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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-03-21 § 10 Dnr  

Information från fritidsgårdarna  

Ärendebeskrivning 

Representanter från fritidsgårdarna informerar om arbetet med Ung Fritid Kumla.  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-03-21 § 11 Dnr KFN 2012/350 

Medborgarförslag - badvänligt vatten i Sjöparken 

Ärendebeskrivning 

Klass 9A har med sin mentor Tina Kling Westerlind lämnat in ett medborgarförslag om 

att vattnet i Sjöparken ordnas så att det går att bada i det.  

 

Ungdomarna vill gärna ha en badplats i Kumla. De skriver att äldre säkert nöjer sig med 

att titta på vattnet, men de som är unga vill gärna bada. 

 

Stadsträdgårdsmästare/avdelningschef Edit Ugrai har tagit fram ett förslag till yttrande.  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar yttrandet och anser medborgarförslaget vara besvarat.    

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar yttrandet och anser medborgarförslaget vara besvarat.    
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-03-21 § 12 Dnr KFN 2013/27 

Medborgarförslag om upprustande av lekplats vid 
Bondgårdsgatan 

Ärendebeskrivning 

Jenny Heimdahl har den 16 januari lämnat in ett medborgarförslag om att rusta upp 

lekplatsen vid Bondgårdsgatan i Kumla samt att göra dem mer attraktiva.  

 

Förslagsställaren påpekar att många barnfamiljer bor och flyttar in i området och att 

lekplatsen är i dåligt skick. Hon anser att lekplatsen behöver rustas upp med ny 

lekställning, fler gungor, bänkar och bord samt ny asfalt så barnen kan cykla inom 

området.    

 

Stadsträdgårdsmästare/avdelningschef Edit Ugrai har tagit fram ett förslag till yttrande. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar yttrandet och anser medborgarförslaget vara  

besvarat.    

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar yttrandet och anser medborgarförslaget vara  

besvarat.   
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-03-21 § 13 Dnr KFN 2012/348 

Medborgarförslag - ta bort björkträd i kommunen 

Ärendebeskrivning 

Börge Persson har lämnat in ett medborgarförslag om att björkarna i Kumla kommun 

tas ner och ersätts med andra trädslag för att begränsa problemen för pollenallergiker. 

Han föreslår att Kumla kommun gör som i Köping där man under de kommande tre 

åren tar ner en tredjedel av varenda björk och planterar andra lövträd.  

 

Stadsträdgårdsmästare/avdelningschef Edit Ugrai har tagit fram ett förslag till yttrande. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar yttrandet för vidarebefordran till kommunfullmäktige. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar yttrandet för vidarebefordran till kommunfullmäktige. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-03-21 § 14 Dnr KFN 2013/60 

Delegationsärende - Föreningsstöd 2013 

Ärendebeskrivning 

Arbetsgruppen beviljar bidrag till ungdomsföreningar med stöd av delegationsordning 

antagen av kultur- och fritidsnämnden den 9 februari 2011, § 9.  

 

Nedanstående föreningar har beviljats bidrag för 2013: 

AGA bordtennisklubb 

Askhögens IF 

BMK Carlton 

Bowlingklubben Friends 

Bowlingklubben Pliggen 

Boxningssällskapet TOR 

Ekeby IF 

Folkatorps ridsportsällskap 

Hallsberg-Kumla simklubb 

Hardemo gymnastikförening 

IFK Kumla fotboll 

IFK Kumla hockey 

Järsjö bordtennisklubb 

Kumla bollklubb 

Kumla brottarförening 

Kumla golfklubb 

Kumla gymnastikförening 

Kumla handbollsförening 

Kumla innebandyklubb 

Kumla kampsportförening 

Kumla ridklubb 

Kumla skidförening 

Kumla skytteförening 

Kumla tennisklubb 

Moodowon Martial Arts 

Ryttarkamraterna 

Sannaheds IF 

Stene idrottsförening 

Yxhults IK 

 

Bethnahrin 

Integrations- och kulturföreningen 

Somaliska föreningen 

 

Friluftsfrämjandet 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Kumla scoutkår 

Verdandi 

 

Baptistkyrkans ungdom 

Betania Åbytorp 

Betesda församling Hällabrottet 

Fylstakyrkans ungdom 

Pingstkyrkans ungdom 

Svenska kyrkans unga 

 

Reumatikerföreningen i Kumla 

Hörselskadades förening  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger delgivningen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i kultur- och fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger delgivningen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-03-21 § 15 Dnr  

Informationsärende - Djupadalsbadet 

Ärendebeskrivning 

Avdelningschef Eddy Fransson informerar om det aktuella läget avseende 

Djupadalsbadet. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-03-21 § 16 Dnr KFN 2012/330 

Bokslutsanalys och årsredovisning 2012 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom Britt Knutsson redogör för bokslutsanalys för 2012 som lämnats 

över till ekonomikontoret. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-03-21 § 17 Dnr KFN 2013/63 

Månadsrapport februari 2013 

Ärendebeskrivning 

Månadsrapport med bokslutsprognos för januari-februari 2013 ska beredas i 

kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 mars och behandlas i kommunstyrelsen den 3 

april.  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i kultur- och fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-03-21 § 18 Dnr KFN 2013/62 

Kumlasjönt - redovisning 2012 och överenskommelse 2013 

Ärendebeskrivning 

Enligt förslaget fortsätter samarbetet mellan Kumla kommun och Kumla Promotion 

2013. Kommunens bidrag för 2013 är 85 000 kr till Kumla Promotion för 

genomförande av minst 6 stycken Kumlasjönt under juni till augusti. Minst två av 

arrangemangen ska riktas till barn och ungdomar. 

Förslag till beslut 

Kultur - och fritidsnämnden godkänner överenskommelsen mellan Kumla kommun och 

Kumla Promotion. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur - och fritidsnämnden godkänner överenskommelsen mellan Kumla kommun och 

Kumla Promotion. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-03-21 § 19 Dnr KFN 2013/77 

Förslag till bildande av naturreservat Hällkistan 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har sänt ut ett förslag till bildande av naturreservat 

Hällkistan för yttrande. För att bevara biologisk mångfald och säkerställa natur- och 

kulturvärden föreslås att Kumla kommun ska besluta om att del av fastigheterna Bysta 

1:2, Bysta 1:5, Hällabrottet 2:4 och Norra Yxhult 1:1 ska utgöra naturreservat. Vilket 

område som avses och hur det ska skötas framgår av bilagda förslag till beslut och till 

skötselplan. 

 

Stadsträdgårdsmästare Edit Ugrai har tagit fram ett förslag till yttrande. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar yttrandet. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar yttrandet. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-03-21 § 20 Dnr KFN 2012/386 

Delegationsbeslut - Yttrande över remiss - Läsandets kultur 
SOU 

Ärendebeskrivning 

Kulturdepartementet inkom med en remiss angående Läsandets kultur - slutbetänkande 

av litteraturutredningen SOU 2012:65 som kulturdepartementet ville ha in synpunkter 

på senast den 1 mars 2013.  

 

Avdelningschef Gertrud Åstrand har tagit fram ett förslag till yttrande över remissen 

som ordförande Björn Eriksson fattat beslut om i delegation enligt delegationsordning 

antagen av kultur- och fritidsnämnden 2012-12-13, § 91. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-03-21 § 21 Dnr KFN 2012/393 

Revisionsrapport gällande granskning av IT-organisationen 

Ärendebeskrivning 

KPMG har på uppdrag av revisionen genomfört en granskning av IT-funktionens 

uppdrag i Kumla kommun. Syftet med granskningen har varit att bedöma om IT-

funktionens organisation och arbetssätt är ändamålsenlig utifrån uppdrag och 

förväntningar på leverans av tjänster och varor.   

 

Kultur- och fritidsnämnden har att yttra sig över granskningsrapporten. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnen antar yttrandet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnen antar yttrandet. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-03-21 § 22 Dnr KFN 2013/6 

Aktivitetslista lokal handlingsplan för folkhälsa 

Ärendebeskrivning 

Handlingsplanen är ett styrdokument för folkhälsoarbetet i kommunen. Den 

sammanfaller med giltighetstiden för innevarande folkhälsoavtal med landstinget, 2012-

2015. 

 

Handlingsplanen anger ett antal mål och delmål som är viktiga för att uppfylla 

åtagandena i folkhälsoavtalet med landstinget. Kommunens nämnder är ansvariga för att 

ta fram aktiviter och arbeta för att dessa mål ska uppfyllas. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar aktivitetslistan. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar aktivitetslistan. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-03-21 § 23 Dnr KFN 2012/371 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter, kultur- och fritidsnämnden 

Ärendebeskrivning 

Då det tidigare inte uttalat funnits någon fördelning av arbetsmiljöuppgifter från 

kommunstyrelsen till nämnderna och kommundirektören är det viktigt att detta nu 

upprättas för att förhindra brister i fördelningsordningen. Fördelningen av arbetet med 

arbetsmiljöuppgifter ska så långt ut i verksamheten som möjligt. 

 

Arbetet med arbetsmiljöverksamheten inom kultur- och fritidsförvaltningen vilar 

således på kultur- och fritidsnämnden. 

 

För att nämnden ska kunna vidarefördela arbetsmiljöuppgifterna till de tjänstemän som 

genom sin befattning har att arbeta för att arbetsmiljöuppgifterna genomförs inom ett 

visst område behöver fördelningen gå att följa i en sammanhängande kedja. Fördelning 

får inte saknas någonstans i kedjan för att den ska gälla fullt ut. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden fördelar arbetsmiljöuppgifterna för kultur- och 

fritidsförvaltningen till förvaltningschef Annika Hallberg enligt fördelningsblankett. 

Delar av arbetsmiljöuppgifterna kan därefter vidarefördelas. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden fördelar arbetsmiljöuppgifterna för kultur- och 

fritidsförvaltningen till förvaltningschef Annika Hallberg enligt fördelningsblankett. 

Delar av arbetsmiljöuppgifterna kan därefter vidarefördelas. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-03-21 § 24 Dnr KFN 2013/70 

Val av anbudsöppnare 

Ärendebeskrivning 

Enligt bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling ska vid anbudsöppning minst 

två personer delta som utsetts av den upphandlande enheten. Sedan tidigare val är Ulric 

Öhman, inköpssamordnare, Edit Ugrai, dåvarande förvaltningschef och Britt Knutsson, 

förvaltningsekonom valda som anbudsöppnare.  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Annika Hallberg i egenskap av förvaltningschef 

väljs som anbudsöppnare över resterande mandatperiod, 2013-2014. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Annika Hallberg i egenskap av förvaltningschef 

väljs som anbudsöppnare över resterande mandatperiod, 2013-2014. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-03-21 § 25 Dnr KFN 2013/71 

Val av ledamöter för konstinköp 2013-2014 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämnden har att utse två ledamöter, för perioden 2013-2014, att i 

samråd med ansvarig tjänsteman stå för kommunens konstinköp. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden att utse Maria Lannhard (C) och 

Denis Nilsson (V) att i samråd med ansvarig tjänsteman stå för kommunens konstinköp 

under perioden 2013-2014. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden utser Maria Lannhard (C) och Denis Nilsson (V) till 

uppdraget att i samråd med ansvarig tjänsteman stå för kommunens konstinköp under 

perioden 2013-2014. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-03-21 § 26 Dnr KFN 2013/72 

Val av ledamöter för beredning av bidrag till 
ungdomsföreningar 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämnden har att utse ledamöter att bereda bidrag till 

ungdomsföreningar för en tvåårsperiod.   

 

Fyra ledamöter ska väljas för perioden 2013-2014 varav två av ledamöterna bör ha 

erfarenhet av beredningsarbetet. Beredningens ledamöter deltar i förhandlingar med 

föreningar.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden att utse Jeanette Widström (S), 

Mikael Collin (S), Elin Riberg (MP) och Lennarth Helgesson (M) att bereda bidrag till 

ungdomsföreningar under perioden 2013-2014. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden utser Jeanette Widström (S), Mikael Collin (S), Elin Riberg 

(MP) och Lennarth Helgesson (M) till uppdraget att bereda bidrag till 

ungdomsföreningar under perioden 2013-2014. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-03-21 § 27 Dnr KFN 2013/73 

Informationsärende - Revisorernas övergripande granskning 
2013 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen och varje nämnd ska årligen granskas av revisorerna för att ge 

fullmäktige tillräckligt underlag till prövningen av ansvarsfrihet. Syftet med en 

övergripande granskning är att revisorerna ska bedöma om styrelsen eller nämnden har 

skapat förutsättningar för tillräcklig styrning och uppföljning, om verksamheten har god 

struktur och om det finns inbyggda kontroller i arbetet. 

 

En enkätundersökning kommer att sändas ut under mars månad för samtliga ordinarie 

ledamöter att besvara senast den 19 april. Efter genomförd enkätundersökning vill 

revisionen träffa kultur- och fritidsnämnden för att diskutera resultatet vilket kommer att 

ske den 13 juni i samband med ordinarie nämndsammanträde. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-03-21 § 28 Dnr KFN 2013/85 

Förvaltningschefens rapport mars 2013 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Annika Hallberg informerar om det aktuella läget i förvaltningen. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-03-21 § 29 Dnr  

Anmälan om beslut i delegation 

Ärendebeskrivning 

Förändrad attestförteckning - KFN 2012/392 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden att godkänna redovisningen. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen. 

 
 

 

 


