
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-03-14 
 
 
 
 
 
Plats och tid Onsdagen den 14 mars 2007 kl 14:00  
 Stadshuset, Hällabrottsrummet  
  

 
Beslutande Björn Eriksson (s) Anna Adolfsson (c) 
 Eva Wilhelmsson  (s) Lise-Lott Schöllin (kd) 
 Jan Norgren (s) Herje Fahlén (fp) 
 Mikael Collin (s) Mats Hellgren (m) 
  Elisabeth Centervärn (m) 
Tjänstgörande ersättare Kersti Sandberg (s) 

Jeanette Widström (s) 
 

 

Ersättare Hassan Muhammed Bahran (s) 
Thomas Andersson (s) 
 

Ouro Nimini Esso (fp) 
Margareta Engman (m) 

Övriga 
 

Lennart Mehle, förvaltningschef 
Carita Ehrstedt, sekreterare 
Britt Knutsson, förvaltningsekonom 
Gertrud Åstand, avdelningschef 

 

 
Sekreterare 

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

§§ 17-29 

 Carita Ehrstedt  
   
Ordförande ....................................................... 
 Björn Eriksson 
  
Justerare  

...................................................... 
 Jan Norgren 

 
 

  
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd  Kultur- och fritidsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2007-03-14 
 

Datum för uppsättande 2007-04-21 Datum för nedtagande 2007-04-13 
 

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

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-03-14 
 
 
Innehållsförteckning  

Dnr 
§ 17 Utställningar 2007 

 
23/2007 860 

§ 18 Konst på Hög 
 

24/2007 860 

§ 19 Ansökan om kulturbidrag 
 

15/2007 805 

§ 20 Hantering av bidrag till studieförbundet SISU 
 

20/2007 880 

§ 21 Yttrande, samråd kvarteret Sylen 
 

21/2007 800 

§ 22 Yttrande, plan- bygg- och bostadsprogram 
 

22/2007 800 

§ 23 Yttrande, klimatstrategi för Kumla kommun 
 

  9/2007 800 

§ 24 Bokslutsanalys år 2006 
 

26/2007 800 

§ 25 Barnbokslut år 2006 
 

27/2007 800 

§ 
 

26 Omdisponering i 2007 års investeringsbudget  28/2007 800 

 27 Delgivningar 
 

 

 28 Meddelanden 
 

 

 29 Rapporter 
 

 

 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-03-14 
 
  

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2007-03-07 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-03-14 
  
 Au §  14 

 Kfn § 17 Dnr 23/2007 860      

 
Utställningar 2007 

Ärendebeskrivning Förslag till utställningsverksamhet för år 2007 föreligger. (Se 
utförligare beskrivning i bilaga). Kulturintendenten har utarbetat ett 
preliminärt utställningsprogram utifrån målen för verksamheten: 
 
20 dec – 28 jan Kommunens konstinköp 2003 - 2006 
 

30 jan – 11 feb Bakom ryggen på Alfons Åberg 
 

15 feb – 06 mar  Svart-vitt 
 

10 mar – 01 apr  Länets konst 
 

10 apr – 29 april Mellan himmel och jord 
 

05 maj – 25 maj Måleri och teckning 
 

01 jun - 20 juni Ull 
 

29 jun – 14 aug Konst på Hög – tioårsjubileum 
 

18 aug - 09 sept Måleri 
 

15 sept - 07 okt Grafik 
 

13 okt – 04 nov   Träsnitt och glas 
 

10 okt - 28 nov Måleri och teckning 
 

08 dec – 09 jan Utställning med jultema 
 

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förslag. 

 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag. 

 

Expediering Mats Runering 

 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-03-14 
 
  

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2007-03-07 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-03-14 
  
 Au §  15 

 Kfn § 18 Dnr 24/2007 860 

 
Konst på Hög 

Ärendebeskrivning Skrivelser föreligger med redovisning av Konst på Hög år 2006 samt 
planering av år 2007 (bilaga). 

  

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen för år 2006 samt 
planeringen för år 2007. 

 

Tilläggsförslag Mats Hellgren (m) föreslår att det skall finnas varningskyltar även på 
engelska och med symboler på Kvarntorpshögen. 

 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag med Mats Hellgrens (m) tillägg. 

 

Expediering Gertrud Åstrand 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-03-14 
 
  

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2007-03-07 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-03-14 
  
 Au §  16 

 Kfn § 19 Dnr 15/2007 800 

 
Ansökan om kulturbidrag 

Ärendebeskrivning Ansökan om kulturbidrag om 5 000 kronor har inkommit i syfte att 
framställa en bok om kyrkor i Strängnäs stift (bilaga).  

Sökanden, som är verksam konstnär och illustratör, planerar att 
projektet skall löpa under tre år med en utgåva per år. 

Ansökan om kulturbidrag har gjorts till Strängnäs stift och dess 90 
församlingar och de 20 kommunerna i området. 

 

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan. 

 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag. 

 

Expediering Carina Eriksson 

Mats Runering 

 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-03-14 
 

  
 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2007-03-07 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-03-14 
  
 Au §  17 

 Kfn § 20 Dnr 20/2007 880 

  
Hantering av bidrag till studieförbundet SISU 
 

Ärendebeskrivning I propositionen om ny folkbildningspolitik (prop 2005/06:192, sid 58 f) 
konstateras att utformningen av dagens stöd kanske inte är helt 
anpassad för att möta de särskilda villkor som präglar idrotten. Man 
föreslår därför att SISU skall få statsbidrag i särskild ordning. 
Riksdagen beslutade i enighet med propositionen. 

Regeringen har i sammanträde den 14 december fattat beslut om 
riktlinjer för stödet till SISU i syfte att användas till idrottens studie-, 
bildnings- och utbildningsverksamhet där arbetet med att utbilda 
ledare för idrottens behov liksom arbetet med värderingsfrågor är 
särskilt angeläget. 

Samma dag fattade regeringen beslut om statsbidrag till folkbildningen 
med innebörd att bidragen till övriga studieförbund liksom hittills 
fördelas av Folkbildningsrådet.  

Det förhållandet att staten ger bidrag till folkbildningen enligt två 
skilda regelverk innebär att studieförbunden kommer att arbeta under 
olika förutsättningar.  

Eftersom kommuner och landsting själva fattar beslut om omfattning 
och former för stödet till studieförbunden kan Sveriges Kommuner och 
Landsting inte förorda någon lösning utan endast föra ett allmänt 
resonemang kring frågan (bilaga). 

Sydnärkegruppen har diskuterat frågan och förordar att förändringar 
genomförs först från budgetåret 2008.  

 

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt sydnärkegruppens förslag. 

 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag. 

 

Expediering Mats Runering 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-03-14 
 
  

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2007-03-07 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-03-14 
  
 Au §  18 

 Kfn § 21 Dnr 21/2007 800 

 
Yttrande, samråd, kvarteret Sylen 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret översänder ett detaljplaneförslag på 
kvarteret Sylen för samråd (bilaga). 

Syftet med samrådet är att diskutera möjligheten till byggande av två 
högre (9-10 våningar) bostadshus med ca 40 lägenheter i kvarteret 
Sylen norr om före detta Weidermans garage. 

 

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden erinrar om att ersättningslokal för 
skateboardlokalen Tvätten måste tas fram samt påpekar att en lekplats i 
området bör stå med i planen. 

 

Tilläggsförslag Mats Hellgren (m) föreslår att man skall se över farthinder, i slalom-
form, på Norra Kungsvägen.  

 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag med Mats Hellgrens (m) tillägg. 

 

Expediering Miljö- och byggnadsnämnden 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-03-14 
 
  

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2007-03-07 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-03-14 
  
 Au §  19 

 Kfn § 22 Dnr 22/2007 800 

 
Yttrande, plan- bygg- och bostadsprogram 2007-2009 

Ärendebeskrivning Stadsarkitektavdelningen har för samråd översänt förslag till Plan-, 
bygg- och bostadsprogram 2007-2009 för Kumla kommun (bilaga). 

Förslag till yttrande: 

Kultur- och fritidsnämnden vill lyfta fram planförslagets avsnitt: 

Säbylundssjöområdet har under de senaste åren blivit ett 
populärt friluftsbadområde och vikten av att en 
övergripande plan tas fram med fokus på rekreations-
aspekter, där även trafik-, miljö- och mellankommunala 
aspekter tas med.  
 

Säbylundssjöområdets betydelse som rekreationsområde ökar också i 
takt med att kommunen expanderar åt det hållet. 

Under varma sommardagar utgör parkerade fordon och den 
vältrafikerade väg nr 690 en fara speciellt för unga men även vuxna 
cyklister. En cykelväg kan förhoppningsvis minska parkerings-
problemet och framför allt göra både sjön och området i övrigt mera 
tillgängligt för friluftsaktiviteter. 

Den planerade cykelvägen mellan Kumla och Örebro är ytterligare en 
fråga kultur- och fritidsnämnden vill placera i fokus. Vi tror att många 
fler pendlare skulle använda cykel till och från jobbet och kultur- och 
fritidsaktiviteter i grannkommunen om trafiksäkerheten ökas. Om-
fattande miljö- och folkhälsovinster kan säkert göras här. 

Kultur- och fritidsnämnden har i övrigt inget att erinra mot förslaget till 
plan-, bygg- och bostadsprogrammet. 

 

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förslag. 

 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag. 

 

Expediering Miljö- och byggnadsnämnden 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-03-14 
 
  

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2007-03-07 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-03-14 
  
 Au §  20 

 Kfn § 23 Dnr   9/2007 800 

 
Yttrande, klimatstrategi för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret har utarbetat förslag till klimatstrategi för 
Kumla kommun (bilaga i föregående utskick). Strategin är utarbetad 
enligt Naturvårdsverkets råd för klimatstrategi.  

Klimatstrategin avser Kumla kommuns och de kommunala bolagens 
verksamheter. Målen kompletterar miljöprogrammet och är anpassade 
till de regionala och nationella miljömålen. 

Förslag till yttrande: 

Kultur- och fritidsnämnden anser att förslaget till klimatstrategi för 
Kumla är ett viktigt dokument för att fokusera på klimatfrågan och 
allas vårt gemensamma ansvar. Kommunens förvaltningar bör därför 
föregå med gott exempel.  
 

Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra i sak men vill lyfta fram 
följande för en hållbar utveckling i Kumla: 
 

Om möjligt framställa ett gemensamt dokument som gäller till exempel 
miljö, klimat och energi. För många dokument kan göra budskapet 
svårtillgängligt och i vissa fall t o m motsägelsefullt. 
 

Klimat-miljö-energi-märkta budgetäskanden skulle underlätta 
budgetberedningens arbete att styra utvecklingen i den riktning och i 
den takt man bedömer vara möjlig.  
 

Uppföljning i form av klimat-miljö-energi-bokslut skulle vara lika 
naturligt som till exempel de ”barnbokslut” som genomförs på samtliga 
förvaltningar. 
 

Uppvärmning är energislukande. Bra om man kan hitta/prioritera 
klimat-miljö-energivänligare uppvärmningsmetoder.  
 

Kultur- och fritidsförvaltningens fordonspark är ålderdomlig och stora 
investeringar krävs och ökade anslag är en förutsättning för att uppfylla 
miljökraven.  
 

Kontinuerlig fortbildning för kommunens anställda i klimat-miljö-
energifrågan anser vi vara en god investering för framtiden.         Forts 
 

 

 

 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-03-14 

 
 

Kultur- och fritidsnämnden förelår dessutom följande ändringar i 
texten: 
 
Klimatvision (sid 5) 
 

Skrivningen kompletteras med att nätverken skapas på kommunens 
initiativ. 
 
Samtliga mål 
 

Samtliga mål är lättare att ta ställning till om man har en samlad och 
mätbar bild av nuläget att utgå ifrån. 
 

Samtliga målförslag skulle bli tydligare om man skriver respektive 
nämnd eller bolag 
 
Målförslag 1 (sid 6) 
 

Byta ut ordet ”kan” till ”skall” i stycket Åtgärder; … kan exempelvis 
områden lämpliga för fjärrvärmenätet pekas ut… 
 
Målförslag 3 (sid 12-13) 
 

I stycket För att påverka beteendet. 
 

1. Angående busstrafiken: Invånarna använder sig förhoppningsvis av 
buss istället för egen bil om turerna i högre grad anpassas efter 
arbetstider och bostadsområden. 
 

2. Utbyggnaden av gång- och cykelvägar måste ske på ett sådant sätt 
att man upplever sin färdväg trygg och säker. 
 

3 Inköp av kärror är inte ett lyckat förslag. 
 

4. Rutinerna gällande tjänstecykel bör bli enklare. 
 
Målförslag 4 (sid 14) 
 

 Byta ut ordet ”kan” till ”skall” i stycket Upphandlingskrav; …kom-
munen kan genom sin näringspolitik stödja… 
 
Åtgärder (sid 15) 
 

1. Energimärkta produkter – tydligare gradering av märkningen.  
 

2. Antal skolor/företag med Grön flagg är en bra idé, men Grön Flagg 
eller liknande är att föredra eftersom det är åtgärderna som räknas, inte 
att de följer ett visst mönster där alla gör exakt lika. 
 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag. 

 

Expediering Mijö- och byggnmadsnämnden 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-03-14 
 
  

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2007-03-07 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-03-14 
  
 Au §  21 

 Kfn § 24 Dnr 26/2007 800 

 
Bokslutsananlys 2006 

Ärendebeskrivning Förvaltningsekonomen har utarbetat bokslutsanalys för år 2006 
(bilaga). 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kultur- och fritidsnämnden för 
beslut. 
 

Beslut Kultur- och fritidsnämnden lägger bokslutsanalys 2006 till 
handlingarna. 

 

Expediering Ekonomikontoret 

 
 

 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-03-14 
 
  

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2007-03-07 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-03-14 
  
 Au §  22 

 Kfn § 25 Dnr 28/2007 800 

 
Barnbokslut 2006 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har den 15 oktober 2001 § 71 beslutat att varje 
förvaltning skall göra ett årligt barnbokslut som sammanställs och 
redovisas för kommunstyrelsen. 
 
Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning, barnbokslut år 2006 
föreligger (bilaga). Barnbokslutet innehåller en checklista som 
upprättas varje år på verksamheter/åtgärder som genomförts under året. 
 
 

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden godkänner barnbokslut för år 2006. 
 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 

 

Expediering Kommunkansliet 

 
 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
 

12



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-03-14 
 
  

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2007-03-07 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-03-14 
  
 Au §  23 

 Kfn § 26 Dnr 28/2007 800 

 
Omdisponering i 2007 års investeringsbudget 

Ärendebeskrivning Inför 2007 äskades medel för att köpa in en ny server till 
bibliotekssystemet BOOK-IT. Under hösten skrevs ett avtal med 
Örebro kommun om samverkan avseende utnyttjande av deras server 
till bibliotekssystemet BOOK-IT. Detta innebär att årets anslag på  
150 000 kr för inköp av server ger möjlighet till omdisponering.  
Biblioteket har behov av 50 000 kr då beviljat anslag, för utbyte av 
publika datorer samt investering i programvaror, inte räcker till. 
Resterande 100 000 kr är möjliga att omdisponera. 
 

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

Beslut Från verksamhet 3212 Bibliotek projekt 1401 Datorer, datorinven-
tarier omdisponeras 100 000 kr, från verksamhet 364 Motionsspår 
och ridvägar, projekt 0466 Ridvägar, omdisponeras 40 000 kronor 
samt från verksamhet 0853 Maskiner och fordon, projekt 1419 
Traktor, omdisponeras 10 000 kronor till verksamhet 0853 Maskiner 
och fordon, projekt 1422, Parkbil.  

 

Expediering Ekonomikontoret 
 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-03-14 
 
  

 
  
Kultur- och fritidsnämnden 2007-03-14 
  
   

 Kfn § 27   

 
Delgivning av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 1. Utarrendering av Kumlasjöns servering, dnr 3/2007 800.  

Kultur- och fritidsnämnden uppdrog den 31 januari 2007 § 13 till 
arbetsutskottet att fatta beslut angående ny arrendator.  

Arbetsutskottet beslutade att utse Elias Yammin till ny arrendator. 

 

2. Inköp av traktor, dnr 32/2007 800 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har den 7 mars 2007, § 24, 
beslutat om inköp av traktor John Deere 6230 till en kostnad av  
686 200 kronor.

 

Beslut Kultur- och fritidsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 
 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-03-14 
 
  

 
  
Kultur- och fritidsnämnden 2007-03-14 
  
   

 Kfn § 28        

 
Meddelanden 

Ärendebeskrivning 1. Medborgarförslag, skulpturer vid torget, kf. § 2, 2007. 

2. Medborgarförslag, varmbassäng anpassad för rehabilitering, kf, § 3,  
2007. 

3. Kultur- och fritidsnämndnens resultat år 2006, ks au, § 25, 2007. 

 

Beslut Kultur- och fritidsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-03-14 
 
  

 
  
Kultur- och fritidsnämnden 2007-03-14 
  
   

 Kfn § 29        

 
Rapporter 

Ärendebeskrivning 1. Ekonomisk rapport 

Riktlinjen avseende ekonomisk rapport för februari månad är 16,7 %. 
Nämndens resultat för samma tid är 17 %. 

 

2. Vårsalong 2007 

Årets Vårsalong kommer att ske i samverkan med Hallsbergs konst-
förening. Utställningen sker maj-juni i Yxhults huvudkontor alternativt 
i Hyvlarverksta´n. 

 

Beslut Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporterna till handlingarna. 

 
 
 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
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