
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-04-26 
 
Plats och tid Torsdagen den 26 april 2007 kl 14:00  
 Stadshuset, Kumlarummet  
  
Beslutande Björn Eriksson (s) Anna Adolfsson (c) 
 Eva Wilhelmsson  (s) Herje Fahlén (fp) 
 Jan Norgren (s) Mats Hellgren (m) §§ 46-48 
 Lisbet Björklund (s) Elisabeth Centervärn (m) 
 Mikael Collin (s) 

 
 

Tjänstgörande ersättare Jeanette Widström (s) Ann-Marie Andersson (fp) 
Margareta Engman (m) §§ 30-45 
 

Ersättare Hassan Muhammed Bahran (s) 
 
 

Syla Racaj (c) 
Ouro Nimini Esso (fp) 
 

Övriga 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

Sekreterare ......................................................  
 Carita Ehrstedt §§ 30-48 
  

 
 

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

 
Justerare ...................................................... 
 Eva Wilhelmsson 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd  Kultur- och fritidsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2007-04-26 
 

Datum för uppsättande 2007-05-03 Datum för nedtagande 2007-05-26 
 

Förvaringsplats Kultur- och fritidskontoret 
  
Underskrift ...................................................... 
 Britt Knutsson 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-04-26 
 
Innehållsförteckning  

Dnr 
 

§ 
 

30 Yttrande, tillgängligheten för allmänna platser í Kumla kommun 31/2007 800     

§ 
 

31 Yttrande, detaljplan för Västra parken – Gamla brandstation, Kumla 40/2007 800 

§ 
 

32 Yttrande, detaljplan för kvarteret Smedstorpet (del av), Kumla 41/2007 800 

§ 
 

33 Yttrande, detaljplan för kvarteret Borgmästaren (del av), Kumla 42/2007 800 

§ 
 

34 Yttrande, handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor 43/2007 800 

§ 
 

35 Yttrande, detaljplan för förskola i Skogstorp 47/2007 800 

§
  

36 Yttrande, detaljplan för sydvästra Ekeby 50/2007 800 

§ 
 

37 Stöd till ungdomar i Kumla, STUK 45/2007 810 

§ 38 Ansökan om startbidrag, Kumlas funktionshindrades motorklubb 
 

51/2007 805 

§
  

39 Ansökan om medel till projektet Sommarkollo för överviktiga barn 44/2007 805 

§ 
 

40 Bidrag till fågeltorn vid sjön Igeln 36/2007 805 

§ 
 

41 DVD-uthyrning på biblioteket 46/2007 880 

§ 
 

42 SPA-verksamheten i Kumlahallen 48/2007 820 

§ 
 

43 Taxor och avgifter  52/2007 800 

§ 
 

44 Omdisponering i driftbudget 2007 för täckning av överfört under-
skott från bokslut 2006 samt uppläggning av planeringsreserv 
 

53/2007 800 

§ 
 

45 Skrivelse angående rivning av ”Sparbanksvillan” i Stene brunn 54/2007 800 

§ 
 

46 Delgivning av delegationsärenden  

§ 
 

47 Meddelanden  

§ 
 

48 Rapporter  

 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-04-26 
 

  
 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2007-04-18 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-04- 26 
  
 Au § 25  

 Kfn § 30        Dnr 31/2007 860      

  
Yttrande, tillgängligheten för allmänna platser í Kumla kommun 
 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden har lämnat förslag till tillgänglighetsplan 
för allmänna platser i Kumla kommun (bilaga). 
 
Planens syften: 
 

• Ge en övergripande bild av tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning. 

 

• Ge konkreta förslag för att stegvis kunna åtgärda befintliga 
hinder. 

 

• Vara ett underlag för särskilda satsningar 
 

• Hitta standardlösningar för bättre tillgänglighet och ge riktlinjer 
för en enhetlig utformning. 

 
Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden anser att tillgänglighetsplanen är ett viktigt 

dokument och att revidering vart fjärde år är lagom. Målen är ambitiösa, 
inventeringen noggrant genomförd och åtgärdslistan tydlig. 
 
 

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att delmålen för åren 2007-2010 
(sidan 4) är realistiska och möjliga att genomföra under förutsättning att 
de nödvändiga vilplatserna i centrala Kumla kan finansieras. 

 

Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
 

Expediering Miljö- och byggnadsnämnden 
 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-04-26 
 
  

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2007-04-18 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-04- 26 
  
 Au § 26  

 Kfn § 31       Dnr 40/2007 800 

 
Yttrande, detaljplan för Västra parken – Gamla brandstation 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden har lämnat förslag till detaljplan för 
Västra parken - Gamla brandstation (bilaga). Planprojektet finns även i 
plan-, bygg- och bostadsprogrammet som antogs av fullmäktige den 20 
mars 2006.  

Syftet är att ge aktuellt underlag för framtida bygglovhanteringar och 
att säkerställa Västra parken i sin nuvarande utbredning. 

 
Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsförvaltningen står helt bakom förslaget att säkerställa 

Västra parken som parkmark i sin nuvarande utbredning, att Västra 
parken 17 regleras och den del som i dag är parkmark säkerställs i 
detaljplanen. 
 

Den befintliga parkeringsytan som ligger på parkmark skall tas bort, 
vilket ökar parkens sammanhängande grönska. Den nya parkeringen på 
tomten Västra parken 16 bör kompletteras med mindre träd och låga 
buskar/perenner. En tydligare ingång till parken från Västra Drottning-
gatan/Mossbanegatan gör entrén till parken tydligare än vad den är 
idag och tillgängligheten till lekplatsen förbättras genom en ny gång. 
Entrén till parken kan göras ännu tydligare med till exempel en portal 
och informationstavla.  
 

Om ett av de före detta skomakarhusen flyttas till Västra parken skulle 
det ge parken en kulturell prägel. Huset kunde kanske även användas 
som café/kiosk och därmed göra parken ännu mer attraktiv som 
utflyktsmål. 

 

Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
 

Expediering Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-04-26 
 
  

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2007-04-18 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-04- 26 
  
 Au § 27  

 Kfn § 32       Dnr 41/2007 800 

 
Yttrande, detaljplan för kvarteret Smedstorpet, (del av) 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret har lämnat förslag till detaljplan för 
kvarteret Smedstorpet (del av) för samråd. 

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till nybyggnad av kort-
tidsboende i smedstorpsområdet. 

 

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot förslaget. 

 

Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
 

Expediering Miljö- och byggnadskontoret 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-04-26 
 

  
 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2007-04-18 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-04- 26 
  
 Au § 28  

 Kfn § 33       Dnr 42/2007 800 

 Yttrande, detaljplan för kvarteret Borgmästaren (del av) 
 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret har lämnat förslag till detaljplan för 
kvarteret Borgmästaren (del av) för samråd. 

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till en om- och tillbyggnad 
av kommunens stadshus i kvarteret Borgmästaren vid torget i Kumla 
centrum. 

 
Arbetsutskottets förslag I planen står att stor hänsyn ska tas till utformningen av den yttre 

miljön, viktigt är då att spara det stora körsbärsträdet på innergården. I 
övrigt bör man tänka på att växterna ska ge platsen skönhet året runt. 
Ur skötselsynpunkt är det lättast om inget gräs anläggs inne på 
innergården då detta ska skötas med maskin som måste dras igenom 
huset. Platsen runt entrén bör utvecklas till en allmän tillgänglig och 
intressant del av torget och dammen bevaras som det står i planen. Stor 
omsorg bör läggas på växtval, markbeläggning, belysning och 
sittplatser för att skapa en trevlig ”park” miljö, gärna något 
”lummigare” än torget. 

. 

Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
 

Expediering Miljö- och byggnadskontoret 
 
 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-04-26 
 
  

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2007-04-18 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-04- 26 
  
 Au § 29  
 Kfn § 34       Dnr 43/2007 800 

 
Yttrande, handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor 

Ärendebeskrivning Samråd gällande handlingsprogram, enligt Lagen om skydd mot 
olyckor (2003:778), föreligger. 
 
Enligt Lagen om skydd mot olyckor skall kommuner ta fram 
handlingsprogram som beskriver dels den olycksförebyggande 
verksamheten, dels kommunens förmåga att utföra räddningsinsatser. 
 

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot förslaget. 
 

Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
 

Expediering Kommunstyrelsen 
 
 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-04-26 
 
  

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2007-04-18 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-04- 26 
  
 Au § 30  

 Kfn § 35       Dnr 47/2007 

 
Yttrande, detaljplan för förskola i Skogstorp 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden har lämnat förslag till detaljplan för 
förskola i Skogstorp (bilaga). 

Syftet är att ge möjlighet till byggnation av en ny förskola med fyra 
avdelningar nordväst om det nya bostadsområdet Skogstorp. Inom och 
runt området sparas naturmark för lek, reaktion m m. 

 
Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot förslaget. 

 
Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

 
Expediering Miljö- och byggnadsnämnden 

 
 
 
 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-04-26 
 
  

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2007-04-18 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-04- 26 
  
 Au § 31  

 Kfn § 36       Dnr 47/2007 

 
Yttrande, detaljplan för sydvästra Ekeby 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden har lämnat förslag till detaljplan för 
sydvästra Ekeby (bilaga). 

Syftet är att ge möjlighet till utbyggnad av småhus i form av enskilda 
villor i Ekeby tätort.  

 
Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot förslaget. 

 
Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

 
Expediering Miljö- och byggnadsnämnden 
 
 
 
 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-04-26 
 
  

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2007-04-18 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-04- 26 
  
 Au § 32  

 Kfn § 37       Dnr 45/2007 810 

 
Stöd till ungdomar i Kumla, STUK 

Ärendebeskrivning Ungdomar som utövar kulturaktiviteter som skateboards, musik, poesi, 
dans med flera, har idag möjlighet att visa upp sina talanger vid 
arrangemanget Ung Kultur Möts, UKM, som anordnas en gång per år.  

Det finns emellertid ytterligare behov av stöd till ungdomar i Kumla, 
här kallat STUK, som på eget initiativ vill genomföra ett arrangemang 
av kultur- eller idrottskaraktär.  

STUK skulle ge ungdomar möjlighet att prova på att vara arrangör och 
att själva ta ansvar för ett planerat evenemang. Det skapar även 
möjlighet till dialog mellan ungdomar, lokaluthyrare, polismyndighet 
och vaktbolag. För att underlätta och uppmuntra till sådana initiativ bör 
beslutstiden vara så kort som möjligt, ca en vecka.  

Ungdomar som idrottar har möjlighet att utöva sitt intresse genom att 
gå med i en förening. Ibland kan även andra ungdomar vilja hyra en 
idrottshall för att exempelvis spela innebandy, dansa eller ordna ett 
gymnastikpass.  

Kultur- och fritidsförvaltningen bör kunna underlätta för ungdomar 
som inte tillhör en förening genom att tillfälligt hyra ut lokaler till 
samma kostnad som föreningar med ungdomsverksamhet. 

I bilagd handling framgår vad som krävs att få detta stöd. 

 

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna bestämmelser och 
krav som ställs för att få stöd enligt bilaga den 27 mars 2007. 

Stödet skall belasta dels verksamhet 3134, Barn- och ungdomskultur, 
med 12 500 kronor, dels verksamhet 3519, Övriga bidrag, med 12 500 
kronor. 

 

Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
 

Expediering Gertrud Åstrand 

Lars-Göran Karlsson 

 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-04-26 
 
 
  

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2007-04-18 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-04- 26 
  
 Au § 33  

 Kfn § 38       Dnr 49/2007 805 

 
Ansökan om startbidrag till Kumlas funktionshindrades 
motorklubb 

Ärendebeskrivning Föreningen Kumlas funktionshindrades motorklubb ansöker om 
startbidrag (bilaga). Föreningen uppfyller kraven på bildandet av 
förening. 
 
Föreningen söker vidare övrigt bidrag om 6 000 kronor att täcka halva 
kostnaden för banhyra vid Scantexs anläggning i Kvarntorp. 
 

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Kumlas funktionshindrades 
motorklubb godkänns som bidragsberättigad förening, att bevilja 
föreningen startbidrag om 1 000 kronor, ett övrigt bidrag om 6 000 
kronor samt att erforderliga medel belastar verksamhet 351240, 
Föreningsstöd, ungdomsföreningar 
 

Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
 

Expediering Lars-Göran Karlsson 
 
 
 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-04-26 
 
  

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2007-04-18 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-04- 26 
  
 Au § 34   

 Kfn § 39       Dnr 44/2007 805 

 
Ansökan om projektmedel till sommarkollo för överviktiga barn 

Ärendebeskrivning Örebro läns idrottsförbund, ÖLIF, ansöker i skrivelse (bilaga) om 
bidrag från Kumla kommun med 10 000 kronor för genomförande av 
ett sommarkollo för överviktiga barn under perioden 13-17 augusti 
2007. 
 
Sommarkollot bedrivs i samverkan med skolhälsovården i Kumla. 
Dessutom deltar kommunens folkhälsopedagog och hälsoutvecklare i 
planering och genomförande av kolloverksamheten. 
 
Folkhälsoenheten vid ÖLIF bedriver sedan hösten 2004 ett projekt i 
Kumla för överviktiga barn, där även en kurs genomförts för barnens 
föräldrar. Målet är att uppnå mera hälsosamma kost- och levnadsvanor 
både hos barn och föräldrar. 
 

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag om 10 000 kronor till 
Örebro läns idrottsförbund till sommarkollo för överviktiga barn. 
Medlen skall belasta verksamhet 3519, Övrigt bidrag. 
 

Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
 

Expediering Örebro läns idrottsförbund 
 
 
 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-04-26 
 
  

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2007-04-18 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-04- 26 
  
 Au § 35  

 Kfn § 40       Dnr 36/2007 805 

 
Ansökan om renoveringsbidrag till fågeltorn vid sjön Igeln 

Ärendebeskrivning Naturskyddsföreningen i Kumla söker bidrag om 10 000 kronor att 
renovera ett fågeltorn vid sjön Igeln i Hallsbergs kommun (bilaga). 

Naturskyddsföreningen i Kumla uppförde ett fågeltorn vid sjön Igeln 
som stod färdigt 1970. Kumla kommun var en av bidragsgivarna. 

Tornet och sjön är välbesökta såväl av kumlabor som länsbor.  

Bärande delar behöver nu bytas ut eftersom det kan medföra viss risk 
att besöka tornet. Reparationskostnaden beräknas uppgå till 60 000 
kronor. 

 

Förslag på beslut Björn Eriksson (s) föreslår att Naturskyddsföreningen i Kumla beviljas 
bidrag om 10 000 kronor.  

Mats Hellgren (m) föreslår med bifall av Herje Fahlén (fp) avslag på 
Naturskyddsföreningens ansökan. 

 

Kultur- och fritidnämnden beslutar att bevilja, Naturskyddsföreningen i 
Kumla, bidrag om 10 000 kronor mot uppvisande av faktura, medel-
anvisning verksamhet 263150, Naturvård. 
 

Arbetsutskottets förslag 

Mats Hellgren (m) och Herje Fahlén (fp) reserverar sig mot förslaget. 

 

Propositionsordning Björn Eriksson (s) föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Herje Fahlén (fp) föreslår avslag på Naturskyddsföreningens ansökan. 

 

Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
 

Expediering Naturskyddsföreningen i Kumla 

Lars-Göran Karlsson 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-04-26 
 
  

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2007-04-18 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-04- 26 
  
 Au § 36  

 Kfn § 41       Dnr  46/2007 880 

 
DVD-uthyrning på Kumla bibliotek 

Ärendebeskrivning Kumla bibliotek önskar starta uthyrning av DVD-filmer till såväl barn 
som vuxna, en tjänst som flertalet av landets bibliotek redan 
tillhandahåller (bilaga).  
 
Samma inköpspolicy skall gälla för filminköp som för övriga media på 
biblioteket, vilket betyder att utbudet skall bestå av både klassiska och 
nya kvalitetsfilmer.  
 

Förslag till beslut Avdelningschef Gertrud Åstrand föreslår att utlåningstiden skall vara 
tre dagar till en kostnad av 25 kronor per film och förseningsavgiften 
till 10 kronor per dag och film, dock maximalt 100 kronor per film. 
Skadad eller förkommen film bör ersättas med filmens inköpspris 
inklusive hyrfilmsrättighet, ca 500 kronor. 
 

 Mats Hellgren (m) föreslår att barnfilmerna skall vara avgiftsfria mot 
en deponi och istället ha en högre avgift på utlåning av vuxenfilmer 
men instämmer i övrigt i ovanstående förslag. 
 

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

Förslag på beslut 

 

 

 

Björn Eriksson (s) föreslår att barnfilmerna skall vara avgiftsfria samt 
att nämnden i övriga delar besluta enligt avdelningschef Gertrud 
Åstrands förslag. 
 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Björn Erikssons (s) förslag. 
 

Expediering Gertrud Åstrand 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-04-26 
 
  

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2007-04-18 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-04- 26 
  
 Au § 37  

 Kfn § 42       Dnr 48/2007 810 

 
Uppföljning av SPA-verksamheten i Kumlahallen 

Ärendebeskrivning 
 

 

I februari 2006 startades SPA-verksamhet på försök i Kumlahallen. 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 1 juni 2006, § 36, att 
prövning för att permanenta verksamheten skall göras i maj 2007.  
 
Kumlahallen kunde sedan år 2005 inte som tidigare erbjuda 
besökarna massage och efterfrågan var stor. Anledningen var att den 
kompetensen saknades i arbetslaget.  
 
Kumlahallen erbjuder för närvarande olika typer av massage-
behandling för ansikte, fötter, och hel- eller halvkropp samt arom-
inpackning. Verksamheten har därmed blivit en vidareutveckling och 
modernisering av tidigare möjlighet till massage och bastubad 
(bilaga). 
  

Förslag på beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att permanenta SPA-verksamheten 
i Kumlahallen. 
 
Mats Hellgren (m) föreslår med bifall av Herje Fahlén (fp) att:  
 

1. SPA-verksamheten förlängs som projekt ytterligare ett år för 
att därefter utvärderas med korrekta kalkyler över 
verksamhetens verkliga kostnader och intäkter utan 
inblandning av kostnader och intäkter från andra verksamheter 
i Kumlahallen. Därefter skall man, om verksamheten går med 
vinst uppmuntra utförarna av SPA-verksamheten att ta över 
driften i egen regi och även erbjuda andra aktörer att göra 
detta.  

 

2. Genom annonser redan nu erbjuda andra aktörer inom 
friskvård/massage att hyra in sig i lokalerna de tider som nu 
inte används och att man tar fram en lämplig hyra per timme 
eller dag.  

 

3. Man är mera öppen att ge andra entreprenörer en chans att få 
etablera verksamhet i badets lokaler i planerna för den nya 
simhallen.  

 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-04-26 

 

 

 

 

 
 

 

Arbetsutskottets förslag 

 
 

Reservation 

 
 
 
 
Au § 37 forts 
Kfn § 42 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att permanenta SPA-verksamheten 
i Kumlahallen. 
 
Mats Hellgren (m) och Herje Fahlén (fp) reserverar sig mot arbets-
utskottets förslag. 
 

Propositionsordning 

 
Björn Eriksson (s) föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Herje Fahlén (fp) föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta enligt 
Mats Hellgrens (m) förslag. 

Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
Reservation Herje Fahlén (fp), Anna Adolfsson (c), Elisabeth Centervärn (m), Ann-

Marie Andersson (fp) och Margareta Engman (m) reserverar sig mot 
beslutet. 

 

Expediering Lars-Göran Karlsson 
 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-04-26 
 
  

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2007-04-18 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-04- 26 
  
 Au § 38  

 Kfn § 43       Dnr 52/2007 800 

 
Taxor och avgifter 

Ärendebeskrivning Förslag till taxor och avgifter föreligger (bilaga). 

 

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt bilaga daterad 18 april, 
2007. 

 

Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 

Expediering Britt Knutsson 

 
 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-04-26 
 
  

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2007-04-18 
Kultur- och fritidsnämnd 2007-04- 26 
  
 Au § 39  

 Kfn § 44       Dnr  

 
Omdisponering i driftbudget 2007 för täckning av överfört under-
skott från bokslut 2006 samt uppläggning av planeringsreserv 

Ärendebeskrivning Förslag till omdisponering av 673 000 kronor för täckning av överfört 
underskott på 373 000 kronor från bokslut 2006 samt uppläggning av 
planeringsreserv på 300 000 kronor föreligger.  
 
Förslag på omdisponering: 
  
Tillsättning av ny tjänst som stadsträdgårdsmästare är 
avbruten och annonseras ut senare under året 

 - 200 tkr 

Ej tillsätta vikarie vid vissa vakanta tjänstledigheter och 
långtidssjukskrivningar 

 - 223 tkr 

Driftkostnadsreducering 2 %, kontogrupp 6 (material mm).  - 120 tkr 

Förväntade intäkter utöver budget, skogsverksamhet   -  80 tkr 

Förväntade intäkter utöver budget, SPA-verksamhet   -  50 tkr 

SUMMA - 673 tkr 
 

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget 
 

Beslut  Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Expediering Britt Knutsson 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-04-26 
 
  

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2007-04-18 
Kultur- och fritidsnämnd 2007-04- 26 
  
 Au § 40  

 Kfn § 45       Dnr 54/2007 870 

 
Skrivelse angående rivning av ”Sparbanksvillan” i Stene brunn 

Ärendebeskrivning Skrivelse har inkommit den 10 april 2007 angående rivning av 
”Sparbanksvillan” i Stene brunn (bilaga). I skrivelsen föreslås att 
Kumla kommun skall verka för att villan skall bevaras.  
 
Stene brunn var verksam som brunnsort åren 1875-1957. I området 
fanns, förutom huvudbyggnaden bland annat badhus och 
brunnsrestaurang. 
 
På 1920-talet var verksamheten som livligast med ca 300 gäster 
samtidigt. Sex husarofficersstugor från Sannahed förvärvades därför 
att bli bostäder för brunnsgästerna och ”Parkvillan” senare kallad 
”Sparbanksvillan” uppfördes tack vare en donation av Kumla 
sparbank.  
 
Idag återstår två byggnader dels överbyggnaden till källan som ägs 
av Kumla hembygdsförening och finns i Sannahed, dels 
”Parkvillan” som är i privat ägo.  
 

Förslag på beslut Kultur- och fritidsnämnden bedömer att ”Sparbanksvillans” kultur-
historiska värde är ringa och anser inte att den går att bevara i 
dagsläget. 
 

Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 

Expediering Rickard Malteskog 
Rolf Andersson 

 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-04-26 
 
  

 
  
Kultur- och fritidsnämnden 2007-04- 26 
  
   

 Kfn § 46    

 
Delgivning av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning Bidragsutskottet har med stöd av delegation kfn § 58, 2000, beviljat 
bidrag till föreningar med ungdomsverksamhet (bilaga),  

dnr 27/2006 805 

Beslut Kultur- och fritidsnämnden lägger delgivningen till handlingarna. 

 
 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-04-26 
 
  

 
  
Kultur- och fritidsnämnden 2007-04- 26 
  
   

 Kfn § 47         
 

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 1. Kommunfullmäktige beslutade den 19 mars 2007, § 33, att anta 
förslag till reviderad handikappolitisk plan för Kumla kommun.  

2. Länsstyrelsen i Örebro län har godkänt slutrapporten för det lokala 
naturvårdsprojektet Viaskogen i Kumla kommun och har fastställt det 
slutliga bidraget till 117 000 kronor. 

3. Kommunstyrelsen har den 11 april, § 62, fastställt befolknings-
prognos för åren 2006-2012.  

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 10 april, § 114, gett närings-
livsansvarig Thage Arvidsson i uppdrag att sätta samman en projekt-
grupp som skall arbeta med att ta fram en förstudie för byggandet av ett 
nytt ridhus. 

Beslut Kultur- och fritidsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-04-26 
 
  

 
  
Kultur- och fritidsnämnden 2007-04- 26 
  
   

 Kfn § 48              
 

Rapporter 

Ärendebeskrivning 1. Ekonomisk rapport. 

2. Kumla, utsedd till årets folkbildningskommun 2007. 

3. Medborgarundersökning genomförd hösten 2006. 

 

 

Beslut Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporterna till handlingarna. 

 
 
 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
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