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SAM MANTRÄDESP ROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2021-11-10 

Dnr 2018/538 

Svar på medborgarförslag om åtgärder vid före detta skolområdet 
i Kumla 

INLEDNING 
Ett medborgarförslag inkom den 3 april 2018. Förslagsställarna förslår att Sala 

kommun gör fler åtgärder vid före detta skolom rådet i Kumla för att göra området 

attraktivt igen och en plats för spontan idrott. Förslagsställarna skriver om fotbolls

och isp lanen och lämnar fl era förslag på åtgärder, de lämnar även förslag om att 

ordna en angöringsväg till tennisbanorna. 

Beslutsunderlag 
Bilaga SK 2021.1221, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande, 

2021-10-20 

Bilaga SK 2018.11013, yttrande från samhällsbyggnadskontoret, 2019-10-14 

Bilaga SK 2018.2492, medborgarförslag, 2018-04-03 

Ledningsutskottets beslut§ 233, 2021-10-28 

Yrkanden 
Erik Hamrin (M) yrkar 

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hems täller att 

kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla medborgarförslaget. 

Magnus Edman (SD), Ulrika Spårebo (S) yrkar bifall till Hanna Westmans (SBÄ) 

yrkande. 

Elisabet Pettersson (C) yrkar bifall till ordförandes förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer ledningsutskottets förslag mot Hanna Westmans (SBÄ) yrkande 

och finner Hanna Westmans (SBÄ) yrkande bifallet. 

Votering 
Votering begärs. Följande voteringsordning godkänns: 

Den som stödjer Hanna Westmans yrkande röstar ja och den som stödjer 

ledningsutskottets förslag röstar nej. 

Vid votering avges åtta ja-röster; Hanna Westman (SBÄ), Ulrika Spårebo (S), Glenn 

Andersson (S), Cami lla Runerås (S), Eva Kampman (V), Magnus Edman (SO, Andreas 

Andersson (SO) och Thomas Calissendorff (S) samt fem nej-röster; Sture Johansson 

(C), Elisabet Pettersson (C), Erik Hamrin (M), Tomas Bergling (M) och Bengt Larsson 

(C). 

Utdragsbes tyrkande 

56 (61) 
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Fortsättning§ 209. 

BESLUT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

Sa mmanträdesda tum 

2021-11-10 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla medborgarförslaget. 

Reservation 
Sture Johansson (C), Elisabet Pettersson (C), Erik Hamrin (M), Tomas Bergling (M), 
Bengt Larsson (C) reserverar sig till förmån för ledningsutskottets förslag. 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 

57 (61) 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Anders Wigelsbo 

Svar på medborgarförslag om åtgärder vid före detta skolområdet 
i Kumla 

Boende i Kumla genom Susanna Gehlin, Rose-Marie Halmudd och Anna Johansson 
inkom den 4 mars 2018 med rubricerat medborgarförslag. 

Förslagsställarna förslår 

att Sala kommun gör fler åtgärder vid före detta skolområdet i Kumla för att göra 
området attraktivt igen och en plats för spontan idrott. 

Förslagsställarna skriver om fotbolls- och isplanen och lämnar flera förslag på 
åtgärder, exempelvis anordna en ny vattenpost för att ta vatten att spola is, byta ut 
belysningen, plantera träd utmed gång- och cykelvägen och placera ut en parkbänk. 
De lämnar även förslag om att ordna en angörningsväg till tennisbanorna. 

Medborgarförslaget har remitterats till före detta samhällsbyggnadskontoret för 
yttrande. 

I yttrande framkommer att kommunen har 15 bollplaner på allmän platsmark 
(Park), de flesta av dessa behöver en upprustning. Under de senaste åren har det 
gjorts en satsning på kommunens alla lekplatser. Nu är målsättningen att arbeta 
vidare med samtliga bollplaner genom att iordningställa markmaterialet, belysning 
och staket omkring dessa. 

I den prioriteringsordning som kommer behöva göras kommer de platser med flest 
barn i närområdet att prioriteras. Beroende av hur stora medel som kontoret får för 
detta ändamål, kommer det ta ett antal år innan alla är upprustade. Kumla kommer 
inte komma först i den prioriteringen. Samma resonemang gäller även för 
tennisplanen. 

Vad gäller isbanor skriver kontoret att det är låga grundvattennivåer och 
restriktioner vad gäller vattenförbrukning. Kumla får sitt vatten från vattentäkten i 
Härsved, där nivåerna är som lägst i kommunen och därför kommer kontoret som 
situationen ser ut nu inte kunna ordna med en vattenpost här. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår därför att kontoret får fortsatt uppdrag att 
jobba med utvecklingen av kommunens bollplaner och därmed anse 
medborgarförslaget besvarat. 

2021-10-20 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Anders Wigelsbo 
Kommunstyrelsens ordförande 

anders.wigelsbo@sala.se 
Direkt: 0224-74 7100 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Anders Wigelsbo 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat 

Anders Wigelsbo (C) 
Kommunstyrelsens ordförande 

2 (2) 



Sala kommun 
Kommunfullmäktige 

Kommunttyrelsens fOrvaltnlng 

lnk. ?.018 -04· 0 3 
lit Kumla kyrkby 2018-01-04 

Medborgarförslag kring åtgärder vid fd skolområdet i Kumla 

SK 2018/538 
2018.2492 

2018-04-03 

Sedan skolan dessvärre stängdes i Kumla känns det som om kommunen 
inte längre har något intresse av orten. Vi har förvisso alldeles nyligen fått 
lekplatsen på Parkvägen rustad vilket så klart är välkommet, men detta är ett 
arbete som utförs även på andra platser i kommunen. 

Den senaste skolfastigheten, det f d kommunalhuset, såldes till Kumla 
församling och den intilliggande fotbolls- och isplanen hamnade i "skuggan" 
av vem som ägde den. Inte ens kommunen hade koll på att det var allmän 
platsmark. Då t ex isen förr skulle spolas togs vatten ur fastigheten som då 
var kommunal, något som nu inte längre är fallet. 

Tyvärr har platsen kommit att förfalla och vi vill nu att området ska bli 
attraktivt igen och en plats för spontan idrott - vi vill möjliggöra för Kumlas 
framtida utveckling då allt fler barnfamiljer väljer att bosätta sig här. 

Vårt förslag är att kommunen anordnar en ny plats för att ta vatten att spola 
is vintertid som inte är kopplad till fastigheten. Vårt förslag är en vattenpost 
vid Bivägens vändplats. Vidare borde den uttjänta belysningen ersättas med 
modern, energisnål belysning - kanske färre stolpar men effektivare 
armaturer. Lite trädplanteringar utmed gång- och cykelvägen mellan 
järnvägen och "kombiplanen" tillsammans med en fin parkbänk skulle ge 
området lite ny och fräschare status än som nu förfula miljön (se bilder). Vi 
har noterat att man anlägger ytor för spontan träning på andra håll i 
kommunen, vi skulle gärna se något liknande i norra delen av planen (i 
backen). 

Just nu har tydligen kommunen på eget bevåg arrenderat ut planen för 
hästhållning utan att rådfråga ortsborna och vår fråga är hur kommunen 
tänkt sig återställning av platsen. Denna kombiplan tillkom efter lång kamp 
av föräldrar och barn i Kumla på BO-talet och det är inte värdigt orten om 
den fortsätts stå och förfalla istället för att bli en plats för spontan idrott och 
en samlingspunkt för alla åldrar. 

Vi vill i sammanhanget även passa på att påpeka att när den äldre skolan 
styckades av och försåldes som privatbostad hamnade Kumlas tennisplan 
mellan den och en annan privatbostad UTAN angöringsväg! En klar miss vid 
planeringen. Nu kan man inte ta sig till tennisbanorna. Vårt förslag är en 
angöring från gång- och cykelvägen vid järnvägen varifrån man då kan gå 
eller cykla till tennisbanan. 

Med vänlig hälsning 

Boende i Kumla genom 

Susanna Gehlin, Rose-Marie Halmudd och Anna Johansson 
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KRISTIN HEDMAN
DIREKT: 0220-74 75 70

KOMMUNSTYRELSENS	FÖRVALTNING
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YTTRANDE

Medborgarförslag	kring	åtgärder	vid	fd	skolområdet	i	Kumla

Bakgrund

Ett	medborgarförslag har	inkommit	från	boende	i	Kumla	om	att	man	vill	rusta	upp	

bollplanen	på	orten	och	ordna	så	den	går	att	använda	som	isplan	med	belysning	

vintertid.	Man	vill	också att	en	angöringsväg	till	de	tennisbanor	som	ligger	på	

kommunens	mark	ordnas.	

Kontorets	yttrande

Kommunen	har	15	bollplaner	på	allmän	platsmark,	Park.	De	flesta	av	dessa	behöver	

en	upprustning.	Under	de	senaste	åren	har	det	gjorts en	satsning	på	kommunens	alla	

lekplatser.	Nu	är	målsättningen	att	arbeta	vidare	med samtliga	bollplaner.	

Iordningställa markmaterialet,	belysning och	staket	omkring	dessa.	

I	den	prioriteringsordning	som	kommer	behöva	göras	kommer	de	platser	med	flest	

barn	i	närområdet	att	prioriteras.	Detta	för	att	så	många invånare som	möjligt	ska	

kunna	få	ut	och	röra	på	sig.	Beroende	av	hur	stora	medel	som	kontoret	får	för	detta	

ändamål	kommer	det	ta	ett	antal	år	innan	alla	är	upprustade.	Kumla	kommer	inte	

komma	först	i	den	prioriteringen.	Samma	resonemang	gäller	även	för	tennisplanen.	

Är	något	en	fara	för	allmänheten	kommer	detta	såklart	tas	bort.	

Den	hästägare	som	idag	arrenderar grusplanen	av	kommunen	kan	göra	så	tills	det	

blivit	dags	att	rusta	upp	bollplanen.	

Vad	gäller	isbanor	så	lever	vi	i	en	tid	med	låga	grundvattennivåer	och	restriktioner	

vad	gäller	vattenförbrukning.	Kumla	får	sitt	vatten	från	vattentäkten	i	Härsved,	där	

nivåerna	är	som	lägst	i	kommunen	och	därför	kommer	vi	som	situationen	ser	ut	nu	

inte	kunna	ordna	med	en	vattenpost	här.	

Förslag	till	beslut:	

att ge	Samhällsbyggnadskontoret	fortsatt	uppdrag	att	jobba	med	utvecklingen	av	

kommunens	bollplaner	och	därmed	anse	medborgarförslaget	besvarat.	

Sala	18	oktober 2019

Kristin	Hedman

Stadsträdgårdsmästare	


	KS   209  Svar på medborgarförslag om åtgärder vid före detta skolområdet i Kumla.pdf
	26. Svar på medborgarförslag kring åtgärder vid fd skolmrådet Kumla.pdf
	30. Svar på medborgarförslag kring åtgärder vid fd skolmrådet Kumla
	0PDF Document
	PDF Document
	94705



