
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-10-11 
 
 
 
 
Plats och tid 

 
 
Torsdagen den 11 oktober 2007  

 Ishallen  
  
Beslutande Annica Eriksson (s)  
 Eva Wilhelmsson (s) 

Bernt Sköld (kd) 
Herje Fahlén (fp) 
Mats Hellgren (m) 
Elisabeth Centervärn (m) 
 

 

Tjänstgörande ersättare Hassan Muhammed Bahran (s)  
 Jeanette Widström (s)  
 Amira Hasanbegovic (s)  
 Kersti Sandberg (s)  
 Ann-Marie Andersson (fp) 

 
 
 
 
…………………………………

 

Sekreterare Carita Ehrstedt §§ 64-75 
   
   
Ordförande .................................................... 
 Annica Eriksson 
  

 
Justerare .................................................... 
 Elisabeth Centervärn 

 
 
 
 

 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd  Kultur- och fritidsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2007-10-11 
 

Datum för uppsättande 2007-10-18 Datum för nedtagande 2007-11-09 
 

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

1



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-10-11 
 
 
 
 

Innehållsförteckning 

 

 
 
Dnr 

§ 64 Remiss angående skolplan för Kumla kommun 77/2007 800 

§ 65 Lokaler i anslutning till Kumlaby sportfält 83/2007-800 

§ 66 Ansökan om stödköp till bok av Staffan Ekegren 85/2007 805 

§ 67 Ansökan om övrigt bidrag, Kumla golfklubb 84/2007 805 

§ 68 Yttrande, medborgarförslag angående aktiviteter vid Kumlasjön 80/2007 800 

§ 69 Yttrande, medborgarförslag angående mini-zoo i Kumla sjöpark 76/2007 800 

§ 70 Yttrande, medborgarförslag angående information vid 
Djupadalsbadet 

78/2007 800 

§ 71 Yttrande, medborgarförslag angående inhägnad mötesplats för 
hundägare och hundar 

§ 72 Cykelanläggning vid Skogstorpsskolan 

 
79/2007 800 
 
90/2007 805 

§ 73 Val av ledamot till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 95/2007 800 

§ 74 

§ 75 

Meddelanden 

Rapporter 

 

 
 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-10-11 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2007-10-03 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-10-11 
  
 Au § 51  

 Kfn § 64       Dnr 77/2007 800 

  
Remiss angående skolplan för Kumla kommun 
 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsförvaltningen överlämnar förslag till utbildnings-
plan för Kumla kommun för yttrande (bilaga). Förslaget skall vara 
barn- och utbildningsförvaltningen tillhanda senast 28 september. 

 

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden överlämnar beslutet till de politiska 
partierna. 

 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 

 

  

 
 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-10-11 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2007-10-03 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-10-11 
  
 Au § 52  

 Kfn § 65       Dnr 83/2007 800 

  
Lokaler i anslutning till Kumlaby sportfält 
 

Ärendebeskrivning Mats Nyström, ungdomsledare, IFK Kumla fotboll påpekar, i skrivelse 
daterad den 28 augusti, avsaknaden av faciliteter i anslutning till 
Kumlaby sportfält (bilaga). 

Mats Nyström anser att platsen för förvaring av redskap, en container, 
är under all kritik och att en samlingsplats saknas för ledare och 
föräldrar under träningspass och matcher. 
 

Förslag Annica Eriksson (s) föreslår att ge kultur- och fritidsförvaltningen i 
uppdrag att i samband med ombyggnaden av Kumlaby skola hitta 
möjliga lösningar. 

Tilläggsförslag Herje Fahlén (fp) föreslår som tillägg att även möjligheten att ställa ut 
baracker undersöks. 
 

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge kultur- och fritids-
förvaltningen i uppdrag att i samband med ombyggnaden av Kumlaby 
skola hitta möjliga lösningar. 

Herje Fahlén (fp) föreslår, med bifall från Mats Hellgren (m), Elisabeth 
Centervärn (m) och Ann-Marie Andersson (fp), att andra  möjligheter 
undersöks. 
 

Propositionsordning Arbetsutskottets förslag mot Herje Fahléns (fp) förslag. 
 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag. 
 

Reservation Herje Fahlén (fp), Mats Hellgren (m), Elisabeth Centervärn (m) och 
Ann-Marie Andersson (fp) reserverar sig mot beslutet. 

Expediering Mats Nyström 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-10-11 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2007-10-03 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-10-11 
  
 Au § 53  

 Kfn § 66       Dnr 85/2007 805 

  
Ansökan om stödköp till böcker 
 

Ärendebeskrivning Staffan Ekegren, författare och Göran Gunnarsson, fd polisens 
presstalesman ansöker, i skrivelse daterad 11 september 2007, om 
bidrag i form av stödköp om 100 böcker (bilaga).  

Boken har ännu ingen titel men är en polisdokumentär som 
huvudsakligen utspelar sig i Kumla, Hallsberg och Örebro. Flera 
avsnitt handlar om Kumla och självmordsepidemin som drog fram 
efter branden i Kumla kyrka vintern 1968. Boken ger dessutom enligt 
författaren en inträngande och annorlunda bild av livet på Närke-
slätten från 1960-talet och framåt.  

Boken har 125 sidor och inköpspriset är 75 kronor. 

 

Arbetsutskottets förslag  Kultur- och fritidsnämnden beslutar att köpa 100 böcker av Staffan 
Ekegren till en kostnad av sammanlagt 7 500 kronor samt att 
erforderliga medel belastar ansvar 403, verksamhet 231.   

 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 

 

Expediering Staffan Ekegren 

 
 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-10-11 
 
  

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2007-10-03 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-10-11 
  
 Au § 54  

 Kfn § 67       Dnr 84/2007 805 

  
Ansökan om övrigt bidrag, Kumla golfklubb 
 

Ärendebeskrivning Kumla golfklubb söker bidrag för en person om maximalt 25 700 
kronor till grundkurs för banpersonal, på Säbyholms 
naturbruksgymnasium (bilaga). Kursen är tre veckor lång. 

Den utsedde deltagaren är arbetsledare och ansvarar för skötseln av 
golfbanan i Norrtorp, men saknar egentlig utbildning inom sitt 
ansvarsområde. 

Grundstöd till föreningar förhandlas årligen fram med kultur- och 
fritidsnämndens bidragsutskott. För Kumla golfklubbs del innebär det 
43 000 kronor för år 2007. Bidragen innefattar lägerkostnader, 
ledarutbildning, lokalstöd med mera. Föreningarna gör därefter egen 
prioritering inom ram. 

 

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Kumla golfklubbs 
ansökan om bidrag. 

 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 

 

Expediering Kumla golfklubb 

 
 
 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-10-11 
 
  
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2007-10-03 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-10-11 
  
 Au § 55  

 Kfn § 68  Dnr 80/2007 800 

  
Yttrande, medborgarförslag angående aktiviteter vid Kumlasjön 
 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2007, § 94, att kultur- och 
fritidsnämnden får i uppdrag att lämna förslag till yttrande angående 
medborgarförslag om utveckling av aktiviteter såsom en 
beachvolleybollbana och klätterställningar vid Djupadalsbadet. 

 

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att möjligheten att skapa plats för lek och bollspel i anslutning 
till badanläggningen, skall ses över i samband med projekteringen av 
Kumla sjöpark samt att medborgarförslaget därmed skall anses 
besvarat. 

 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 

 

Expediering Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-10-11 
 
  
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2007-10-03 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-10-11 
  
 Au § 56  

 Kfn § 69  Dnr 76/2007 800 

  
Yttrande, medborgarförslag angående mini-zoo i Kumla sjöpark 

Ärendebeskrivning  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 augusti 2007, § 243, 
att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande angående medborgarförslag om mini-zoo vid Kumla sjöpark. 
 
Yttrande: 
 
I medborgarförslaget om ett mini-zoo nämns djur såsom kor, får och 
hästar. Detta är stora och arealkrävande djur, som förutom betesmarker 
även behöver exempelvis lokaler där djuren kan övervintra, vindskydd i 
hagen och rutiner för gödselhantering samt kompetent personal. 
 
Förslagets författare är orolig över att barn och ungdomar inte får 
chansen att se våra större husdjur i levande form till skillnad mot i det 
gamla bondesamhället. Han hänvisar till den bildande faktorn i att 
bygga ett mini-zoo i form av studiebesök och liknande. Idag erbjuder 
mejeribolaget Arla besök på bondgårdar för skolklasser, främst i 
mellanstadieåldern. En av dessa gårdar finns i Kumla kommun och ett 
antal i närliggande kommuner såsom Örebro och Lekeberg. 
 
Förslaget om ett mini-zoo har varit uppe för diskussion vid tidigare 
tillfälle men har ansetts för omfattande för att genomföras. 
 

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att avslå förslaget att anlägga ett mini-zoo i Kumla sjöpark.  

 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 

 

Expediering Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-10-11 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2007-10-03 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-10-11 
  
 Au § 57  

 Kfn § 70  Dnr 78/2007 800 

  
Yttrande, medborgarförslag angående information vid 
Djupadalsbadet 
 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 augusti 2007, § 245, 
att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att lämna förslag till 
yttrande angående medborgarförslag om daglig information via 
högtalaranläggning vid Djupadalsbadet. 
 
I medborgarförslaget föreslås att det dagligen vid en fast tidpunkt skall 
utgå information via högtalarsystemet på Djupadalsbadet. 
Informationen föreslås bestå av exempelvis badtemperatur, lunchmeny 
i restaurangen samt sevärdheter och evenemang. 
 
Djupadalsbadet sköts till stor del av vikarier och sommarjobbare som 
kan ha svårt att kombinera sin huvudsakliga arbetsuppgift, att sköta 
övervakningen av bassängerna, med att hålla sig uppdaterad om 
sevärdheter och vad som händer i Kumla.  

Förslag Annica Ericsson (s) föreslår att Djupadalsbadet kompletteras med 
anslagstavlor där skriftlig information ges om evenemang, 
servärdheter, badtemperatur, ordningsregler mm. 

 
Herje Fahlén (fp) föreslår att Djupadalsbadet kompletteras med ett 
antal TV-monitorer där information om sevärdheter mm ges i digital 
form. 
 

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslår kommunfullmäktge 
besluta, att Djupadalsbadet kompletteras med anslagstavlor där 
skriftlig information ges om evenemang, sevärdheter, badtemperatur, 
ordningsregler med mera samt att medborgarförslaget därmed skall 
anses besvarat. 
 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag. 
 

Expediering Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-10-11 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2007-10-03 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-10-11 
  
 Au § 58  

 Kfn § 71       Dnr 79/2007 800 

  
Yttrande, medborgarförslag angående inhägnad mötesplats för 
hundägare och hundar. 
 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2007, § 96, att kultur- och 
fritidsnämnden får i uppdrag att lämna förslag till yttrande angående 
medborgarförslag om mötesplats för hundägare och hundar . 
 
Yttrande: 
 
Författaren av medborgarförslaget efterfrågar en inhägnad mötesplats 
där hundar kan leka och tränas utan risk att störa andra människor eller 
utgöra en trafikfara. Diskussioner fördes under 2002 att skapa en plats 
för Kumlas hundar att springa lösa, detta avslogs emellertid av kultur- 
och fritidsnämnden. 
 
Den möjlighet för lek och träning som erbjuds är Kumla bruks-
hundklubbs område i Åbytorp, där även de som inte är medlemmar är 
välkomna med sina hundar. 
 

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att inte skapa en inhägnad mötesplats för hundägare och deras 
hundar samt att medborgarförslaget därmed skall anses avslaget. 

 
Beslut Enligt arbetsutskottets förslag. 

 

Expediering Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-10-11 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2007-10-03 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-10-11 
  
 Au § 54  

 Kfn § 72       Dnr 90/2007 805 

  
Cykelanläggning vid Skogstorpsskolan 
 

Ärendebeskrivning Intill Skogstorpsskolan, Mastvägen 6, finns ett markområde som är 
lämpligt för att anlägga en cykelbana som kan användas för ett flertal 
cykelaktiviteter  som BMX, dirt-track med flera. Dirt-track körs på en 
gropig bana med cykel av typen mountainbike. 

Banan skall anläggas och skötas av kultur- och fritidsförvaltningen i 
samarbete med intresserade ungdomar och föreningen Kumla cykel-
amatörer. Kostnaden beräknas uppgå till ca 12 000 kronor. 

  

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bidra med 12 000 kronor att 
anlägga en cykelbana samt att erforderliga medel belastar ansvar 405, 
verksamhet 35129, stöd till fritidsverksamhet.  

 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 

 
 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-10-11 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2007-10-03 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-10-11 
  
 Au § 54  

 Kfn § 73       Dnr 95/2007 805 

  
Val av ersättare till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

Ärendebeskrivning Liselott Schöllin (kd) har avsagt sig sitt uppdrag i kultur- och 
fritidsnämnden samt dess arbetsutskott. 

Mats Hellgren föreslår att Bernt Sköld (kd) väljs till ersättare i kultur- 
och fritidsnämndens arbetsutskott. 

 

Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att välja Bernt Sköld (kd) till 
ersättare i arbetsutskottet. 

 

 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-10-11 
 
  

 
  
Kultur- och fritidsnämnden 2007-10-11 
  
   

 Kfn § 74         

  
Meddelanden 
 

Ärendebeskrivning Skrivelse från studieförbundet SISU. 

 

 

  

  

 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2007-10-11 
 
  

 
  
Kultur- och fritidsnämnden 2007-10-11 
  
   

 Kfn § 75         

  
Rapporter 
 

Ärendebeskrivning Ekonomisk rapport 

 

  

  

 
 
 
 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 
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	Torsdagen den 11 oktober 2007 

