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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-09-22 

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2015-09-22 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

2015-09-30 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2015-10-22 

Förvaringsplats för protokollet Kultur & Fritid, Barnhemsgatan 2, Köping 

 

Underskrift  .................................................................  

Pär Magnusson 

  

  

 

  

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 

Christina Axelsson 

redogör i ärendet. 

Fritidsgården Karlbergsgården Karlbergsgatan Köping kl. 15.00–15.55 

Beslutande Jonny Clefberg (S), ordf 

Mats Landqvist (S) vice ordf. 

Karl-Ivan Wiklund (S) 

Ritva Sjöholm (S) 

Örjan Lindvall (S) ers. 

Ulf Edman (V) 

Veronica Liljeberg (V) 

 

David Sharp (M) 

Jacqueline Adolfsson (M) 

Eva Leonardsson (FP) 

Karolina Glogowska (SD) 

Övriga deltagande 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

Kjell Persson (S) 

Solomon Berhane (S) 

Erik Ullvin (V) 

Sune Hedenström (MP) 

Gerd Holmström (M) 

Ingrid Broman (KD) 

Robert Jansson (SD) 

 

 

Tjänstemän 

Christina Axelsson förvaltningschef 

Pär Magnusson förvaltningsekonom 

Madelene Ståhl kvalitet- och 

kommunikationssamordnare 

Pernilla Einan §§ 57, 58 

 

 

Justerare Eva Leonardsson Paragrafer §§ 55 – 63 
Ärendena har behandlats enligt MBL § 19 

Tid och plats för 

justering 

2015-09-29 

Kultur & Fritid Köping  

Underskrifter 

 

Sekreterare 

 
……………………………………………. 
Pär Magnusson 

 
 

 

Ordförande 

 
……………………………………………. 
Jonny Clefberg 

  

 

Justerande 

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

Kultur- och fritidsnämnden 2015-09-22 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 55 

    KFN 2015/2 

 

1. Ändring av föredragningslistan 

Föredragningslistan ändras på följande sätt: 

Ärende 2 ” Delårsrapport augusti 2015” tas upp som ärende 5.  

 

Föredragningslistan fastställs således enligt följande: 

 

1. Ändring av föredragningslistan 

2. Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

3. Utvärdering av handlingsplan Kulturskola 2014-2015 

4. Handlingsplan Kulturskola 2015-2016 

5. Delårsrapport augusti 2015 

6. Regler för utställningsersättning 

7. Sammanträdestider 2016 

8. Inköp av konst 

9. Delegationsförteckning 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

 

att ändra föredragningslistan. 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-09-22 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 56 

    KFN 2015/2 

 

2. Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Protokoll från sammanträde med kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  

2015-08-24 § 57 och 2015-09-07 §§ 58-65, finns för anmälan. 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att notera anmälan. 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (10) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-09-22 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 57 

AU § 59    KFN 2015/91 

 

3. Utvärdering av handlingsplan Kulturskola 2014-2015 

I samband med kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2013 fick barn- och 

utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden i särskilt uppdrag att 

undersöka möjligheten att med gemensamma resurser sammanföra musik, dans, 

konst med mera till en kulturskola. 

 

Kultur & Fritid och Barn & Utbildning arbetade gemensamt fram en 

handlingsplan för Kulturskolan i Köping 2014-2015. En arbetsgrupp bestående av 

representanter från förvaltningarna har utvärderat handlingsplanen 2014-2015. 

 

”Kulturskola i Köping. Utvärdering av handlingsplanen för kulturaktiviteter i 

skolan och nästa steg i Kulturskolans utveckling under 2014-2015” finns. 

 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

utvärderingen av handlingsplanen Kulturskola i Köping 2014-2015.  

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna utvärderingen av handlingsplanen Kulturskola i Köping 2014-2015.  

 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (10) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-09-22 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 58 

AU § 60    KFN 2015/91 

 

4. Handlingsplan Kulturskola 2015-2016 

I samband med kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2013 fick barn- och 

utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden i särskilt uppdrag att 

undersöka möjligheten att med gemensamma resurser sammanföra musik, dans, 

konst med mera till en kulturskola. 

 

En arbetsgrupp bestående av representanter från Kultur & Fritid och Barn & 

Utbildning har gemensamt arbetat fram en handlingsplan för Kulturskolan i 

Köping 2015-2016. 

 

”Kulturskola i Köping. Handlingsplan för kulturaktiviteter i skolan och etablering 

av Kulturskolan under 2015-2016” finns. 

 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

handlingsplanen Kulturskola i Köping 2015-2016. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna handlingsplanen Kulturskola i Köping 2015-2016. 

 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (10) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-09-22 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN 59 

AU § 58    KFN 2014/89 

 

5. Delårsrapport augusti 2015  

Delårsrapport augusti 2015 med driftbudgetuppföljning nr 2, och 

driftbudgetuppföljning period augusti med kommentarer till avvikelser  

och åtgärdsförslag, finns. 

 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

delårsrapport augusti 2015 med driftbudgetuppföljning nr 2, och 

driftbudgetuppföljning period augusti.  

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna delårsrapport augusti 2015. 

 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (10) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-09-22 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN 60 

AU § 61    KFN 2015/45 

 

6. Regler för utställningsersättning 

Kultur- och fritidsnämnden har från och med år 2015 fått medel i budget till 

utställningsersättningar till konstnärer som ställer ut i kommunens 

utställningshall. 

 

Kulturrådet har från 2015 beslutat om tariffer för utställningsverksamhet enligt 

”Avtal om upphovsmäns rätt till ersättning vid visning av verk samt vid 

medverkan vid utställning mm” (MU-avtalet). MU-avtalet är bindande för statliga 

myndigheter och institutioner och ”bör vara vägledande” för institutioner med 

offentlig finansiering. 

 

Förvaltningen föreslår att ersättning enligt kategori 4 i MU-avtalet för separat- 

respektive grupputställningar ska gälla för utställningar i Köpings kommuns 

utställningshall. 

 

Tjänsteskrivelse ”Regler för utställningsersättning i utställningshallen i Köping” 

finns. 

 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

fritidsnämnden att ersättning enligt kategori 4 i MU-avtalet för separat- respektive 

grupputställningar ska gälla för utställningar i Köpings kommuns utställningshall. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att ersättning enligt kategori 4 i MU-avtalet för separat- respektive 

grupputställningar ska gälla för utställningar i Köpings kommuns utställningshall. 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-09-22 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 61 

AU § 63    KFN 2015/99 

 

7. Sammanträdestider 2016 

Förslag på sammanträdestider 2016 

 
Kultur- och fritidsnämndens  Kultur- och fritidsnämnden 
arbetsutskott kl. 8.15   kl.15.00 

 

Tisdag 12 januari   Tisdag 26 januari 

Tisdag 9 februari   Tisdag 23 februari 

Tisdag 8 mars   Tisdag 22 mars 

Tisdag 12 april   Tisdag 26 april 

Tisdag 10 maj   Måndag 23 maj 

Tisdag 7 juni    Tisdag 21 juni 

 
Sommaruppehåll 

 

Tisdag 16 augusti   Tisdag 30 augusti 

Tisdag 13 september    Tisdag 27 september 

Tisdag 11 oktober   Tisdag 25 oktober 

Tisdag 8 november   Tisdag 22 november  

Öppet sammanträde 

Tisdag 6 december   Tisdag 20 december 

    Stipendieutdelning 

 

Sportlov v. 9 (2016-02-29 – 2016-03-04) 

Påsklov v. 13 (2016-03-29 – 2016-04-01) 

 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna förslaget på 

sammanträdestider 2016. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna förslaget på sammanträdestider 2016. 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-09-22 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 62 

AU § 62    KFN 2015/41 

 

8. Inköp av konst 

Kultur- och fritidsnämndens konstkommitté redovisar nya inköpta konstverk. 

 

Jakob Fogelqvist ”Flygande Kurre” träskulptur, pris 5 400 kronor. 

Atis Zarins ”Dans” trä och olja, pris 9 000 kronor. 

 

Information om konstverken finns. 

 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

redovisningen av inköpta konstverk. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna redovisningen av inköpta konstverk. 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-09-22 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 63 

AU § 64    KFN 2015/8 

 

9. Delegationsförteckning augusti 2015 

Delegationsförteckning augusti 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. 

 

 

 

 


