartalsrapporter kvartal 2 april, maj, juni 2015.  

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna Kvartalsrapporter kvartal 2 april, maj, juni 2015.  

 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (12) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-08-24 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 54 

AU § 54    KFN 2015/8 

 

11. Delegationsförteckning maj, juni 2015 

Delegationsförteckning maj, juni 2015 över beslut som fattats i delegation inom 

Kultur & Fritid finns. 

 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

redovisningen av delegationsbesluten. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 

 

 

 


