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2 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnd 2011-02-09 § 2 Dnr KFN 2011/22 

Val av undertecknare till nämndens skrivelser 

Ärendebeskrivning 
Enligt arbetsordningen för kommunstyrelsen och nämnder i Kumla kommun har kultur- 
och fritidsnämnden att förrätta val av behöriga undertecknare av nämndens och 
arbetsutskottets skrivelser, avtal och handlingar. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden väljer följande till behöriga undertecknare av nämndens 
skrivelser med , avtal och handlingar: 
 
Ordinarie                                Ersättare 
Ordförande Björn Eriksson   Vice ordförande Eva Wilhelmsson 
 
Kontrasignering 
Förvaltningschef Edit Ugrai 
 

Arbetsutskottets beslut 
Enligt förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnd 2011-02-09 § 3 Dnr KFN 2011/23 

Val av ledamöter för konstinköp 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden har att utse två ledamöter, för perioden 2011-2012, att i 
samråd med ansvarig tjänsteman stå för kommunens konstinköp. 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Arbetsutskottets förslag 
Kultur- och fritidsnämnden utser Anneli Roos (S) och Herje Fahlén (FP) till ledamöter, 
perioden 2011-2012, att i samråd med ansvarig tjänsteman stå för kommunens 
konstinköp. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnd 2011-02-09 § 4 Dnr KFN 2011/24 

Val av anbudsöppnare 

Ärendebeskrivning 
Enligt bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling skall vid anbudsöppning minst 
två personer delta som utsetts av den upphandlande enheten. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge följande personer rätt att öppna anbud för 
upphandling som genomförs inom kultur- och fritidsnämndens område under perioden 
2011-2014: 
 
Ulric Öhman, inköpssamordnare 
Edit Ugrai, förvaltningschef 
Britt Knutsson, förvaltningsekonom 
 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Enligt förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnd 2011-02-09 § 5 Dnr KFN 2011/25 

Val av ledamöter att bereda bidrag till ungdomsföreningar 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden har att utse ledamöter att bereda bidrag till 
ungdomsföreningar för en tvåårsperiod. Mandatperioden delas upp i två perioder om 
vardera två år. Fyra ledamöter skall väljas för perioden 2011-2012. Två av ledamöterna 
bör ha erfarenhet av beredningsarbetet. 
 
Beredningens ledamöter skall delta i förhandlingar med föreningar. Vid förhandlingarna 
fastställs bidragsbelopp och avtal upprättas om föreningarnas verksamhet. 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Arbetsutskottets förslag 
Kultur- och fritidsnämnden utser Lisbet Björklund (S), Jeanette Widström (S), Berry 
Keller (M) och Jakob Holm (KD) att bereda bidrag till ungdomsföreningar för en 
tvåårsperiod. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Enligt förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnd 2011-02-09 § 6 Dnr KFN 2011/32 

Val av representanter till sociala rådet 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden har att utse två ledamöter och två ersättare till sociala rådet 
för mandatperioden 2011-2014. 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Arbetsutskottets förslag 
Kultur- och fritidsnämnden utser Denis Nilsson (V) och Margareta Engman (M) till 
ordinarie ledamöter med Thomas Bäck (S) och Åsa Malmberg (FP) som ersättare till 
sociala rådet för mandatperioden 2011-2014. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnd 2011-02-09 § 7 Dnr KFN 2011/37 

Val av teaterombud 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden har att välja teaterombud. 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Arbetsutskottets förslag 

Kultur- och fritidsnämnden utser Lisbet Björklund (S) till teaterombud. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnd 2011-02-09 § 8 Dnr KFN 2011/40 

Kulturting 2011 

Ärendebeskrivning 
Regionförbundet Örebro inbjuder politiker och tjänstemän inom kultursektorn i 
Västmanlands och Örebro län till Kulturting 2011 den 9-10 mars på Örebro slott. Årets 
tema är Vision verkstad. Sista anmälningsdag är 2 februari.  
 
Beslutet berör främst barn och ungdomar. 
 

Förslag till beslut 
Två deltagare, en från respektive grupp, har möjlighet att delta i Kulturting 2011. 

Arbetsutskottets förslag 
Kultur- och fritidsnämnden utser Elin Riberg(MP) och Denis Nilsson (V) att delta i 
Kulturting 2011. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Enligt förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnd 2011-02-09 § 9 Dnr KFN 2011/26 

Delegationsordning 2011 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 6 kap 33 § får nämnd uppdra åt ett utskott, en ledamot eller en 
anställd i kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss 
grupp av ärenden.  
 
Förslag till delegationsordning föreligger i bilagd handling. 
 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar delegationsordning 2011 enligt bilaga daterad den 16 
december 2010. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnd 2011-02-09 § 10 Dnr KFN 2011/27 

Ekonomisk rapport samt bokslutsanalys 2010 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av bokslutsanalys 2010 års bokslut samt månadsrapport upprättad till Ks 
den 2 mars 2011 inklusive ekonomisk uppföljning per den 31 januari 2011.  
 
Beslutet berör barn- och ungdomar genom att en stor del av nämndens verksamhet riktar 
sig till barn och ungdomar. 
 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar bokslutsanalys 2010 samt månadsrapport för januari 
för vidarebefordran till kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnd 2011-02-09 § 11 Dnr KFN 2011/28 

Internbudget 2011 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden har att fatta beslut om internbudget 2011 (bilaga). 
 
Beslutet berör barn och ungdomar eftersom en stor del av kultur- och fritidsnämndens 
verksamheter riktar sig till barn och unga. Barn och unga prioriteras i alla sammanhang 
där det är möjligt. 
 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner internbudget för år 2011. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnd 2011-02-09 § 12 Dnr KFN 2011/33 

Rapport, uppföljning av internkontroll 2010 

Ärendebeskrivning 
Internkontroll har genomförts inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 
under 2010. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnd 2011-02-09 § 13 Dnr KFN 2010/449 
Rapport, uppföljning av verksamhetsmål, Kumla bibliotek år 
2010 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har den 16 november 2009, beslutat om övergripande 
verksamhetsmål. För kultur- och fritidsnämnden gäller att 90 % av besökarna, på 
biblioteket, campingen och simhallen/Djupadalsbadet, ska vara nöjda med sina besök. 
 
En enkätundersökning har genomförts på biblioteket under oktober månad under 
sammanlagt en vecka. Enkäten har delats ut till var femte besökare från 10 år. 194 svar 
har kommit in. 
 
Sex frågor är ställda som påståenden där man anger om man instämmer helt eller till 
stora delar vilket här tolkas som nöjd. Svaren instämmer enbart delvis eller inte alls 
tolkas som mindre nöjd.  
 
                                          Nöjda  
Rikt urval av media                      94%  
Trevligt bemötande                      97%  
Lätt att hitta i biblioteket                  90%  
Passande öppettider                      96%   
Rik programverksamhet                   91%  
Tillräckligt med datorer                    90%  
_________________________________ 
Snitt                                               93% 
 
Besökarnas nöjdhetsgrad på biblioteket hösten 2010 är i snitt 93 % och målet är därmed 
uppnått. 
 
 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnd 2011-02-09 § 14 Dnr KFN 2010/453 

Rapport, uppföljning av verksamhetsmål, simhallen år 2010 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har den 16 november 2009, beslutat om övergripande 
verksamhetsmål. För kultur- och fritidsnämnden gäller bland annat att 90 % av 
besökarna, på biblioteket, campingen och simhallen/Djupadalsbadet, ska vara nöjda 
med sina besök. 
 
En enkätundersökning har genomförts i simhallen under november månad under 
sammanlagt en vecka. Enkäten har delats ut till var femte besökare från 10 år. 131 svar 
har kommit in. 
 
Sex frågor är ställda som påståenden där man anger om man instämmer helt eller till 
stora delar vilket här tolkas som nöjd. Svaren instämmer enbart delvis eller inte alls 
tolkas som mindre nöjd.  
 
                                            Nöjda  
Trevligt bemötande                       95%   
Plats för motionssim                       78%   
Vattentemperatur                       85%   
Fräsch bastu                                   76%  
Uppmärksamma badvakter           86%   
Välstädat                                   78%   
_________________________________ 
Snitt                                               83%  
  
Besökarnas nöjdhetsgrad i simhallen hösten 2010 är i snitt 83 % och målet är därmed 
ännu inte uppnått. 
 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnd 2011-02-09 § 15 Dnr KFN 2010/51 
Medborgarförslag - fräscha upp och göra området tillgängligt 
kring idrottsplatsen i Kumla 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag lämnades den 28 oktober 2010 som vill uppmärksamma området 
kring idrottsparken i Kumla. 
 
I förslaget står bland annat att kommunen ska ta tillvara möjligheten att göra detta 
område till ett fräscht område och rensa upp på marken mellan träden för att göra 
området tillgängligt för boende i närområdet och för besökare. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har den 18 januari 2011 fått i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande. 
 
Förslag till yttrande: 
 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för förslaget. I överenskommelse med HSB har 
kultur- och fritidsförvaltningens parkavdelning tagit ner några stora tallar och björkar på 
området. Anledningen var att träden hängde över en bilparkering och skräpade ner de 
boendes bilar. 
 
Ett resultat av detta är att slytillväxten ökade mycket kraftigt när ljusinsläppet blev så 
mycket större. Området är ett så kallat naturområde med genomgående stigar och räknas 
inte som en park. Parkavdelningen ska dock se över området i vår och göra de 
arbetsinsatser som behöver göras för att området runt stigarna åter ska kännas välskött 
och tryggt.  
 
 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrandet samt föreslår att kommunfullmäktige 
antar yttrandet och att medborgarförslaget därmed ska anses vara bifallet. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förslag. 

Förslag till beslut 
Enligt förslag 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnd 2011-02-09 § 16 Dnr KFN 2011/2 
Förslag till Plan-, bygg- och bostadsprogram 2011-2013 Kumla 
kommun 

Ärendebeskrivning 
Kumla kommun upprättar årligen ett treårigt Plan-, bygg- och bostadsprogram. För att 
få ett så realistiskt program som möjligt har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat 
översända förslaget för yttrande till berörda.  
 
Efter samrådet tas programmet upp i kommunstyrelsens arbetsutskott varefter 
kommunfullmäktige antar programmet. 
 
Yttrandet bör vara plan- och byggavdelningen tillhanda senast den 7 februari 2011. 
 
Förslag till yttrande: 
Som utgångspunkt för planen uppmärksammas ett antal övergripande strategiska frågor 
av betydelse för en god samhällsutveckling. I ett snabbt växande samhälle, som Kumla,  
är identitet och en lokal förankring av stor betydelse. Kultur, natur , bevarad bebyggelse 
och grönområden är bärare av detta. Genom den samhällsomvandling som pågår får 
b.la. kultur- och fritidssektorn en allt större betydelse i samhällsplaneringen. 
Förvaltningen och dess verksamheter ska därför vara en aktiv aktörer i dessa 
sammanhang. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen lämnar följande synpunkter: 
 
"Översiktliga planer och program"  
Förvaltningen vill lyfta fram 6 Säbylundssjöområdet med mossen som bör prioriteras 
upp från C och utredas parallellt med planen för Norra Mos - Sörby - Sickelsta. Detta 
med anledning av behovet av en plan för områdets möjligheter att utvecklas till ett 
tätortsnära naturområde med badmöjligheter för bostadsområdena i stadens norra delar. 
 
"Detaljplan" nr 3 Kv Rörläggaren Gamla vattentornet S Kungsvägen omfattar ett 
område som ligger strategiskt i stadsmiljö och entrén till Djupadalsparken. Området är i 
stort behov av åtgärder. Förvaltningen välkomnar en plan över en uppsnyggning av 
området. Den exploateringsgrad om 40 lgh som anges i förslaget bedöms dock som hög 
och bör övervägas. Detta i jämförelsen med exploateringsnivån om 20 lgh i omr 5  
Kv Hovslagaren (Burlenska parken). 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förslag. 
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