
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-12-15 

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2015-12-15 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

2015-12-23 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2016-01-14 

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 15.30 

Beslutande Jonny Clefberg (S) ordf. 

Kjell Persson (S) ers. 

Karl-Ivan Wiklund (S) 

Shazia Qorbani (S)  

Solomon Berhane (S) ers. 

Ulf Edman (V) 

Veronica Liljeberg (V) 

 

David Sharp (M) 

Jacqueline Adolfsson (M) 

Eva Leonardsson (FP) 

Karolina Glogowska (SD) 

Övriga deltagande 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

Marcelo Larin (S) §§ 80-84 

Erik Ullvin (V) 

Sune Hedenström (MP) 

Ulrika Uggla (M) 

Ingrid Broman (KD) 

Robert Jansson (SD) 

 

 

Tjänstemän 

Christina Axelsson förvaltningschef 

Anneli Stray förvaltningssekreterare 

 

 

Justerare Karl-Ivan Wiklund Paragrafer §§ 79-84 
Ärendena har behandlats enligt MBL § 19 

Tid och plats för 

justering 

 

Kultur & Fritid Köping  

Underskrifter 

 

Sekreterare 

 
……………………………………………. 
Anneli Stray 

 
 

 

Ordförande 

 
……………………………………………. 
Jonny Clefberg 

  

 

Justerande 

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

Kultur- och fritidsnämnden 2015-12-15 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 79 

    KFN 2015/2 

 

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 2015-12-01 

Protokoll från sammanträde med kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  

2015-12-01 §§ 81-87 finns för anmälan. 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att notera anmälan. 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-12-15 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 80 

AU § 81    KFN 2015/31 

 

Framtidsverkstad Liv Hälsa Ung 2015 

Köpings kommuns ungdomspolitiska handlingsprogram ligger till grund för 

arbetet med barn och ungdomar, beslut av kommunfullmäktige 2007-06-18 § 56. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2015-04-21 § 35 att godkänna en reviderad 

version av det ungdomspolitiska handlingsprogrammet och att det 

ungdomspolitiska handlingsprogrammet tills vidare ska gälla för Kultur & Fritids 

verksamhet. I det ungdomspolitiska handlingsprogrammet ingår att arbeta med en 

framtidsverkstad.  

 

Syftet med framtidsverkstaden är att politiker, tjänstemän och ungdomar ska få 

tillfälle att mötas, lyssna till varandra, ställa frågor och utarbeta planer för fortsatt 

arbete. Det som framkommer i arbetet med framtidsverkstaden kommer att 

användas när kommunen ser över mål och handlingsplaner.  

 

”Dokumentation Framtidsverkstad Liv Hälsa Ung 2015-10-22” finns. 

 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

”Dokumentation Framtidsverkstad Liv Hälsa Ung 2015-10-22”. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna ”Dokumentation Framtidsverkstad Liv Hälsa Ung 2015-10-22”. 

 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (7) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-12-15 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 81 

AU § 82    KFN 2014/89 

 

Driftbudgetuppföljning november 2015 

Driftbudgetuppföljning 2015 period november med kommentarer till avvikelser 

och åtgärdsförslag finns. 

 

Eftersom ingen redovisning av personalkostnader respektive kapitalkostnader 

finns att tillgå vid prognostillfället så redovisas noll i kolumnen ”redovisat t o m 

november”. En fullständig redovisning av driftbudgetuppföljning 2015 period 

november, skickas ut med kallelsen till nämndens sammanträde 2015-12-15. 

 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden godkänna 

driftbudgetuppföljning november 2015. 

 

Fullständig redovisning av driftbudgetuppföljning 2015 period november med 

kommentarer till avvikelser och åtgärdsförslag finns. 

 

Nämnden berömmer förvaltningen för ett gott arbete. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna driftbudgetuppföljning november 2015. 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-12-15 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 82 

AU § 83    KFN 2015/116 

 

Rutiner för skydd av stöldbegärliga inventarier 

Kommunstyrelsen beslutar 2014-12-04 § 193 att anta internkontrollplan 2015 för 

kommunens styrelse och nämnder. Ett kommungemensamt kontrollmoment är att 

det ska finnas rutiner för att skydda stöldbegärliga inventarier.  

 

Förvaltningen har arbetat fram ett förslag på rutiner för skydd av stöldbegärliga 

inventarier. 

 

Förslag ”Rutiner för skydd av stöldbegärliga inventarier” finns. 

 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

fritidsnämnden godkänna rutiner för skydd av stöldbegärliga inventarier. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna rutiner för skydd av stöldbegärliga inventarier. 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-12-15 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 83 

AU § 84    KFN 2013/555 

 

Ändring av prioritetsordning  

Kultur & Fritid har en prioritetsordning för uthyrning av Köpings kommuns 

anläggningar. För att förenkla och kvalitetsäkra verksamheten behöver den nu 

gällande prioritetsordningen för 2014-2019 revideras. 

 

Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till ny prioritetsordning och föreslår  

att prioritetsordningen för 2015-2019 fastställs. 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. Tjänsteskrivelse ”Reviderad 

prioritetsordning”, ”Prioriteringsordning 2015-2019”, ”Prioriteringsordning 2014-

2019” och barnchecklista finns. 

 

Under sammanträdet diskuterar arbetsutskottet ett förtydligande av texten i 

prioritetsordningen för 2015-2019. 

 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

fritidsnämnden fastställa prioritetsordningen för 2015-2019 med förtydligande. 

 

Prioritetsordning 2015-2019 med förtydligande finns. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att godkänna prioritetsordningen för 2015-2019  

 

samt att prioritetsordningen ska gälla från och med 2015 till och med 2019. 
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Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-12-15 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 84 

AU § 85    KFN 2015/48 

 

Uthyrning av Munktorps kommunalhus och Odensvigården 

Förvaltningen hyr ut Munktorps kommunalhus och Odensvigården till 

allmänheten. 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.  

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2015-08-24 § 48 att göra ett uppehåll i 

uthyrningen av samlingslokalerna, och att förvaltningen ska återkomma med  

ett förslag på en lösning angående uthyrningen av Munktorps kommunalhus och 

Odensvigården, innan årets slut. 

 

Förvaltningen föreslår att hyra ut samlingslokalerna Munktorps kommunalhus och 

Odensvigården utan tillgång till kök, under förutsättning att måltidsservice och 

andra parter som blir berörda accepterar förslaget. 

 

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats. Tjänsteskrivelse ”Hyra av Munktorps 

kommunalhus och Odensvigården” och barnchecklista finns. 

 

Under sammanträdet diskuterar arbetsutskottet att hyra ut samlingslokalerna 

Munktorps kommunalhus och Odensvigården utan tillgång till kök på försök 

under 2016, och genomföra en revison av beslutet om ett år. 

 

Enligt förvaltningens förslag beslutar arbetsutskottet föreslå kultur- och 

fritidsnämnden hyra ut samlingslokalerna Munktorps kommunalhus och 

Odensvigården utan tillgång till kök på försök under 2016, och genomföra en 

revision av beslutet om ett år. 

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden 

 

att återuppta uthyrningen av Munktorps kommunalhus och Odensvigården 

 

att under 2016 hyra ut Munktorps kommunalhus och Odensvigården utan tillgång 

till kök på försök 

 

samt att genomföra en revision av beslutet om ett år. 

 


