
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-11-17 

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2015-11-17 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

2015-11-26 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2015-12-18 

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. 15.00-16.45  

Sammanträdet är öppet för allmänheten §§ 64-76 

Beslutande Jonny Clefberg (S) ordf. 

Mats Landqvist (S) vice ordf. 

Karl-Ivan Wiklund (S) 

Shazia Qorbani (S) 

Örjan Lindvall (S) 

Ulf Edman (V) 

Veronica Liljeberg (V) 

 

Gerd Holmström (M) ers. 

Jacqueline Adolfsson (M) 

Eva Leonardsson (FP) 

Karolina Glogowska (SD) 

Övriga deltagande 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

Kjell Persson (S) 

Solomon Berhane (S) 

Marcelo Larin (S) 

Sune Hedenström (MP) 

Ulrika Uggla (M) 

Ingrid Broman (KD) 

Robert Jansson (SD) 

 

 

Tjänstemän 

Christina Axelsson förvaltningschef 

Anneli Stray förvaltningssekreterare 

Pär Magnusson förvaltningsekonom  

§§ 64-69 

Marina Yazdany enhetschef Bad Hallar 

Föreningsstöd §§ 64-69 

 

 

Justerare Karolina Glogowska Paragrafer §§ 64 – 78 
Ärendena har behandlats enligt MBL § 19 

Tid och plats för 

justering 

 

Kultur & Fritid Köping  

Underskrifter 

 

Sekreterare 

 
……………………………………………. 
Anneli Stray 

 
 

 

Ordförande 

 
……………………………………………. 
Jonny Clefberg 

  

 

Justerande 

 
……………………………………………. 
Karolina Glogowska 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (17) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-11-17 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 64 

    KFN 2015/2 

 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Protokoll från sammanträde med kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  

2015-11-03 §§ 66-80 finns för anmälan. 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att notera anmälan. 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (17) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-11-17 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 65 

AU § 66    KFN 2015/110 

 

Verksamhetsplan 2016 

Förvaltningen lämnar förslag på verksamhetsplan 2016 för Kultur & Fritid.  

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. Förslag ”Verksamhetsplan 2016 Kultur 

& Fritid” och barnchecklista finns. 

 

Under sammanträdet redogör förvaltningen för förslaget till verksamhetsplan 

2016. Verksamhetsplanen stämmer i stora drag, men behöver justeras. 

Förvaltningen tar fram ett justerat förslag på verksamhetsplan 2016 till 

sammanträdet med kultur- och fritidsnämnden 2015-11-17. 

 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

förvaltningens förslag på verksamhetsplan 2016 med justeringar. 

 

Justerat förslag ”Verksamhetsplan 2016 Kultur & Fritid” finns. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna Verksamhetsplan 2016 Kultur & Fritid. 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (17) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-11-17 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 66 

AU § 67    KFN 2014/89 

 

Driftbudgetuppföljning september, oktober 2015 

Driftbudgetuppföljning 2015 period september och oktober med kommentarer till 

avvikelser, avvikelse årsprognos och åtgärdsförslag finns. 

 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

driftbudgetuppföljning september, oktober 2015. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna driftbudgetuppföljning september, oktober 2015. 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (17) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-11-17 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 67 

AU § 68    KFN 2015/107 

 

Taxor och avgifter 2016 

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 2016 för Kultur & Fritids 

verksamheter. I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. Förslag ”Taxor och 

avgifter för Kultur & Fritids verksamhet 2016” och barnchecklista finns. 

 

Under sammanträdet diskuterar arbetsutskottet förändringar och nyheter i 

förslaget på taxor och avgifter 2016. Arbetsutskottet föreslår att en taxa för 

arrangemang med extern barn- och ungdomsverksamhet ska läggas till och 

subventioneras i enlighet med tidigare upplägg. Taxa för uthyrning av 

kommunalägda föreningslokaler med avgift 190kr/m2/år ska diskuteras och 

implementeras under 2016. 

 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

förvaltningens förslag på taxor och avgifter 2016, och att en taxa för arrangemang 

med extern barn- och ungdomsverksamhet ska läggas till, och att taxa för 

uthyrning av kommunalägda föreningslokaler med avgift 190kr/m2/år ska 

diskuteras och implementeras under 2016. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna Taxor och avgifter 2016 för Kultur & Fritid  

 

att en taxa för arrangemang med extern barn- och ungdomsverksamhet ska  

läggas till  

 

samt att taxa för uthyrning av kommunalägda föreningslokaler med avgift 

190kr/m2/år ska diskuteras och implementeras under 2016. 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (17) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-11-17 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 68 

AU § 69    KFN 2013/428 

 

Köpings IP, allmänhetens löpning 

Kultur & Fritid har under en försöksperiod från 1 maj till 30 september 2015 

öppnat upp löparbanorna på Köpings IP för allmänheten. Under försöksperioden 

har löparbanorna regelbundet utnyttjats av löpare.  

 

Förvaltningen föreslår att öppettiderna för allmänhetens löpning på Köpings IP 

utökas från och med 2016. I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. 

Tjänsteskrivelse ”Allmänhetens löpning, Köpings IP” och barnchecklista finns. 

 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

fritidsnämnden att öppettiderna för allmänhetens löpning på Köpings IP  

utökas från och med 2016. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att öppettiderna för allmänhetens löpning på Köpings IP utökas från  

och med 2016. 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (17) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-11-17 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 69 

AU § 70    KFN 2015/120 

 

Badanläggningar, ändring av ordningsregler  

För besök på Köpings kommuns badanläggningar, utan en vuxens sällskap,  

har Kultur & Fritid en åldersgräns på 9 år och krav på simkunnighet. Enligt 

konsumentverket bör badanläggningar ha en åldersgräns för bad på egen hand.  

En allmän rekommendation är 12 år, med hänvisning att simkunnighet är ett  

av kunskapsmålen för elever i årskurs 6. 

 

Förvaltningen föreslår, mot bakgrund av konsumentverkets rekommendationer, att 

höja åldersgränsen för besökare utan vuxens sällskap till 12 år, och att förtydliga 

ordningsreglerna för Köpings kommuns badanläggningar. 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. Tjänsteskrivelse ” Revidering av 

ordningsregler-höjd åldersgräns för att bada utan vuxen vid Karlbergsbadet och 

Kristinelundsbadet”, Konsumentverkets ”Vägledning för badanläggningar” och 

barnchecklista finns. 

 

Under sammanträdet diskuterar arbetsutskottet ett förbud mot användandet av 

mobiltelefoner och läsplattor i Karlbergsbadets simhall. Bakgrunden är en artikel  

i Västerbotten-Kuriren som handlar om att Umeå kommun, av säkerhetsskäl, inför 

ett förbud mot mobiltelefoner och läsplattor i simhallen.  
Artikel från Västerbottens-Kuriren finns. http://www.vk.se/1561677/infor-forbud-vill-inte-att-nagon-ska-drunkna  

 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

fritidsnämnden att för Köpings kommuns badanläggningar höja åldersgränsen för 

besökare utan vuxens sällskap till 12 år, att förtydliga ordningsreglerna för 

Köpings kommuns badanläggningar, och att införa ett förbud mot användandet av 

mobiltelefoner och läsplattor i Karlbergsbadets simhall. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att för Köpings kommuns badanläggningar höja åldersgränsen för  

besökare utan vuxens sällskap till 12 år 

 

att förtydliga ordningsreglerna för Köpings kommuns badanläggningar 

 

samt att införa ett förbud mot användandet av mobiltelefoner och läsplattor  

i Karlbergsbadets simhall. 

 

 

  

http://www.vk.se/1561677/infor-forbud-vill-inte-att-nagon-ska-drunkna


 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (17) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-11-17 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 70 

AU § 71    KFN 2013/553 

 

Remissvar webbplats Kulturarv Västmanland 

Projekt Kulturarvsportal Västmanland är ett tvåårigt projekt med uppdrag att 

tillsammans med arkiv, bibliotek, museer och föreningar ta fram en webbplats där 

allmänhet, institutioner och föreningar kan söka, dela, kommentera och diskutera 

det västmanländska kulturarvet. 

 

Västmanlands läns museum översänder en betaversion av Kulturarv Västmanland 

för remiss. Remissvaret ska skickas till Västmanlands läns museum  

senast 27 november 2015. 

 

Kultur & Fritids enhet museum har undersökt betaversionen av Kulturarv 

Västmanland och kommer fram till att kulturarvsportalen i huvudsak är 

ändamålsenlig, även om det finns förbättringspunkter. 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. Tjänsteskrivelse ”Remissvar av 

webbplatsen Kulturarv Västmanland”, barnchecklista och ”Remiss av 

webbplatsen Kulturarv Västmanland” från Västmanlands läns museum finns. 

 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

förvaltningens remissvar angående webbplats Kulturarv Västmanland.  

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna förvaltningens remissvar angående webbplats Kulturarv 

Västmanland. 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (17) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-11-17 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 71 

AU § 72    KFN 2015/41 

 

Inköp av konst 

Kultur- och fritidsnämndens konstkommitté redovisar nya inköpta konstverk. 

Åsa Peck ”Glöd” triptyk i akryl, pris 12 500 kronor. Information om konstverket 

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. 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (17) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-11-17 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 72 

AU § 73    KFN 2015/56 

 

Ansökan om bidrag, studieresa till Auschwitz 

Klass 9 C på Malmaskolan i Kolsva ansöker om bidrag för en studieresa till 

Auschwitz Polen under våren 2016. 

 

Det är mycket angeläget att elever förstår vår historia och vi ser gärna att resorna 

fortsätter. Kultur- och fritidsnämnden har under tidigare år inte lämnat bidrag till 

polenresorna. De nu gällande bidragsreglerna omfattar inte skolresor. 

Förvaltningen föreslår avslag på ansökan. 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. Ansökan ”Ansökan om bidrag för 

studieresa till Auschwitz våren 2016”, tjänsteskrivelse ”Ansökan om bidrag” och 

barnchecklista finns. 

 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

fritidsnämnden avslå ansökan om bidrag för studieresa till Auschwitz. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att avslå ansökan om bidrag för studieresa till Auschwitz. 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (17) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-11-17 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 73 

AU § 74    KFN 2015/9 

 

Kvartalsrapporter kvartal 3 2015 

Kvartalsrapporter kvartal 3 juli, augusti, september 2015 från Kultur & Fritids 

enheter finns. 

 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

kvartalsrapporterna kvartal 3 2015. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna kvartalsrapporterna kvartal 3 2015. 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (17) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-11-17 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 74 

AU § 75    KFN 2015/10 

 

Klagomålshantering kvartal 3 2015 

Kultur & Fritids klagomålshantering kvartal 3 augusti, september 2015 finns 

 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

klagomålshanteringen kvartal 3 2015. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna klagomålshanteringen kvartal 3 2015. 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (17) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-11-17 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 75 

AU § 76    KFN 2015/119 

 

Yttrande samrådshandling spontanidrottsplats/lekplats 
Sorby 2:80, 2:81 Munktorp  

Stadsarkitektkontoret översänder ”Samrådshandling. Detaljplan för fastigheterna 

Sorby 2:80 och 2:81 (spontanidrottsplats-lekplats), Munktorps tätort, Köpings 

kommun, PL 391” till Kultur & fritid för yttrande senast fredag 6 november 2015.  

 

Planförslaget finns tillgängligt på kommunens hemsida, 

www.koping.se/detaljplaner . För utskrift av planförslaget kontakta Kultur & 

Fritid: e-post: kulturfritidsnamnden@koping.se eller telefon: 0221 - 256 53. 

 

Syftet med detaljplanen är att förändra bestämmelserna till att överensstämma 

med den faktiska användningen av platsen som är en spontanidrottsplats-lekplats. 

Förslaget innebär att andamålet ändras från kvartersmark-bebyggelse till allmän 

platsmark-park. 

 

Kultur & Fritid har inget att erinra gällande ändringar i detaljplanen.  

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. Samrådsskrivelse ”Samrådshandling. 

Detaljplan för fastigheterna Sorby 2:80 och 2:81 (spontanidrottsplats-lekplats), 

Munktorps tätort, Köpings kommun, PL 391”, tjänsteskrivelse ”Yttrande 

Samrådshandling” och barnchecklista finns. 

 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

förvaltningens yttrande angående samrådshandling spontanidrott/lekplats  

Sorby 2:80, 2:81 Munktorp. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna förvaltningens yttrande angående samrådshandling 

spontanidrott/lekplats Sorby 2:80, 2:81 Munktorp. 

 

 

 

 

 

  

http://www.koping.se/detaljplaner
mailto:kulturfritidsnamnden@koping.se


 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (17) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-11-17 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 76 

AU § 77    KFN 2015/8 

 

Redovisning av delegeringsbeslut september, oktober 2015 

Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till  

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

kultur- och fritidsnämndens delegationsordning KFN 2007-05-03 § 63. 

 
Administrativa ärenden 

Beslut om gallring Ärendenr: KFN 2014/73 

Beslut för lotteri Ärendenr: KFN 2013/415 

 
Personalärenden 

Anställningsavtal Ärendenr: KFN 2015/53, 2015/60 

 

Delegationsförteckning september, oktober 2015 över beslut som fattats  

i delegation inom Kultur & Fritid finns. 

 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

redovisningen av delegeringsbeslut september, oktober 2015. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut september, oktober 2015. 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (17) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-11-17 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 77 

    KFN 2015/6 

 

Kompletteringsval, ny ersättare till kultur- och 
fritidsnämndens arbetsutskott 

Kommunfullmäktige beslutar 2015-10-26 § 133 befria Ritva Sjöholm (S)  

från uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 

 

Kultur- och fritidsnämnden ska utse en ny ersättare för Ritva Sjöholm (S)  

till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2015-2018.  

 

Protokollsutdrag KF 2015-10-26 § 133 och KFN 2015-01-27 § 6 finns. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet är att Örjan Lindvall (S) ska utses  

till ny ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att till ny ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för  

mandatperioden 2015-2018 utse Örjan Lindvall (S). 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (17) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-11-17 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 78 

AU § 78    KFN 2015/25 

 

Kultur- och idrottsstipendium 2015 

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

idrottsstipendium. Stipendiet delas ut i form av arbetsstipendium eller 

hedersstipendium av kultur- och fritidsnämnden vid nämndsammanträdet i 

december, eller vid annan tidpunkt efter beslut av kultur- och fritidsnämnden. 

 

Ansökningar och sammanställning av nominerade till Köpings kommuns kultur- 

och idrottstipendium 2015 finns. Beslutsunderlaget delas endast ut till kultur- och 

fritidsnämnden. 

 

Arbetsutskottet föreslår att Köpings kommuns kultur- och idrottsstipendium 2015 

fördelas enligt följande: 

 
Kulturstipendium 2015 

 2 arbetsstipendium som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla insatser och 

för utveckling inom kulturverksamheten 

 3 hedersstipendium som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla insatser 

inom kulturverksamheten 

 
Idrottsstipendium 2015 

 2 arbetsstipendium som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla insatser och 

för utveckling inom idrottsverksamheten 

 3 hedersstipendium som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla insatser 

inom idrottsverksamheten 

 

Arbetsutskottet beslutar överlämna förslaget på fördelning av Köpings kommuns 

kultur- och idrottsstipendium 2015 till kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att till Köpings kommuns kulturstipendiater 2015 utse 

 
Oskar Löfberg 

Arbetsstipendium 10 000 kronor som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla 

insatser och för utveckling inom kulturverksamheten 

 
Carin Juborg 

Arbetsstipendium 10 000 kronor som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla 

insatser och för utveckling inom kulturverksamheten 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (17) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-11-17 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

Anders Dahlberg 

Hedersstipendium 3 000 kronor som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla 

insatser inom kulturverksamheten 

 
Waldemar Andersson 

Hedersstipendium 3 000 kronor som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla 

insatser inom kulturverksamheten 

 
Christer Guldbrand  

Hedersstipendium 3 000 kronor som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla 

insatser inom kulturverksamheten 

 

samt att till Köpings kommuns idrottsstipendiater 2015 utse 

 
Jonathan Sidebäck 

Arbetsstipendium 10 000 kronor som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla 

insatser och för utveckling inom idrottsverksamheten 

 
Filip Springfeldt 

Arbetsstipendium 10 000 kronor som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla 

insatser och för utveckling inom idrottsverksamheten 

 
Bert Winberg 

Hedersstipendium 3 000 kronor som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla 

insatser inom idrottsverksamheten 

 
Mats Birkestål 

Hedersstipendium 3 000 kronor som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla 

insatser inom idrottsverksamheten 

 
Tommy Carlsson  

Hedersstipendium 3 000 kronor som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla 

insatser inom idrottsverksamheten 

 

 

 


