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Per Marcusson 
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Kultur- och fritidsnämnd 2013-09-05 § 55 Dnr  

KPMG informerar om enkät - övergripande granskning, Kultur- 
och fritidsnämnden  

Ärendebeskrivning 

KPMG kommer och vill träffa ledamöter, ersättare samt förvaltningschef för att 

presentera och diskutera det sammanställda resultatet på enkätundersökningen som 

genomfördes i våras. 

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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Kultur- och fritidsnämnd 2013-09-05 § 56 Dnr  

Resultat av medarbetarundersökningen 

Ärendebeskrivning 

Mikael Wennerström från personalavdelningen kommer och redovisar resultatet från 

medarbetarundersökningen som genomfördes under första kvartalet 2013. 

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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Kultur- och fritidsnämnd 2013-09-05 § 57 Dnr KFN 2013/284 

Sommarrapport från förvaltningen 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Annika Hallberg redovisar för det som skett i förvaltningen under 

sommaren.  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporten till handlingarna.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporten till handlingarna.  
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Kultur- och fritidsnämnd 2013-09-05 § 58 Dnr KFN 2013/262 

Kultur- och fritidspolitiskt program 

Ärendebeskrivning 

Fritidskonsulent Marina Yazdany påbörjar arbetet med kultur- och fritidspolitiskt 

program där syftet är att tydliggöra Kumla kommuns riktning över tid vad gäller kultur- 

och fritidsfrågor. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till förvaltningen att inleda arbetet med ett Kultur- 

och fritidspolitiskt program. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden  

 

1. uppdrar till förvaltningen att inleda arbetet med ett Kultur- och fritidspolitiskt 

program, 

 

2. utser Jeanette Vidstrand, Mikael Collin, Margareta Engman, Maria Lannhard som 

ledamöter och arbeta med fritidspolitiskprogram. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2013-09-05 § 59 Dnr KFN 2013/211 

Delårsrapport 2013 

Ärendebeskrivning 

Enligt den kommunala redovisningslagen ska minst en delårsrapport redovisas under 

räkenskapsåret. Kumla kommun har beslutat att redovisa delårsrapport per 31 juli. I 

delårsrapporten görs periodiseringar av inkomster och utgifter. I samband med 

delårsrapporten ska en prognos för helåret 2013 göras samt en översiktlig 

förvaltningsberättelse. 

 

Delårsrapport 2013 för Kultur- och fritidsnämnden är inlämnad till ekonomiavdelningen 

och rapporteras nämnden enligt bilagor. 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 



8 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-09-05 § 60 Dnr KFN 2013/241 

Samråd detaljplan Kv. Urmakaren Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan som skickats ut på 

samråd till bl a Kultur- och fritidsnämnden. Detaljplanen syftar till att ge möjlighet till 

byggande av flerbostadshus på del av kvarteret Urmakaren. Planen omfattar också del 

av Götgatan för att möjliggöra parkering längs gatan. Planförslaget innebär en förtätning 

av kvarteret där bebyggelsen sluter kvarteret mot Kyrkogatan.   

 

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

över planförslaget där det framgår att kultur- och fritidsnämnden inte har något att 

erinra. 

Förslag till beslut 

Kultur och fritidsnämnden antar yttrandet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur och fritidsnämnden antar yttrandet. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2013-09-05 § 61 Dnr KFN 2013/208 

Delegationsärende - Detaljplan Kv Hovslagaren 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för områden Kv 

Hovslagaren. Detaljplanen syftar till att ge möjlighet till fler lägenheter i centrum 

genom nybyggnation av flerbostadshus i kv Hovslagaren.  

 

Av yttrande framgår att kultur- och fritidsförvaltningen anser att nuvarande grönyta inte 

har tillräckliga förutsättningar att bevaras och förädlas till park. Förvaltningen har därför 

inget att erinra mot detaljplanens förslag om att bebygga området. 

 

Beslut om att anta yttrandet har ordförande Björn Eriksson fattat under sommaren med 

stöd av delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden D.1.     

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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Kultur- och fritidsnämnd 2013-09-05 § 62 Dnr KFN 2013/244 

Delegationsärende - Föreningsbidrag, Old Bastard Skate Crew 

Ärendebeskrivning 

Fritidskonsulent Marina Yazdany har enligt gällande delegationsordning fattat beslut 

om att bevilja ett bidrag till föreningen Old Bastards Skate Crew om 1 000 kronor. 

 

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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Kultur- och fritidsnämnd 2013-09-05 § 63 Dnr KFN 2013/190 

Delegationsärende - Bidrag till Morronkulan 50 års jubileum 

Ärendebeskrivning 

Fritidskonsulent Marina Yazdany har enligt gällande delegationsordning fattat beslut 

om att bevilja ett bidrag till Kumla gymnastikförening, Morronkulan, om 1 200 kronor 

för jubileumsfirande. 

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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Kultur- och fritidsnämnd 2013-09-05 § 64 Dnr KFN 2013/218 

Svar på medborgarförslag om utegym vid sjöparken 

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Johansson har den 29 maj 2013 lämnat in ett medborgarförslag om att 

kommunen ska anlägga ett utegym i Sjöparken. För att främja hälsa och välbefinnande 

hos kommuninnevånarna påpekar Elisabeth Johansson att ett utegym är ett utmärkt sätt 

att komplettera promenader och jogging i området.   

 

Stadsträdgårdsmästare Edit Ugrai har tagit fram ett förslag till yttrande där det 

framkommer att förvaltningen i linje med bedrivandet av folkhälsoarbete undersökt 

lämpliga platser i kommunen för utegym samt att kultur- och fritidsnämnden inför 

budgetarbetet 2014 äskar medel för att bygga utegym i kommunen. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden  

1. antar yttrandet och, 

 

2. anser medborgarförslaget som besvarat.    

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden  

1. antar yttrandet och, 

 

2. anser medborgarförslaget som besvarat.    
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Kultur- och fritidsnämnd 2013-09-05 § 65 Dnr KFN 2013/219 

Svar på medborgarförslag, toaletter vid Kumlasjön och 
Sjöparken 

Ärendebeskrivning 

Göran Persson har den 1 juni 2013 lämnat in ett medborgarförslag om att det bör finnas 

toaletter för dem som promenerar vid Kumlasjön och Sjöparken. Stadsträdgårdsmästare 

Edit Ugrai har tagit fram ett förslag till yttrande där det framkommer att tillgången på 

offentliga toaletter förbättras avsevärt genom färdigställandet av Växthuset samt 

utvecklandet av området vid Kumlasjön. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden  

1. antar yttrandet och, 

 

2. anser medborgarförslaget som besvarat.    

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden  

1. antar yttrandet och, 

 

2. anser medborgarförslaget som besvarat.    
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Kultur- och fritidsnämnd 2013-09-05 § 66 Dnr KFN 2013/220 

Svar på medborgarförslag om öppna gymnastikhallar för 
bokning året runt 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget att öppethålla samtliga hallar för 

bokning året om. Förvaltningschef Annika Hallberg och avdelningschef Eddy Fransson 

har tagit fram ett förslag till yttrande där det bland annat framkommer att förvaltningen 

arbetar för att under hösten presentera servicedeklarationer där syftet är att skapa 

tydlighet i förväntningar samt uthyrningstider. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden  

1. antar yttrandet och, 

 

2. anser medborgarförslaget som besvarat.    

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden  

1. antar yttrandet och, 

 

2. anser medborgarförslaget som besvarat.    
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Kultur- och fritidsnämnd 2013-09-05 § 67 Dnr KFN 2012/252 

Svar på medborgarförslag om naturgym vid Kvarntorpshögen 

Ärendebeskrivning 

Mats Ihrstedt har den 29 juli 2012 lämnat ett medborgarförslag om att kommunen ska 

bygga ett naturgym vid Kvarntorpshögen, förslagsvis någonstans mellan skidbacken och 

trappan. Av yttrandet framgår bland annat att inför 2014 års budget har kultur- och 

fritidsnämnden äskat medel och målet är att utifrån kommande budget och planer kunna 

inleda arbetet kring att anlägga ett utegym eller naturgym i kommunen. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden  

1. antar yttrandet och, 

 

2. anser medborgarförslaget som besvarat.    

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden  

1. antar yttrandet och, 

 

2. anser medborgarförslaget som besvarat.    
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Kultur- och fritidsnämnd 2013-09-05 § 68 Dnr KFN 2012/349 

Svar på medborgarförslag - inhängnat område för okopplade 
hundar 

Ärendebeskrivning 

Medborgarförslag om att skapa ett inhägnat område vid Kumlaby där hundar kan 

släppas lösa.  Kommunstyrelsens arbetsutskott har överlämna medborgarförslaget till 

kultur- och fritidsförvaltningen för besvarande. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar förvaltningens yttrande och avslår medborgarförslaget 

som därmed anses vara besvarat.    

  

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens behandling 

Förslagsställaren Karin Tanning närvarar vid sammanträdet.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar förvaltningens yttrande och avslår medborgarförslaget 

som därmed anses vara besvarat.    



17 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-09-05 § 69 Dnr KFN 2013/133 

Svar på medborgarförslag - Gallring och borttagande av träd 
vid Baldergatan 

Ärendebeskrivning 

Medborgarförslag om gallring och borttagning av träd i Oppegårdsparekn vid 

Baldersgatan. Kommunstyrelsens arbetsutskott har överlämnat medborgarförslaget till 

kultur- och fritidsförvaltningen för besvarande. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar förvaltningens yttrande och medborgarförslaget anses 

därmed vara besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar förvaltningens yttrande och medborgarförslaget anses 

därmed vara besvarat.    



18 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-09-05 § 70 Dnr KFN 2012/249 

Svar på medborgarförslag - Ungdomscafé 

Ärendebeskrivning 

Carl-Magnus Andersson och Oscar Säfström inkom i maj 2012 genom Marina 

Andersson med ett medborgarförslag där förslagsställarna önskar ett ungdomscafé i de 

centrala delarna av Kumla kommun. Förvaltningschef Annika Hallberg har tillsammans 

med avdelningschefen för fritidsavdelningen tagit fram ett förslag till yttrande där det 

bland annat framkommer att det idag inte finns planer på att öppna en ny mötesplats då 

fokus ligger på att utveckla de befintliga.  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att  

1. anta yttrandet, 

 

2. anse medborgarförslaget som besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att  

1. anta yttrandet, 

 

2. anse medborgarförslaget som besvarat. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2013-09-05 § 71 Dnr KFN 2013/170 

Svar på medborgarförslag om stenindustrimuseum med 
geologiutställning 

Ärendebeskrivning 

Göran Zuav föreslår i sitt medborgarförslag att nuvarande Stenarbetsmuseum 

kompletteras med ett stenindustrimuseum med geologisk inriktning och en 

fossilutställning. Av yttrandet som förvaltningschef Annika Hallberg tagit fram 

tillsammans med avdelningschef för kulturavdelningen Gertrud Åstrand framkommer 

bland annat att kommunen inte har ekonomiska möjlighet att i egen regi driva ett 

geologiskt museum. Dock underlättar och främjar kommunen tillkomsten av ett 

Stenindustrimuseum med geologisk inriktning om annan intressent väljer att bygga och 

driva muséet.  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

1. anta yttrandet och  

 

2. anse medborgarförslaget som besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

1. anta yttrandet och  

 

2. anse medborgarförslaget som besvarat. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2013-09-05 § 72 Dnr KFN 2012/348 

Svar på 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. 

 

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet vid sitt sammanträde den 20 maj 2013 till 

kultur- och fritidsnämnden för att arbeta fram ett yttrande som svarar på 

frågeställningarna i medborgarförslaget.  

.  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar yttrandet för vidarebefordran till kommunfullmäktige. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar yttrandet för vidarebefordran till kommunfullmäktige. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2013-09-05 § 73 Dnr KFN 2013/182 

Svar på motion om anläggande av utomhusgym i Kumla 

Ärendebeskrivning 

Christina Örnebjär, Tony Larsson Malmberg och Georg Lado (FP) har lämnat in en 

motion gällande anläggande av utomhusgym i Kumla. Av förslaget till yttrande som 

förvaltningschef Annika Hallberg tagit fram framgår att kultur- och fritidsnämnden 

äskar om medel i budget 2014 för att planera för naturgym för att ytterligare stärka 

folkhälsan i Kumla kommun. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att  

1. anta yttrandet, 

 

2. anser motionen som besvarat. 

Arbetsutskottets behandling 

Herje Falhén (FP) och Margareta Engmans (M) yrkar bifall till motionen. 

Björn Eriksson (S) yrkar att arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden för beslut.  

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Herje Falhéns (FP) och Margareta Engmans (M) bifallsyrkande mot 

Björn Eriksson yrkande om att ärendet överlämnas till nämnden för beslut. 

Ordföranden finner att Björn Erikssons (S) yrkande vinner majoritet. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i nämnden.  

 

Reservation 
Herje Fahlén (FP) och Margarta Engman (M) reserverar sig med hänvisning till eget 

bifallsyrkande.  

Kultur- och fritidsnämndens behandling 

Björn Eriksson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Herje Fahlén (FP) yrkar bifall 

till motionen. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Björn Erikssons (S) bifallsyrkande till förvaltningens förslag mot 

Herje Fahléns (FP) bifallsyrkande till motionen mot varandra och finner att Björn 

Erikssons (S) yrkande vinner majoritet. 

Omröstning begärs.  

Ordföranden ställer Björn Erikssons (S) bifallsyrkande till förvaltningens förslag mot 
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Herje Fahléns (FP) bifallsyrkande till motionen mot varandra.  

Röster på Björn Erikssons (S) yrkande lämnas av: Björn Eriksson(S), Eva Wilhelmsson 

(S), Thomas Bäck (S), Anneli Roos (S), Jeanette Widström (S) och Mikael Collin (S), 

Röster på Herje Fahléns yrkande till motionen lämnas av: Herje Fahlén (FP), Margareta 

Engman (M), Elisabeth Jonsson (C), Lennart Helgesson (M) och Elin Riberg (MP). 

Ordföranden finner att Björn Erikssons (S) bifallsyrkande till förvaltningens förslag 

vinner majoritet med rösterna 6-5. 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att  

1. anta yttrandet, 

 

2. anser motionen som besvarat. 

 

Reservation 
Herje Fahlén (FP), Margareta Engman (M) Elisabeth Jonsson (C), Lennarth Helgesson 

(M) och Elin Riberg (MP) reserverar sig till förmån för Herje Fahléns (FP) 

bifallsyrkande.  
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Kultur- och fritidsnämnd 2013-09-05 § 74 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har upprättat en krisplan samt en beredskapsplan. Dessa skickas ej ut i 

utskicket utan kan fås av ledamöter på begäran hos nämndsekreteraren. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger meddelandena till handlingarna.  

w 

Kultur- och fritidsnämnden lägger meddelandena till handlingarna.  
 
 

 

 


