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Plats och tid Torsdagen den 10 mars 2005 
 Stadshuset, 

 
 Ledamöter 

Beslutande Marianne Arvidsson (s)  
 Thomas Bäck (s)  
 Mikael Collin (s) 

Britten Uhlin (s) 
 

 Maria Rönnbäck (c)  
 Göran Larsson (kd) 

Kerstin Cederström (fp) 
 

 Elisabeth Centervärn (m)  
 Denis Nilsson (v)  
Tjänstgörande ersättare Mohammed Hassan (s)  
 Jan Norgren (s)  
Närvarande ersättare Anna Krey (c)  
 Ulf Svedin (mp)  
 
 
Övriga LLennart Mehle, förvaltningschef 

 Carita Ehrstedt, sekreterare 
B ritt Knutsson, förvaltningsekonom 

 

 Lars-Göran Karlsson, avdelningschef 
Gertrud Åstrand, avdelningschef 

 

  
 

 

Sekreterare Carita Ehrstedt                                       §§ 11-20 
   
Ordförande .................................................. 

Marianne Arvidsson 
  
Justerare .................................................. 

Thomas Bäck 
 

 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 

 
Styrelse/Nämnd 

Kultur- och fritidsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2005-03-10 
  
 

Datum för uppsättande 2005-03-16 Datum för nedtagande 2005-04-07 
Förvaringsplats Kultur- och fritidskontoret 
Underskrift  

 
 ...................................................... 
 Britt Knutsson 

__________________________________________________________________________________________ 
Justeringssignatur Utdragsbestyrkande 
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 Innehållsförteckning   Dnr 
 
 § 11 
 Kumlasjönt 2005    11.2005 860 
 
 § 12 

Kumla utställningshall 2005   12.2005 860 
 
 § 13 
 Konst på Hög 2005   13.2005 870 
 
 § 14 
 Utökade öppettider på biblioteket  14.2005 880 
 
 § 15 
 Yttrande, Katarina Hanssons motion om lekplatser 10.2005 810 
 
 § 16 
 Bokslutsanalys 2004   15.2005 800 
 
 § 17 
 Yttrande, namnsättning av ”Hällabrottstorget” 16.2005 870 
 
 § 18 
 Yttrande, detaljplan för Länsmansskogen  17.2005 810 
 
 § 19 
 Meddelanden      2.2005 800 
  
 § 20 
 Rapporter      3.2005 800 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
Justeringssignatur Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden  

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  

 
 Kfn § 11  

 Au § 9 Dnr 11.2005 860 
 

Uppföljning av Kumlasjönt 2004 samt planering för 2005 

Ärendebeskrivning Arrangemanget Kumlasjönt 2004 har genomförts, enligt avtal, av 
Kumla Promotion. 
 

Förslag till beslut Avdelningschefen för kulturavdelningen föreslår att kultur- och 
fritidsnämnden godkänner uppföljningen av arrangemanget Kumlasjönt 
2004 samt att avtal enligt bilaga med Kumla promotion förlängs att 
gälla även för sommaren 2005. 
 

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av arrangemanget 
Kumlasjönt 2004 samt att avtal enligt bilaga med Kumla promotion 
förlängs att gälla även för sommaren 2005. 
 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 
 

__________________________________________________________________________________________ 
Justeringssignatur Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden  

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  

 
 Kfn § 12  

 Au § 10 Dnr 12.2005 860 
 

Kumla utställningshall 2005 

Ärendebeskrivning Förslag till program för år 2005 i Kumla utställningshall föreligger 
(bilaga). Vid planeringen av utställningsåret har konstnärerna 
uppmärksammats på att störningar i utställningsprogrammet kan 
inträffa. 
 

Förslag till beslut 
 
 
 
Arbetsutskottets förslag 
 
 
Beslut 

Kulturintendenten föreslår att kultur- och fritidsnämnden godkänner 
förslaget. 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget. 
 
Enligt arbetsutskottets förslag 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Justeringssignatur Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden  

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  

 
 Kfn § 13  

 Au § 11 Dnr 13.2005 870 
 

Uppföljning av Konst på Hög 2004 samt planering för 2005 

Ärendebeskrivning Verksamheten Konst på Hög är inne i planeringsfasen för år 2005. 
Skrivelse föreligger (bilaga) med redovisning av verksamheten för 2004 
samt planering av verksamheten för 2003. 
 

Förslag till beslut Avdelningschefen för kulturavdelningen föreslår att godkänna redo-
visning för 2002 samt ge projektgruppen Konst på Hög i uppdrag att 
fortsätta planeringsarbetet och genomförandet av 2005 års verksamhet. 
 

Arbetsutskottets förslag 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisning för 2002 samt ger 
projektgruppen Konst på Hög i uppdrag att fortsätta planeringsarbetet 
och genomförandet av 2005 års verksamhet 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 

  
 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
Justeringssignatur Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden  

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  

 
 Kfn § 14  

 Au § 12 Dnr 14.2005 880 
 

Utökade öppettider på biblioteket 

Ärendebeskrivning I kultur- och fritidsnämndens effektmål står att bibliotekets öppet-
hållande skall öka med tio timmar per vecka före år 2007. Biblioteket är 
för närvarande öppet 53 timmar per vecka. 
 
Förslag föreligger att under år 2005 öka bibliotekets öppethållande med 
fyra timmar per vecka (bilaga) 
 

Förslag till beslut 
 
 
 
Arbetsutskottets förslag 
 
 
Beslut 

Avdelningschefen för kulturavdelningen föreslår att kultur- och 
fritidsnämnden godkänner förslaget. 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget  
 
Enligt arbetsutskottets förslag i bilaga daterad 2005-03-10. 
 

__________________________________________________________________________________________ 
Justeringssignatur Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden  

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  

 
 Kfn § 15  

 Au § 13 Dnr 10.2005 810 
 

Yttrande, Katarina Hanssons motion angående lekplatser i 
kommunens tätorter. 

Ärendebeskrivning Katarina Hansson (s) har, den 11 augusti 2004, inkommit med motion 
till Kommunfullmäktige angående lekplatser i kommunens tätorter. 
 
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att kommunala 
lekplatser anläggs i Ekeby, Sannahed och Åbytorp samt att nästa års 
investeringsbudget innehåller minst ett av nämnda områden och 
fortsättningsvis ett område per kalenderår tills målet med kommunala 
lekplatser i varje område är uppfyllt.  
 
Kultur- och fritidsnämnden har att yttra sig angående Katarina 
Hanssons (s) motion. 
 
Förslag till yttrande, av kultur- och fritidschefen, föreligger (bilaga)  
 

Förslag till beslut 
 
 
 
Arbetsutskottets förslag 
 
 
 
Beslut 

Kultur- och fritidschefen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att 
anta yttrandet samt att motionen därmed skall anses vara besvarad. 
 
Kultur- och fritidsnämnden antar yttrandet i bilaga daterad 2005-02-28 
samt anser därmed att motionen är besvarad 
 
Kultur- och fritidsnämnden antar yttrandet i bilaga daterad 2005-03 10 
samt anser därmed att motionen är besvarad 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
Justeringssignatur Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden  

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  

 
 Kfn § 16  

 Au § 14 Dnr 15.2005 800 
 

Bokslutsanalys 2004 

Ärendebeskrivning Förvaltningschef Lennart Mehle och förvaltningsekonom Britt Knuts-
son har upprättat årsredovisning – bokslut för år 2004 (bilaga) 
 

Arbetsutskottets förslag 
 
 
 
Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner årsredovisning - bokslut för år 
2004. 
 
Enligt arbetsutskottets förslag 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Justeringssignatur Utdragsbestyrkande 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2005-03-10 

9

 
Kultur- och fritidsnämnden  

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  

 
 Kfn § 17  

 Au § 15 Dnr 16.2005 870 
 

Yttrande, namnsättning av ”Hällabrottstorget 

Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden har att yttra sig över namnförslag till 
”Hällabrottstorget”. Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har tre 
förslag: Kalkstenstorget, Hällabrottstorget samt Affärsgatan (bilaga). 
 

Arbetsutskottets beslut 
 
 
 
Beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kultur- och fritidsnämnden för 
beslut. 
 
Kultur- och fritidsnämnden förordar att ”Hällabrottstorget” skall heta  
Hällabrottstorget. 

__________________________________________________________________________________________ 
Justeringssignatur Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden  

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  

 
 Kfn § 18  

 Au § 16 Dnr 17.2005 810 
 

Yttrande, detaljplan för Länsmansskogen 

Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden har att yttra sig över detaljplan för 
Länsmansskogen (bilaga) 
 

Arbetsutskottets beslut 
 
 
 
 
 
 
Beslut 
 
 

Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker Kumla Tennisklubbs önskemål 
om att tennisanläggningen även i det nya läget vid Kumla sjöpark skall 
innehålla tre banor samt att i övrigt överlämna ärendet till kultur- och 
fritidsnämnden. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag samt 
förordar alternativ B i detaljplan för Länsmansskogen. 

 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
Justeringssignatur Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden  

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  

 
 Kfn § 19  

  Dnr 2.2005 800 
 

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 1. ”Skohornet-anläggningsprojekt som öppnar dörrarna för fler” 
 
2. Kultur- och fritidsnämndens resultat, ksau, 2005-02-05. 
 
3. Redovisning av uppdrag från budgetberedningen, ksau, 2005-02-05. 

 
 
Beslut 

 
Kultur- och fritidsnämnden lägger meddelandena till handlingarna 
 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Justeringssignatur Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden  

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  

 
 Kfn § 20  

  Dnr 3.2005 800 
 

Rapporter 

Ärendebeskrivning 1. Ekonomisk redovisning 
 
2. Maria Rönnbäck (c) rapporterade om Malardalsrådets kulturutskott i 
Västerås Huvudfrågan var om intresse finns att ha kvar kulturtinget. 
Rådet beslutade inget kulturting skall arrangeras under 2005 samt att 
nästa skall ske år 2006 i Örebro. 
 
3. En manifestation mot våld kommer att genomföras vecka 16. 
 
  

Beslut Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporterna till handlingarna.  
 

  
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
Justeringssignatur Utdragsbestyrkande 
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