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Plats och tid Stadshuset, Hällabrottsrummet, den 14 oktober, 2004 
 klockan 18.00 – 19.50 
 Ledamöter 

Beslutande Marianne Arvidsson (s)  
 Hans Sjöqvist (s), tjg ers  
 Thomas Bäck (s)  
 Mikael Collin (s)  
 Britten Uhlin (s)  
 Mohammed Hassan (s), tjg ers  
 Maria Rönnbäck (c)  
 Sven-Arne Karlsson (kd), tjg ers  
 Kerstin Cederström (fp)  
 Elisabeth Centervärn (m)  
 Denis Nilsson (v)  
   
Närvarande, ej tjg ersättare Anna Krey (c)  
 Herje Fahlén (fp)  
   
 
Övriga 

Lennart Mehle, förvaltningschef  
Lars Claeson, sekreterare 
Britt Knutsson, förvaltningsekonom 
Gertrud Åstrand, avdelningschef 
Lars-Göran Karlsson, avdelningschef  

 

   
   
Sekreterare Lars Claeson                            §§ 48-52  

   
   
Ordförande .................................................. 

Marianne Arvidsson 
  
Justerare .................................................. 

Maria Rönnbäck 
 

 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 

 
Styrelse/Nämnd 

Kultur- och fritidsnämnden 
  
Sammanträdesdatum  2004-10-14 
  
 

Datum för uppsättande 2004-10-19 Datum för nedtagande 2004-11-10 
Förvaringsplats  Kultur- och fritidskontoret 
Underskrift  
 ...................................................... 
 Britt-Christin Svedin 
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 Innehållsförteckning    Dnr 
 
 § 48 
 Tobakspolitiskt handlingsprogram – information 
 
 § 49 
 Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden 47/2004.800 
  
 § 50 

Genomförda åtgärder för funktionshindrade enligt   
handikappolitisk plan – nuläge   48/2004.800 
   

 § 51 
 Meddelanden 
 
 § 52 
 Rapporter 
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Kultur- och fritidsnämnden 2004-10-14 

  
   

   

 Kfn § 48  

 
Tobakspolitiskt handlingsprogram – information 

Ärendebeskrivning Mathias Jansson från tobakspreventiva enheten på USÖ, informerar 
om drogen tobak och om utmaningarna i det tobakspolitiska 
handlingsprogrammet som Kumla kommun antagit. 

_____ 
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Kultur- och fritidsnämnden 2004-10-14 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2004-10-06 

  
 Kfn § 49  

 Au § 37 Dnr 47/2004.800 

 
Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden 

Ärendebeskrivning 
Förslag på dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden 
föreligger (bilaga). 

Enligt arkivlagen och det kommunala arkivreglementet är varje 
myndighet skyldig att upprätta en arkivförteckning och dokument-
hanteringsplan. En fastställd dokumenthanteringsplan gäller även 
som gallringsplan för verksamheters handlingar.  

Ändamålet med planen är att bestämma hur myndighetens handlingar 
skall arkivläggas och när de får gallras. Arkivbildningens syfte är att 
underlätta rätten att ta del av allmän handling, att tillfredsställa 
behovet av information för rättskipning och förvaltning samt att 
bevaka forskningens behov. 

Arbetsutskottet  
Förslag Marianne Arvidsson (s) föreslår ett förtydligande av vad som menas 

med begreppet bevaras. 
Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden antar förslag till dokumenthanteringsplan 

för kultur- och fritidsnämnden daterad 2004-10-06, med Arvidssons 
tilläggsförslag, samt 

att fram till nästa genomgripande revidering av planen, överlåta till 
arbetsutskottet att ta beslut angående smärre uppdateringar. 

Kultur- och fritidsnämndens 
beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Göran Ekberg + handling 
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Kultur- och fritidsnämnden 2004-10-14 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2004-10-06 

  
 Kfn § 50  

 Au § 38 Dnr 48/2004.800 

 
Genomförda åtgärder för funktionshindrade enligt 
handikappolitisk plan – nuläge 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige antog den 21 oktober 2002, § 93, en handikapp-
politisk plan för Kumla kommun. Planen är åtgärdsinriktad och för 
varje åtgärd anges ansvarig nämnd och tidplan för åtgärden. Enligt 
den antagna planen skall kommunens nämnder bland annat ”beakta 
och inbegripa den handikappolitiska planen i sin verksamhet”. 

Nedan följer en sammanställning av kultur- och fritidsnämndens 
nämndens ansvarsområden, vilken åtgärd det rör sig om, vilket år 
åtgärden enligt planen skall vara genomförd, om den är genomförd 
eller ej, samt i vissa fall kommentarer. 

Efter avrapportering till ansvarig nämnd kommer sammanställningen 
och nämndens beslut att vidarebefordras till kommunstyrelsen för en 
gemensam avrapportering från samtliga nämnder. 

Arbetsutskottet  
Förslag Kerstin Cederström (fp) föreslår när det gäller punkt 5 b, ”Informera 

om kommunens planerade och vidtagna åtgärder i handikappfrågor”, 
att kultur- och fritidsnämnden skall meddela sociala rådet samt lägga 
ut information på kommunens hemsida, när nämnden planerar eller 
vidtagit åtgärder i handikappfrågor. 

Vidare föreslås att skrivningen gällande åtgärder för funktionshind-
rade som genomförts 2002-2004 kompletteras med en skrivning om 
att närradiosändningar av lokala nyheter pågår från och med 
1 april 2004. 

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen med 
ovanstående tilläggsförslag. 

Kultur- och fritidsnämndens 
beslut 

Enligt arbetsutskottet. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Kommunstyrelsen + handling 
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Kultur- och fritidsnämnden 2004-10-14 

  

  
   

 Kfn § 51  

 
Meddelanden 

Ärendebeskrivning 1. Delårsrapport för Kumla kommun samt budgetprognos och 
nämndernas månadsrapporter, kf, § 53, 2004-09-20 

2. Peter Agerhälls motion om återställande av ”Badbrottet”, uppdrag 
att lämna förslag till yttrande senast den 24 november 2004, ksau, 
§ 249, 2004-10-05 

3. Katarina Hanssons motion angående lekplatser i Kumla kommuns 
tätorter, uppdrag att lämna förslag till yttrande senast den 
24 november 2004, ksau, § 250, 2004-10-05 

Kultur- och fritidsnämndens 
beslut 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

_____ 
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Kultur- och fritidsnämnden 2004-10-14 

  

  
   

 Kfn § 52  

 
Rapporter 

Ärendebeskrivning 1. Ekonomisk rapport 

Prognosen för året visar på ett överskott på 225 000 kronor. 

2. Ridverksamheten i Hagaby 

Enligt beslut i budgetberedningen har kommunledningskontoret fått i 
uppdrag att samordna förhandlingarna mellan kultur- och 
fritidsförvaltningen och Kumla ridklubb. 

3. Branden i Sannahed 

Avdelningschefen för kulturavdelningen informerar om läget när det 
gäller kontakter med försäkringsbolaget och möjlig ersättning. 

4. Upphandling, gym 

Förvaltningschefen informerar om det fortsatta arbetet med 
gymverksamheten. 

5. Enkät från revisorerna 

Marianne Arvidsson (s) informerar om enkät som kommunens 
revisorer skickat. 

6. Kumla skidklubb och slalombacken 

Förvaltningschefen informerar om arbetet med att Kumla skidklubb 
tar över slalombacken i Kvarntorp. 

7. Omorganisation, ramminskning 

Förvaltningschefen informerar om det pågående arbetet. 

8. ”Ungdomscafé” 

Avdelningschefen för kulturavdelningen informerar om de kontakter 
som tagits med företrädare för Folkets Hus och sydnärkes 
utbildningsförbund, i syfte att hitta en lösning för att möjliggöra ett 
café i lokalerna i Folkets Hus / biblioteket / gymnasieskolan i Kumla. 

Kultur- och fritidsnämndens 
beslut 

Rapporterna läggs till handlingarna. 
_____ 

  


