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Plats och tid Torsdagen den 7 februari 2007 kl 14:00  
 Väntjänsten  
  
Beslutande Björn Eriksson (s) Anna Adolfsson (c) 
 Annica Eriksson (s) Bernt Sköld (kd) 
 Lisbet Björklund (s) Herje Fahlén (fp) 
 Mikael Collin (s) Mats Hellgren (m) 
  

Elisabeth Centervärn (m) 
 

Tjänstgörande ersättare 
 
 
 
 
Ersättare 

Hassan Muhammed Bahran (s) 
Thomas Andersson (s) 
Kersti Sandberg (s) 
 

Jeanette Widström (s) 
 

Ann-Marie Andersson (fp) 
 
 
 

Ouro Nimini Esso (fp) 
Berry Keller (m) 
 

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

 

 
 
Sekreterare 

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

§§ 1-9 

 Carita Ehrstedt 
 

 

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

 
  
Justerare ...................................................... 
 Lisbet Björklund 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd  Kultur- och fritidsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2008-02-07 
 

Datum för uppsättande 2008-02-14 Datum för nedtagande 2008-03-07 
 

Förvaringsplats Kultur- och fritidskontoret 
  
Underskrift ...................................................... 
 Kate Lundell 
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Innehållsförteckning    Dnr 
 
§ 1 
 

Moped- och hästfritt i Viaspåret   5/2008 800 

§ 2 
 

Kumlasjönt 2008  2/2008 860 

§ 3 
 

Konst på Hög 2008   3/2008 860 

§ 4 
 

Barnbokslut 2007   4/2008 800 

§ 5 
 

Yttrande, plan- bygg- och bostadsprogram 2008-2010   6/2008 800 

§ 6 
 

Ansökan till projekt, Alla är olika värda 97/2007 805 

§ 7 
 

Redovisning av genomförda åtgärder för funktionshindrade   8/2008 800 
 

§ 8 
 

Meddelanden  

§ 9 
 

Rapporter 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2008-01-30 
Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 
  
 Au § 1       

 Kfn § 1       Dnr 5/2008  

 
Moped och hästfritt i Viaspåret 

Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden har mottagit skrivelse från sociala rådet om 
att Viaspåret används av mopedåkare och ryttare till häst. Sociala rådet 
föreslår att kultur- och fritidsnämnden sätter upp förbudsskyltar vid 
starterna. 
 

Den skyltning som finns idag har, som sociala rådet påpekar, visat sig 
vara otillräcklig. Tydligare förbudsskyltar kommer därför att sättas upp 
dels i Viaspåret, dels i Djupadalsparkens motionsslinga.  

Beslutet rör barn- och unga eftersom det i första hand är ungdomar 
som kör moped i motionsslingorna. 

 

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden godkänner svaret till sociala rådet. 

 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 

 

Expediering Sociala rådet 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2008-01-30 
Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 
  
 Au § 2   

 Kfn § 2       Dnr 2/2007 860 

 
Kumlasjönt 2008 

Ärendebeskrivning Förslag till överenskommelse föreligger mellan Kumla kommun 
genom kultur- och fritidsförvaltningen och Kumla Promotion 
angående genomförande av arrangemanget Kumlasjönt sommaren 
2008 (bilaga). 

Enligt överenskommelsen upplåter kommunen kostnadsfritt 
amfiteatern i Djupadalsparken samt ger ett bidrag om 90 000 kronor 
till Kumla Promotion för genomförande av arrangemanget. 

Beslutet rör barn- och ungdomar genom att minst ett av arrangemangen 
ska rikta sig till ungdomar och i övrigt ha inriktningen av familjeunder-
hållning.  

 

Förslag  Annica Eriksson(s) föreslår att fjärde raden under avsnittet Kumla 
Promotions åtaganden ändras till: ”Kumla Promotion kan ta in 
medarrangör till Kumlasjönt t ex ideell förening i Kumla. 

 

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden godkänner avtalet med Annica Erikssons (s) 
förslag på ändring.  

 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag, bilaga daterad 2007-01-30. 

 

Expediering Kumla promotion 

Gertrud Åstrand, avdelningschef 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2008-01-30 
Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 
  
 Au § 3       

 Kfn § 3       Dnr 3/2008 860 

 
Konst på Hög 2008 

Ärendebeskrivning Skrivelser föreligger med redovisning av Konst på Hög år 2007 samt 
planering av år 2008 (bilaga). 

Beslutet rör barn- och unga genom att minst en aktivitet ska rikta sig 
till barn. 

 

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen för år 2007 samt 
planeringen för Konst på Hög år 2008 med tillägg att vid redovisning 
fortsättningsvis följa en mall så utfall/planering blir jämförbart över 
tid. 

Yrkande Herje Fahlén (fp) yrkar att det inte framgår, i arbetsutskottets beslut att 
tillägget är hans förslag.  

 

Beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen för år 2007 samt 
planeringen för Konst på Hög år 2008 med Herje Fahléns (fp) tillägg 
att vid redovisning fortsättningsvis följa en mall så utfall/planering blir 
jämförbart över tid. 

Expediering Projektgruppen Konst på Hög. 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2008-01-30 
Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 
  
 Au § 4       

 Kfn § 4       Dnr 4/2008 800 

 
Barnbokslut 2007 

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 barnbokslut år 2007 föreligger (bilaga). 
Barnbokslutet innehåller dels en checklista som upprättas varje år på 
verksamheter/åtgärder som genomförts under året, dels en kort 
redovisning av genomförda utvärderingar, uppföljningar enligt barn- 
och ungdomspolitiska handlingsplanen samt eventuella nya 
verksamhetsformer.  

Barnbokslutet är en redovisning av kommunens satsningar på barn och 
ungdomar. Beslutet rör barn och ungdomar genom att det styr framtida 
verksamhet. 

 

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden godkänner barnbokslut för år 2007. 

 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 

Expediering Kommunstyrelsen 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2008-01-30 
Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 
  
 Au § 5       

 Kfn § 5       Dnr 6/2007 800 

 
Yttrande, Plan- bygg- och bostadsprogram 2008-2010 

Ärendebeskrivning Stadsarkitektavdelningen har för samråd översänt förslag till Plan-, 
bygg- och bostadsprogram 2008-2010 för Kumla kommun (bilaga). 

Förslag till yttrande: 

Kultur- och fritidsnämnden vill lyfta fram planförslagets avsnitt om 
Säbylundssjöområdets betydelse som rekreationsområde: 

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

Önskvärt är att större vikt ska läggas på att bevara grönytor och 
lekplatser framför allt i centrala Kumla och att Grönplanens intentioner 
ska få ett större inflytande.  

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

Beslutet rör barn- och ungdomar i hög grad dels av miljöskäl, dels att 
barn och unga ska ha så nära som möjligt till ytor för lek och 
spontanidrott. 

Förslag  Annica Eriksson (s) föreslår att tredje stycket i yttrandet ändras och får 
följande lydelse: 

”När Kumla kommun växer är det viktigt att man i den fysiska 
planeringen tar tillvara behovet av grönytor och lekplatser och att 
Grönplanens intentioner beaktas”.  

 

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till yttrande med Annica 
Erikssons (s) förslag på ändring. 

 

 

 

 

Forts
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2008-01-30 
Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 
  
 Au § 5       

Forts Kfn § 5       Dnr 6/2007 800 
  

Beslut Kultur- och fritidsnämnden antar följande förslag: 
 

Kultur- och fritidsnämnden vill lyfta fram planförslagets avsnitt om 
Säbylundssjöområdets betydelse som rekreationsområde: 

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

När Kumla kommun växer är det viktigt att man i den fysiska 
planeringen tar tillvara behovet av grönytor och lekplatser och att 
Grönplanens intentioner beaktas.  

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

 

Expediering Miljö- och byggnadsnämnden 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2008-01-30 
Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 
  
 Au § 6       
 Kfn § 6       Dnr 97/2007 805 

 
Ansökan om bidrag till projektet Alla är olika värda 

Ärendebeskrivning Studiefrämjandet i Örebro söker bidrag om 10 000 kronor till projekt 
Alla är olika värda. Projektet är ett samarbete mellan Studiefrämjandet 
i Örebro, Svenska Röda Korsets Folkrättsgrupp, Röda Korsets 
ungdomsförbund och Rädda Barnens Ungdomsförbund (bilaga). 

Syftet är att ge ett verktyg för att se alla människors lika värde det vill 
säga bättre kunskaper för att motverka rasism och främlingsfientlighet. 
Målgruppen är både skolungdomar och vuxna 16-30 år.  

Utbildningen sker i olika delar i studiecirkelform; Ledarutveckling, 
föreläsningar, kulturinslag samt resor. Detta genererar flera 
verksamhetstimmar som i sin tur ger ökade bidrag. 

Kultur- och fritidsnämnden har den 13 december 2007, § 91, beslutat 
att öka bidragen till studieorganisationer med 50 000 kronor under år 
2008 samt överlåta till 2009 års budgetberedning att ta ställning till 
ytterligare höjning. 

Ungdomar från 16 år är målgrupp och berörs därför direkt av beslutet. 

 

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden avslår Studiefrämjandets i Örebro bidrags-
ansökan. 

 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 

 

Expediering Studiefrämjandet i Örebro 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2008-01-30 
Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 
  
 Au § 7       Dnr 8/2008 800 

 Kfn § 7    

 
 

Ärendebeskrivning Redovisning av genomförda åtgärder för funktionshindrade 

 

 Kommunfullmäktige har den 19 mars 2007 § 33 antagit 
Handikappolitisk handlingsplan för Kumla kommun. Planen 
föreskriver en årlig uppföljning som skall redovisas för kommun-
styrelsen. 
 
Kultur- och fritidsnämndens redovisning år 2007 föreligger (bilaga).  

Beslutet rör funktionshindrade barn och ungdomar genom att det 
påverkar deras möjlighet att delta i kultur- och fritidsaktiviteter. 

 

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen. 

 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 

 

Expediering Kommunstyrelsen 
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Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 
  
   

 Kfn § 9              

 
Meddelanden 

Ärendebeskrivning Samråd, kvarteret Skäran mfl 

Utställning, detaljplan för Tranan 23, Viagatan 

Samråd, enkelt planförfarande, Burenska villan 

Samråd, enkelt planförfarande, Ekeby 

 

Kommunfullmäktige har antagit kultur- och fritidsnämndens yttranden 
gällande:  

1. Information via högtalare vid Djupadalsbadet, kf § 154, 2007. 

2. Inhägnad mötesplats för hundar och hundägare, kf § 155, 2007. 

3. Mini-zoo vid Kumla sjöpark, kf § 156, 2007. 

4. Aktiviteter vid Djupadalsbadet, kf § 157, 2007. 

5. Margareta Engman (m) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättre i 
kultur- och fritidsnämnden från första 1 februari 2008. Berry 
Keller (m) har utsetts till ny ersättare, kf § 8 2008. 

 

Beslut Kultur- och fritidsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 
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Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 
  
        

 Kfn § 10              
 

Rapporter 

Ärendebeskrivning Ekonomisk rapport 

Näridrottsplatser 

Nyårsfirande 

 

Beslut Kultur- och fritidsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

 
 
 


