
 
 
Kultur- och fritidsnämnd 

Protokoll 
2014-06-12 

 
Plats och tid Kumla, 2014-06-12, klockan 14:00 
  
Beslutande Ewa Wilhelmsson (S) Lennarth Helgesson (M) 
 Björn Eriksson (S) Margareta Engman (M) 
 Mikael Collin (S) Elin Riberg Wirf (MP) 
 Thomas Bäck (S) Berry Keller (M) 
 Anneli Roos (S) Herje Fahlén (FP) 
 Jeanette Widström (S)   
   
Närvarande, ej tjg ers Hans Sjöqvist (S) Denis Nilsson (V) 
   
Övriga AnnikaHallberg, 

förvaltningschef 
Gertrud Åstrand kulturchef 

 Eddy Fransson fritidschef Marina Yazdani fritidskonsulent 
 Edit Ugrai 

stadsträdgårdsmästare 
Piia Vaalara informatör 

 Fredrik Persson Lärling   
 

 
Sekreterare 

...................................................... §§ 43-54 

 Per Marcusson  
 

Ordförande ...................................................... 
 Björn Eriksson 

 
Justerare ...................................................... 
 Elin Riberg Wirf 

 
Anslag/Bevis 
Protokoll är justerat 

 
Styrelse/Nämnd Kultur- och fritidsnämnd 
  
Sammanträdesdatum 2014-06-12 

 
Datum för uppsättande 2014-06-16 Datum för nedtagande 2014-07-07 

 
Förvaringsplats Kultur- och fritidsförvaltningen 
  
Underskrift ...................................................... 

Per Marcusson 



2 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

 
Kultur- och fritidsnämnd 2014-06-12 § 43 Dnr KFN 2014/160 

Rapport från förvaltningschefen 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Annika Hallberg informerar om det aktuella läget på förvaltningen.  
 

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

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i kultur- och fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

 
Kultur- och fritidsnämnd 2014-06-12 § 44 Dnr  

Områdescheferna informerar  

Ärendebeskrivning 
Områdescheferna informerar om det aktuella läget inom dess ansvarsområden i 
förvaltningen.  
 
Kulturchef Gertrud Åstrand informerar om öppnandet av Konst på hög för säsongen, det 
pågående arbetet inför konserten musik på hög med Roder Pontare och upphandlingen 
av RFID tekniken. 
 
Parkchef Edit Ugrai informerar om arbetet med stadsträdgårdsplatsen som röstades fram 
genom lekplatsvalet som genomfördes under våren 2014.  
 
Fritidschef Eddy Fransson informerar om den nya hemsidan för Djupadalsbadet och hur 
de arbetar med att använda sociala medier för att marknadsföra verksamheten.  

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

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i kultur- och fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

 
Kultur- och fritidsnämnd 2014-06-12 § 45 Dnr KFN 2014/87 
Svar på medborgarförslag, att upprätta belysning över 
fotbollsplanen/grönområde Oppegården 

Ärendebeskrivning 
Loritha Karlsson har inkommit med ett medborgarförslag om att sätta upp belysning 
över fotbollsplanen/grönområdet i Oppegården för att möjliggöra aktiviteter fler timmar 
om dagen..  

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
1. Antar yttrandet,  
2. Anser medborgarförslaget som avslaget. 
 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
1. Antar yttrandet,  
2. Anser medborgarförslaget som avslaget 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

 
Kultur- och fritidsnämnd 2014-06-12 § 46 Dnr KFN 2014/138 

Utnämnande av lotterikontrollant 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden är tillika lotterinämnd i Kumla kommun. Nämnden har nu 
att utse en ny lotterikontrollant som säkerställer att lotterier som utförs av föreningar i 
kommunen sker på lagligt sätt.  

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden utser Maj-Britt Jonsson till lotterikontrollant för Kumla 
kommun under perioden 1 september 2014 – 31 december 2018. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut.. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden utser Maj-Britt Jonsson till lotterikontrollant för Kumla 
kommun under perioden 1 september 2014 – 31 december 2018 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

 
Kultur- och fritidsnämnd 2014-06-12 § 47 Dnr KFN 2014/139 

Instruktioner för lotterikontrollanter 

Ärendebeskrivning 
Då kultur- och fritidsnämnden är tillika lotterinämnd i Kumla kommun. För att 
underlätta för utsetta kontrollanter har förvaltningen tagit fram instruktioner för hur 
kontrollanter ska hantera eventuella frågor och dylikt som uppstår.  

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar instruktioner för lotterikontrollanter i Kumla kommun.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar instruktioner för lotterikontrollanter i Kumla kommun.  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

 
Kultur- och fritidsnämnd 2014-06-12 § 48 Dnr KFN 2014/99 

Arkivbeskrivning för kultur- och fritidsnämnden 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden är arkivansvariga för förvaltningens verksamhet och för att 
säkerställa rättssäkerheten i behandlingen av uppgifter som kommer in till förvaltningen 
har nämnden att fatta beslut om arkivbeskrivning för kultur- och fritidsnämnden 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar arkivbeskrivningen.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar arkivbeskrivningen.  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

 
Kultur- och fritidsnämnd 2014-06-12 § 49 Dnr KFN 2014/153 

Månadsrapport - april 2014 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat månadsrapport för kultur- och 
fritidsnämndens verksamheter gällande januari till och med april 2014. 
 
 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

 
Kultur- och fritidsnämnd 2014-06-12 § 50 Dnr KFN 2014/151 

Förslag till budget 2015, flerårsplan 2016-17 

Ärendebeskrivning 
Till höstens budgetberedning ska budgetförslag för 2015 och flerårsplan 2016-2017 
lämnas till ekonomiavdelningen senast den 13 juni. Preliminär driftbudgetram för 
kultur- och fritidsnämnden är framräknad till 80 168 tkr. Budgetförslaget ger förslag på 
driftkostnadsförändringar och förslag på investeringar under planperioden. Nämnden 
ska prioritera förslagen med 1 som högst prioritet. Budgetförslaget innehåller dessutom 
verksamhetsbeskrivning, prioriterade områden under den kommande treårsperioden, 
verksamhetsplanering för ökad måluppfyllelse samt volym- och verksamhetsmått.  

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar budgetförslag 2015 och flerårsplan 2016-2017 för 
vidarebefordran till budgetberedningen. 

Arbetsutskottets behandling 
Björn Eriksson (S) yrkar om prioriteringar i budget enligt bilaga 1 
Margareta Engman (M) och Herje Fahlén yrkar om prioriteringar i budget enligt bilaga 
2. 

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut till kultur- och fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämndens behandling 
Ordföranden frågar om nämnden är beredd att ta beslut  
 
Nämnden ställer sig bakom investeringsbudget äskande fram till punkt 5.  
 
Björn Eriksson yrkar bifall till socialdemokraternas förslag till investeringsbudget från 
punkt 6. 
Margareta Engman (M) yrkar bifall till oppositionens förslag till investeringsbudget från 
punkt 6. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer Björn Erikssons (S) yrkande mot Margareta Engmans (M) yrkande 
mot varandra och finner att Björn Erikssons (S) yrkande om bifall till 
socialdemokraternas yrkande om förslag till investeringsbudget från punkt 6 vinner 
majoritet.  

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden  
 
1. antar budgetförslag 2015 och flerårsplan 2016-2017 för vidarebefordran till 
budgetberedningen, 
2. antar förslag till investeringsbudget enligt socialdemokraternas förslag från punkt 6 
 
Reservation 
Margareta Engman (M), Herje Fahlén (FP), Berry Keller (M), Lennarth Helgesson (M) 
och Elin Riberg Wirf (MP) reserverar sig till förmån för Margareta Engmans (M) 
yrkande om bifall till oppositionens förslag till investeringsbudget för 2015 från punkt 
6.  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

 
Kultur- och fritidsnämnd 2014-06-12 § 51 Dnr KFN 2014/149 
Rapport kring arbetet med det Kultur- och fritidspolitiska 
programmet 

Ärendebeskrivning 
Marina Yazdany, fritidskonsulent, slutrapporterar om processen kring det kultur- och 
fritidspolitiska programmet. 
 
 

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

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i kultur- och fritidsnämnden.  

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

 
Kultur- och fritidsnämnd 2014-06-12 § 52 Dnr  

Information om sommaren i Kumla 

Ärendebeskrivning 
Informatör Piia Vaarala informerar om vad som finns att uppleva i Kumla under 
sommaren. Piia informerar även om sommarlovsprogrammet som delats ut till samtliga 
grundskoleklasser i kommunen.  
 

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

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i kultur- och fritidsnämnden.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

 
Kultur- och fritidsnämnd 2014-06-12 § 53 Dnr KFN 2014/116 
Delegationsbeslut - Granskning för detaljplan Staren 5 m.fl. 
(Kvarngården) 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan som varit på 
samråd. Nu finns ett granskningsförslag som bl a Kultur- och fritidsnämnden fått på 
remiss, med möjlighet att lämna svar till den 19 maj 2014. 
 
Ordförande Björn Eriksson har fattat ett ordförande beslut i enlighet med gällande 
delegationsordning.  

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar delegationsbeslutet till protokollet.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar delegationsbeslutet till protokollet.  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

 
Kultur- och fritidsnämnd 2014-06-12 § 54 Dnr KFN 2014/117 
Delegationsbeslut - Detaljplan för Vårdboendet, Kumla 11,.1 del 
av 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ett vårdboende i ett våningsplan med plats för 
ett tillagningskök. Den administrativa byggnaden blir i två våningar. Behov finns för ett 
demensboende och förslaget innebär ca 60 vårdplatser. Området finns i sydöstra delen 
av Kumla tätort ca 500 meter öster om stambanan och har en areal på ca 4,6 ha.  
 
Ordförande Björn Eriksson har fattat delegationsbeslut gällande detaljplan i enlighet 
med gällande delegationsordning 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar delegationsbeslutet till protokollet.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar delegationsbeslutet till protokollet.  

  
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 


