
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-13 

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2015-01-13 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

2015-01-16 
Datum för  

anslags nedtagande 

 

2015-02-09 

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. 15.00–15.45 

Beslutande Jonny Clefberg (S), ordf 

Mats Landqvist (S)  

Karl-Ivan Viklund (S) 

Ritva Sjöholm (S) 

Kjell Persson (S) ers 

Ulf Edman (V) 

Veronica Liljeberg (V) 

 

David Sharp (M) 

Jacqueline Adolfsson (M) 

Eva Leonardsson (FP) 

Kent Appelgren (SD) 

Övriga deltagande 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

Anna Eriksson (S) 

Florence Strand Frössle (S) 

Erik Ullvin (V) 

Sune Hedenström (MP) 

Gerd Holmström (M) 

Karolina Glogowska (SD) 

 

 

Tjänstemän 

Christina Axelsson förvaltningschef 

Anneli Stray förvaltningssekreterare 

 

 

 

Justerare Mats Landqvist Paragrafer §§ 1 - 5 

Tid och plats för 

justering 

2015-01-15 

Kultur & Fritid Köping  

Underskrifter 

 

Sekreterare 

 
……………………………………………. 
Anneli Stray 

 
 

 

Ordförande 

 
……………………………………………. 
Jonny Clefberg 

  

 

Justerande 

 
……………………………………………. 
Mats Landqvist 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (6) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-13 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

Ordförande öppnar mandatperiodens första nämndsammanträde och hälsar alla 

nya som gamla ledamöter och ersättare välkomna. 

 

 

 

KFN § 1 KFN 2015/6 

 

1. Val av arbetsutskott 

Sedvanliga ärenden vid kultur- och fritidsnämndens första sammanträde för 

mandatperioden är val av arbetsutskott. Till arbetsutskottet utser kultur- och 

fritidsnämnden 5 ledamöter och 5 ersättare. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet av ledamöter och ersättare till arbetsutskottet 

för mandatperioden 2015-2018  

 

Ledamöter 5  Ersättare 5 
Jonny Clefberg (S) ordf  Ritva Sjöholm (S) 

Mats Landqvist (S) vice ordf Shazia Qorbani (S) 

Karl-Ivan Viklund (S)  Örjan Lindvall (S) 

Ulf Edman (V)  Veronica Liljeberg (V) 

David Sharp (M)  Jacqueline Adolfsson (M) 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

 

att till ledamöter i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 

2015-2018 utse Jonny Clefberg (S) ordförande, Mats Landqvist (S) vice 

ordförande, Karl-Ivan Viklund (S), Ulf Edman (V), David Sharp (M) 

 

samt att till ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för 

mandatperioden 2015-2018 utse Ritva Sjöholm (S), Shazia Qorbani (S), Örjan 

Lindvall (S), Veronica Liljeberg (V), Jacqueline Adolfsson (M). 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (6) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-13 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 2 

 KFN 2015/6 

 

2. Val av representant till det kommunala handikapprådet 

Sedvanliga ärenden vid kultur- och fritidsnämndens första sammanträde för 

mandatperioden är val av representant till det kommunala handikapprådet. Som 

representant till det kommunala handikapprådet utser kultur- och fritidsnämnden  

1 representant och 1 ersättare. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet av representant till det kommunala 

handikapprådet för mandatperioden 2015-2018  

 

Representant  Ersättare  
Florence Strand Frössle (S) Eva Leonardsson (FP) 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att till representant i det kommunala handikapprådet för mandatperioden  

2015-2018 utse Florence Strand Frössle (S) 

 

samt att till ersättare för representant i det kommunala handikapprådet för 

mandatperioden 2015-2018 utse Eva Leonardsson (FP). 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (6) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-13 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 3 

 KFN 2013/489 

 

3. Sammanträdestider 2015 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2014-10-21 § 58 att hänskjuta det slutliga 

beslutet om fastställande av sammanträdestider 2015 till den nya kultur- och 

fritidsnämnden. 

 

Förslag på sammanträdestider 2015 

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

 

Tisdag 20 januari   Tisdag 27 januari Heldag 

Måndag 9 februari  Fredag 20 februari kl.13.00 

Tisdag 10 mars  Tisdag 24 mars 

Tisdag 7 april  Tisdag 21 april 

Tisdag 5 maj   Tisdag 19 maj 

Måndag 1 juni  Tisdag 16 juni 

 
Sommaruppehåll 

 

Tisdag 11 augusti  Tisdag 25 augusti 

Måndag 7 september  Tisdag 22 september 

Tisdag 6 oktober  Tisdag 20 oktober 

Tisdag 3 november  Tisdag 17 november Öppet sammanträde 

Tisdag 1 december  Tisdag 15 december Stipendieutdelning 

 

v 9 Sportlov 

v 14 Påsklov 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att fastställa sammanträdestider för 2015. 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (6) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-13 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 4 

 KFN 2015/6 

 

4. Val till kultur- och fritidsnämndens konstkommitté 

Kommunfullmäktige beslutar 2014-06-16 § 58 fastställa budgetramar för 2015 

enligt gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet 

de gröna. I beslutet stå det ”För utsmyckning av lokaler och större möjlighet till 

fler utställare återinförs anslaget för konstinköp och utställningsersättning.” 

 

Förslag till beslut på sammanträdet av representanter till kultur- och 

fritidsnämndens konstkommitté för mandatperioden 2015-2018  

 

Representanter 

Karl-Ivan Viklund (S) 

Jacqueline Adolfsson (M) 

Karolina Glogowska (SD) 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att som representanter till kultur- och fritidsnämndens konstkommitté  

för mandatperioden 2015-2018 utse Karl-Ivan Viklund (S), Jacqueline  

Adolfsson (M), Karolina Glogowska (SD). 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (6) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-13 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 5 

 KFN 2015/7 

 

5. Rapporter 
 
KFN 2015/6 

Kommunfullmäktige beslutar 2014-12-15 § 157 ordning för ersättares inkallande i 

styrelser och nämnder under mandatperioden 2015-2018. 

 

För samtliga partier ska i första hand kallas in ersättare med samma 

partitillhörighet som frånvarande ledamot. Om partiersättare saknas för S, V, MP 

kallas ersättare in i den ordning partierna här har räknats upp. Om partiersättare 

saknas för M, C, FP, KD kallas ersättare in i den ordning partierna här har räknats 

upp. Om partiersättare saknas för SD ska den ersättare som är högst uppsatt på 

listan kallas in oavsett partitillhörighet. Om ersättare med samma blocktillhörighet 

saknas, ska den ersättare som är högst uppsatt på listan kallas in oavsett 

partitillhörighet. 

 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att notera informationen. 

 

 

 

 

 


