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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) 

Datum 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden 
 2019-01-08 

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kultur- fritid och folkhälsonämnden 

Sammanträdesdatum 2019-01-08 

Datum för anslags 
uppsättande 

 

2019-01-15 
Datum för  
anslags nedtagande 

 

2019-02-06 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kultur- fritid och folkhälsoförvaltningen Barnhemsgatan 2 Köping 

 

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

Anneli Stray 

  

Plats och tid  

 

 

  

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 

Scheelesalen Barnhemsgatan Köping kl. 17.00 – 17.30 

Beslutande Jonny Clefberg (S) ordförande 

Anna Eriksson (S) vice ordförande 

Seija Eriksson (S) för Landqvist  

Karl-Ivan Viklund (S)  

Örjan Lindvall (S) 

David Sharp (M) 

 

Jacqueline Adolfsson (M) 

Ulf Edman (V) 

Silpa Laitio Karlsson (C) 

Göran Eriksson (SD) 

Per Andersson (SD) 

 

 

Övriga närvarande 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

Kjell Persson (S) 

Valon Pirraku (S) 

Börje Eriksson (S) 

Thomas Smedberg (S) 

Gerd Holmström (M) 

Ulrika Uggla (M) 

Mari Sjöblom (C) 

Monica Israelsson (SD) 

 

 

Tjänstemän 

Conny Hall tf. förvaltningschef 

Anneli Stray förvaltningssekreterare 

 

 

Justerare Anna Eriksson (S) Paragrafer §§ 1-5 
 

Tid och plats för 
justering 

2019-01-14 

Kultur- fritid och folkhälsoförvaltningen 

Underskrifter 

 
Sekreterare 

 
……………………………………………. 
Anneli Stray 

 
 

 
Ordförande 

 
……………………………………………. 
Jonny Clefberg 

  

 
Justerande 

 
……………………………………………. 
Anna Eriksson 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (6) 

Datum 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden 
 2019-01-08 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 1 
    KFN 2018/211 

 

Val av arbetsutskott 

Enligt reglementet för Kultur- fritid och folkhälsonämnden ska nämnden  

utse ett arbetsutskott bestående av fem ledamöter och fem ersättare för 

mandatperioden 2019-2022. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Socialdemokraternas förslag till ledamöter i arbetsutskottet:  

Jonny Clefberg (S) ordförande, Anna Eriksson (S) vice ordförande,  

Ulf Edman (V), David Sharp (M). 

Sverigedemokraternas förslag till ledamot i arbetsutskottet: 

Göran Eriksson (SD). 

 

Socialdemokraternas förslag till ersättare i arbetsutskottet:  

Mats Landqvist (S), Karl-Ivan Viklund (S), Tomas Eklund (V),  

Jacqueline Adolfsson (M). 

Sverigedemokraternas förslag till ersättare i arbetsutskottet: 

Pär Andersson (SD) 

 

 

 

Beslut 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden beslutar  

 

att till ledamöter i arbetsutskottet utse: 

Jonny Clefberg (S) ordförande, Anna Eriksson (S) vice ordförande,  

Ulf Edman (V), David Sharp (M), Göran Eriksson (SD). 

 

samt att till ersättare i arbetsutskottet utse: 

Mats Landqvist (S), Karl-Ivan Viklund (S), Tomas Eklund (V),  

Jacqueline Adolfsson (M), Pär Andersson (SD) 

 

 

 

 

 

 
Protokollet ska skickas till ledamöter och ersättare i arbetsutskottet. 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (6) 

Datum 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden 
 2019-01-08 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 2 
    KFN 2018/211 

 

Val av representant för det kommunala handikapprådet 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden ska utse en representant och en ersättare  

för det kommunala handikapprådet för mandatperioden 2019-2022. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonny Clefberg (S) föreslår Karl-Ivan Viklund (S) som representant för 

det kommunala handikapprådet och David Sharp (M) som ersättare. 

 

 

 

Beslut 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden beslutar  

 

att utse Karl-Ivan Viklund (S) som representant för det kommunala 

handikapprådet och David Sharp (M) som ersättare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokollet ska skickas till det kommunala handikapprådet. 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (6) 

Datum 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden 
 2019-01-08 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 3 
    KFN 2018/211 

 

Val av representanter för Kultur- fritid och 
folkhälsonämndens konstkommitté 

Konstkommittén köper in konst för Köpings kommuns konstsamling på 

delegation av Kultur- fritid- och folkhälsonämnden. Konstkommittén består  

av tre representanter från nämnden, och en representant från förvaltningen. 

 

Konstkommittén ska köpa konst av de utställare som förvaltningen ansvarar  

för i utställningshallen, Barnhemsgatan 2 Köping. Anslaget för inköp av konst  

år 2019 är 60 000 kronor. 

 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden ska utse tre representanter till nämndens 

konstkommitté för mandatperioden 2019-2011. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonny Clefberg (S) föreslår Karl-Ivan Viklund (S) och Jacqueline Adolfsson (M). 

Göran Eriksson (SD) föreslår Pär Andersson (SD). 

 

 

 

Beslut 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden beslutar  

 

att utse Karl-Ivan Viklund (S), Jacqueline Adolfsson (M) och Pär Andersson (SD) 

som representanter för Kultur- fritid och folkhälsonämndens konstkommitté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokollet ska skickas till representanterna för konstkommittén. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (6) 

Datum 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden 
 2019-01-08 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 4 
    KFN 2018/203 

 

Sammanträdestider 2019 

 

Kultur- fritid och folkhälsonämndens  Kultur- fritid och folkhälsonämnden 

arbetsutskott     

kl. 8.15     kl. 15.00 

 

Måndag 14 januari   Tisdag 29 januari 

Tisdag 12 februari   Tisdag 26 februari  

Tisdag 12 mars   Tisdag 26 mars Heldag 

Tisdag 9 april   Tisdag 23 april 

Tisdag 7 maj    Tisdag 21 maj 

Tisdag 4 juni    Tisdag 18 juni 

 

Sommaruppehåll 

 

Tisdag 13 augusti   Tisdag 27 augusti 

Tisdag 10 september   Tisdag 24 september 

Tisdag 8 oktober   Tisdag 22 oktober 

Tisdag 5 november   Tisdag 19 november 

Tisdag 3 december   Tisdag 17 december 

    Stipendieutdelning 

 

 

 

Beslut 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden beslutar  

 

att fastställa sammanträdestiderna för 2019. 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (6) 

Datum 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden 
 2019-01-08 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

KFN § 5 
    KFN 2018/211 

 

Extra ärende  

Förslag på namn för nämnd och förvaltning 

I samband med Köpings kommuns organisationsförändring har ett nytt reglemente 

för kultur-, fritids- och folkhälsonämnden antagits. Nämnden ska främja och 

ansvara för kultur och fritidsverksamheten samt folkhälsoarbetet i kommunen.  

 

Därmed har Kultur- och fritidsnämnden ändrat namn till Kultur-, fritid- och 

folkhälsonämnden, och nämndens förvaltning Kultur & Fritid har ändrat namn  

till förvaltningen Kultur- Fritid- Folkhälsa.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Under sammanträdet diskuterar nämnden att namnen på nämnd och förvaltning 

upplevs som långa och opraktiska. Nämnden föreslår att ge förvaltningen  

i uppdrag att ta fram ett förslag på ett mer praktiskt namn. 

 

 

 

Beslut 

Kultur- fritid och folkhälsonämnden beslutar  

 

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på ett mer praktiskt namn för 

nämnd och förvaltning. 

 

 

 


