
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-01-31 
 
Plats och tid Onsdagen den 31 januari 2007 kl 14:00  
 Stadshuset  
  
Beslutande Björn Eriksson (s) Anna Adolfsson (c) §§ 2-15
 Annica Eriksson (s) Herje Fahlén (fp) 
 Eva Wilhelmsson  (s) Mats Hellgren (m) 
 Jan Norgren (s) Elisabeth Centervärn (m) 
 Lisbet Björklund (s) Syla Racaj (c) § 16 
 Denis Nilsson (v) Ann-Marie Andersson (fp) 

 
Ersättare Hassan Muhammed Bahran (s) 

Jeanette Widström (s) 
Kersti Sandberg (s) 

Margareta Engman (m) 

   
Övriga Lennart Mehle, förvaltningschef  
 Carita Ehrstedt, sekreterare  
 Britt Knutsson, förvaltningsekonom  
 Lars-Göran Karlsson, avdelningschef  
 Gertrud Åstrand, avdelningschef  
 
 
Sekreterare 

 
 
...................................................... 

§§ 2-16 

   
 Carita Ehrstedt  
   
Ordförande ....................................................... 
 Björn Eriksson 
  
Justerare ...................................................... 
 Eva Wilhelmsson 
 
 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd  Kultur- och fritidsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2007-01-31 
 

Datum för uppsättande 2007-02-07 Datum för nedtagande 2007-03-01 
 

Förvaringsplats Kultur- och fritidskontoret 
  
Underskrift ...................................................... 
 Kate Lundell 
 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-01-31 

Innehållsförteckning 

Dnr 
§ 2 

 
Val av adjungerad till kommunstyrelsens arbetsutskott 02/2007 800 

§ 3 
 

Val av behöriga undertecknare av nämndens skrivelser 03/2007 800 

§ 4 
 

Val av ledamöter till föreningsutskottet 04/2007 800 

§ 
 
§ 

5 
 
6 

Val av ledamöter till sociala rådet 
 
Val av ledamöter för konstinköp 
 

05/2007 800 
 
18/2007 800 

§ 7 
 

Val av anbudsöppnare 06/2007 800 

§ 8 
 

Val av personuppgiftsombud 07/2007 800 

§ 9 
 

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 08/2007 800 

§ 10 
 

Yttrande, klimatstrategi 09/2007 800 

§ 11 
 

Kumlasjönt 2007 10/2007 860 

§ 12 
 

Principer för ersättning i Kumla utställningshall 11/2007 860 

§ 13 
 

Arrende, Kumlasjöns servering 12/2007 800 

§ 14 Inbjudan till Kulturting 
 

19/2007 800 

§ 15 
 

Meddelanden  

§ 16 Rapporter  
    
    
 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-01-31 
 
  

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2007-01-25 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-01-31 
  
 Au § 1  

 Kfn § 2 Dnr 2/2007 800 

  
Val av adjungerad till kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden har att utse två adjungerade med ersättare 
till kommunstyrelsens arbetsutskott vid behandling av byggobjekt som 
rör nämndens verksamhets för mandatperioden 2007-2010. 
 

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse Björn Eriksson (s) och 
Mats Hellgren (m) till adjungerade, med Annica Eriksson (s) och Herje 
Fahlén (fp) som ersättare, tillkommunstyrelsens arbetsutskott vid 
behandling av byggobjekt som rör nämndens verksamhets för 
mandatperioden 2007-2010. 
 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 
 

Expediering Kommunkansliet 
 
 
 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-01-31 
 
  

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2007-01-25 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-01-31 
  
 Au § 2  

 Kfn § 3 Dnr 3/2007 800 

  
Val av behöriga undertecknare av nämndens skrivelser m m 
 

Ärendebeskrivning Enligt 11 § arbetsordning för kommunstyrelsen och nämnder inom 
Kumla kommun skall handlingar undertecknas på sätt som nämnden 
bestämmer. Kultur- och fritidsnämnden har, med anledning av ny 
mandatperiod 2007-2010, att utse behöriga undertecknare av nämndens 
skrivelser m m.  
 

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse Björn Eriksson (s), med 
kontrasignering av förvaltningschefen, att underteckna från kultur- och 
fritidsnämnden och dess utskott utgående skrivelser och handlingar. 
 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 
 

Expediering Kommunkansliet 
 
 
 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-01-31 
 
  

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2007-01-25 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-01-31 
  
 Au § 3  

 Kfn § 4 Dnr 4/2007 800 

 
Val av ledamöter till bidragsutskottet 

Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden har att utse bidragsutskott för en 
tvåårsperiod. Mandatperioden delas upp i två perioder om vardera två 
år. Fyra ledamöter skall väljas för perioden 2007-2008. Två av leda-
möterna bör ha erfarenhet av bidragsutskottets arbete. 
 
Bidragsutskottets ledamöter skall delta i förhandlingar med föreningar. 
Vid förhandlingarna fastställs bidragsbelopp och avtal upprättas om 
föreningarnas verksamhet. 
 

Arbetsutskottets förslag 
 

Överlåta ärendet till kultur- och fritidsnämnden 
 

Beslut Kultur- och fritidsnämnden utser Mikael Collin (s), Lisbet Björklund (s) 
Anna Adolfsson (c) och Herje Fahlén (fp) med Denis Nilsson (v) och 
Liselott schöllin (kd) som ersättare. 
 

Expediering Lars Malmberg 
Lars-Göran Karlsson 

 
 
 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-01-31 
 
  

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2007-01-25 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-01-31 
  
 Au § 4  

 Kfn § 5 Dnr 5/2007 800 

 
Val av ledamöter till sociala rådet 

Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden har att utse två ledamöter och två ersättare 
till sociala rådet för mandatperioden 2007-2010. 
 

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse Annika Eriksson (s) och 
Mats Hellgren (m) med Björn Eriksson (s) och Herje Fahlén (fp) som 
ersättare att ingå i sociala rådet mandatperioden 2007-2010.. 
 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 
 

Expediering Kommunkansliet 
Sociala rådet 

 
 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-01-31 
 
  

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2007-01-25 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-01-31 
  
 Au § 5  

 Kfn § 6  18/2007 800 

  
Val av ledamöter för konstinköp 
 

Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden har att utse två ledamöter, för perioden 
2007-2008, att i samråd med ansvarig tjänsteman stå för kommunens 
konstinköp. 

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse Jan Norgren (s) och 
Elisabeth Centervärn (m). 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 
 

Expediering Mats Runering 
 
 
 
 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-01-31 
 
  

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2007-01-25 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-01-31 
  
 Au § 6  

 Kfn § 7 Dnr 6/2007 800 

 
Val av anbudsöppnare 

Ärendebeskrivning Enligt bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling skall vid 
anbudsöppning minst två personer delta som utsetts av den upp-
handlande enheten. 

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge följande personer rätt att 
öppna anbud för upphandling som genomförs inom kultur- och 
fritidsnämndens område under perioden 2007-2010: 

Lennart Mehle, förvaltningschef 

Britt Knutsson, förvaltningsekonom 

Kate Lundell, assistent 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 
 

Expediering Britt Knutsson 
 

 
 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-01-31 
 
  

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2007-01-25 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-01-31 
  
 Au § 7  

 Kfn § 8 Dnr 7/2007 800 

 
Val av personuppgiftsombud 

Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden har att utse personuppgiftsombud. 
Personuppgiftsombudets främsta uppgift är att kontrollera att 
personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt, föra förteckning över 
behandlingar samt att vara allmänheten behjälplig att få rättelse om 
personuppgifter är felaktiga. 

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden utser utredningssekreterare Carita Ehrstedt 
till personuppgiftsombud för kultur- och fritidsnämnden. 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 
 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-01-31 
 
  

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2007-01-25 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-01-31 
  
 Au § 8  

 Kfn § 9 Dnr 8/2007 800 

 
Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 

Ärendebeskrivning Enligt kommunallagen 6 kap 33 § får nämnd uppdra åt ett utskott, en 
ledamot eller en anställd i kommunen att besluta på nämndens vägnar i 
ett visst ärenden eller en viss grupp av ärenden.  

Förslag till delegationsordning föreligger i bilagd handling. 

Förslag på beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta delegationsordningen 
enligt bilaga daterad den 4 januari 2007.  

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 
 
 
 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-01-31 
 
  

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2007-01-25 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-01-31 
  
 Au § 9  

 Kfn § 10 Dnr 9/2007 800 

 
Yttrande, klimatstrategi 

Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden har att yttra sig gällande klimatstrategi för 
Kumla kommun. Strategin är framarbetad enligt Naturvårdsverkets råd 
för klimatstrategier (bilaga). 
 
Klimatstrategin avser Kumla kommun och de kommunala bolagens 
verksamheter. Målen kompletterar miljöprogrammet och är anpassade 
till de regionala och nationella miljömålen. 
 

Förslag på beslut Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kultur- och fritidsnämndens 
sammanträde den 14 mars. 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 
 
 
 
 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-01-31 
 
  

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2007-01-25 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-01-31 
  
 Au §  10 

 Kfn § 11 Dnr 10/2007 860 

 
Kumlasjönt 2007 

Ärendebeskrivning Överenskommelse har träffats mellan Kumla kommun genom kultur- 
och fritidsförvaltningen och Kumla Promotion angående genom-
förande av arrangemanget Kumlasjönt sommaren 2007 (bilaga). 

Enligt överenskommelsen upplåter kommunen kostnadsfritt 
amfiteatern i Djupadalsparken samt ger ett bidrag om 88 000 kronor 
till Kumla Promotion för genomförande av arrangemanget. 

 

Förslag på beslut 
 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner överenskommelsen. 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 
 

Expediering Kumla Promotion 
Gertrud Åstrand 

 
 
 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-01-31 
 
  

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2007-01-25 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-01-31 
  
 Au §  11 

 Kfn § 12 Dnr 11/2007 860 

 
Principer för ersättning i Kumla utställningshall 

Ärendebeskrivning Kumla utställningshall i Kumla bibliotek är sedan många år både 
välbesökt och uppskattad. Utställningarna håller en förhållandevis hög 
standard med utställningar av allt från skolelever och jurerade amatörer 
till konststuderande och väletablerade konstnärer inom olika genrer.  

Ett konstgalleri drivs oftast kommersiellt genom att innehavaren står 
för marknadsföring och försäljning av konstverken och därmed erhåller 
del av försäljningsvärdet. Det är en både krävande och tidsödande 
uppgift. 

Ett galleri uppbyggt på kommersiellt basis kan i regel inte ha den 
variation på utställningar som de som drivs på ideellt eller med 
offentliga medel kan ha. Då ersätter man istället konstnären 
ekonomiskt. 

I Kumla utställningshall ersätts konstnärerna i regel genom att 
kommunen köper något konstverk. Ersättning har hittills inte betalats 
ut 

Nämndens effektmål, antagna i maj 2006, är att  

det nuvarande kulturutbudet skall behållas på nuvarande nivå de 
kommande åren samt att utställningarna skall ha den inriktningen och 
vara konstnärligt så intressanta att minst 60 % av utställningarna 
bedöms av konstkritiker i lokalpressen. 

Inriktningsmålet för Kumla utställningshall som antogs av kommun-
fullmäktige i december 2006, är att allmänheten skall erbjudas ett 
berikande och varierat kulturutbud. Utställningar och 
konstföreläsningar skall inspirera Kumlas amatörmålare till fortsatt 
skapande.  

Med denna bakgrund har kommunfullmäktige beviljat 50 000 kronor 
för år 2007 i syfte att möjliggöra ersättning till konstnärer i 
utställningshallen (bilaga). 

Förslag på beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner de utställningsvillkor och 
belopp enligt förslag i bilagd handling. 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 
 

Expediering 

 
 

Mats Runering 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-01-31 
 
  

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2007-01-25 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-01-31 
  
 Au §  12 

 Kfn § 13  12/2007 800 

  
Arrende, Kumlasjöns servering 
 

Ärendebeskrivning Kultur- och fritidschef Lennart Mehle rapporterar att arrendekontraktet 
avseende Kumlasjöns servering är uppsagt och att arrendet 
utannonserats. Elva sökanden har anmält intresse. 

 

Förslag på beslut Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt Björn Eriksson (s), Annica 
Eriksson (s) och Mats Hellgren (m) att delta vid urval, intervjuer och 
förhandlingar samt avge förslag till arrendator. 

Kultur- och fritidsnämnden delegerar beslutet att utse arrendator till 
arbetsutskottet. 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 
 

Expediering Lars-Göran Karlsson 
 

 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-01-31 
 
  

 
  
Kultur- och fritidsnämnden 2007-01-31 
  
   

 Kfn § 14  Dnr 19/2007 800 
 

Inbjudan till Kulturting 

Ärendebeskrivning Regionförbundet inbjuder till Kulturting på Örebro slott den 22-23 
mars. Årets tema är Barn och ungas rätt till kultur – från ord till 
handling. Kostnad 1 200 kronor oavsett dagar. Sista anmälningsdag är 
28 februari. 

 

Förslag på beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Annica Eriksson (s) och Mats 
Hellgren deltar i årets kulturting. 

 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-01-31 
 
  

 
  
Kultur- och fritidsnämnden 2007-01-31 
  
   

 Kfn § 15        

 
Meddelanden 

Ärendebeskrivning 1. Förslag till ändrat huvudmannaskap för verksamheterna 
stiftelsen Länsteatern i Örebro och stiftelsen Musik för Örebro 
län.  

2. Avslag på ansökan till Ungdomsstyrelsen om bidrag till 
förebyggande och främjande ungdomsverksamhet. 

 

Beslut Kultur- och fritidsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

 

 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-01-31 
 
  

 
  
Kultur- och fritidsnämnden 2007-01-31 
  
   

 Kfn § 16        

 
Rapporter 

Ärendebeskrivning 1. Ekonomisk rapport 

Utfallet i 2006 års bokslut visar ett underskott på 373 000 kronor 
vilket utgör 0,89 % av den totala budgeten. 

 

3. Nyårsfirandet  

Avdelningschefen för kulturavdelningen redogjorde för det senaste 
nyårsfirandet. Evenemanget var välbesökt och publiken tenderar att 
öka för varje år.  

 

4. Kundundersökning på fritidsgårdar 

Kundundersökningen som genomfördes på fritidsgårdarna hösten 
2006 visar att kommunens viljeinriktning om en trygg och öppen 
miljö infriats. 

Herje Fahlén framför, med nämndens samtycke, beröm till 
personalen för deras fina arbetsinsats. 

 

Beslut Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporterna till handlingarna. 

 
 
 
 
 
 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
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