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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2008-04-16 
Kultur- och fritidsnämnden 2008-04 22 
  
 Au §  12 

 Kfn § 20 Dnr KFN 2008/46       

 
Medborgarförslag om att Kumlahallens träningsredskap flyttas till 
Djupadalsbadet sommartid 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 25 februari 2008, § 27, ett med-
borgarförslag om att Kumlahallens träningsredskap flyttas till 
Djupadalsbadet under sommartid.  
 

Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsens 
arbetsutskott att lämna förslag till yttrande. 
 

Yttrande 
Medborgaren Bessie Skoog önskar att träningsredskapen i 
Kumlahallen ska flyttas till Djupadalsbadet under sommaren. 
Anledningen är främst att hon tycker att det är obehagligt att vistas i 
Kumlahallen som i princip står tom under den perioden.  
 

Bessie Skoog anser vidare att träningsredskapen skulle locka flera 
besökare till badet, vilket självklart är bra för kultur- och 
fritidsnämnden. 
 

Frågan om träning under sommartid har diskuterats till och från 
eftersom efterfrågan finns, men förutsättningarna, att flytta verk-
samheten till Djupadalsbadet, bedöms som alltför små. En svårighet att 
är att redskapen är tunga och otympliga att frakta. För närvarande 
saknas dessutom plats att ställa upp redskapen och någon tillbyggnad 
är inte aktuell. 
 

Träningsredskap kommer däremot att finnas i den nya simhallen som 
beräknas stå klar under senare delen av 2011. 
 

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrandet samt föreslår att 
kommunfullmäktige antar yttrandet och att medborgarförslaget därmed 
ska anses vara besvarat. 

 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag. 

Expediering Kommunkansliet 

Lars-Göran Karlsson 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2008-04-16 
Kultur- och fritidsnämnden 2008-04-22 
  
 Au §  13 

 Kfn § 21 Dnr KFN 2008 /04  

 
Ansökan om kartbidrag, OK Tisaren Kumla-Hallsberg 

Ärendebeskrivning Föreningen OK Tisaren Kumla-Hallsberg ansöker om kartbidrag med 
30 000 kronor, med indexuppräkning, per år under perioden 2008-2009 
(bilaga).  
 
Föreningen har enligt överenskommelse kfn § 25, 1999, redovisat 
kartframställningen för förvaltningens tjänstemän.  

Beslutet berör barn- och ungdomar eftersom bidraget betalas ut till 
föreningar med ungdomsverksamhet 6-25 år. 

 

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreningen OK Tisaren får 
bidrag för år 2008-2009 om 32 000 kronor per år mot årlig redovisning 
av föreningens faktiska kostnader för framtagandet av kartor samt att 
kommunen får ett antal kartor av allmänt intresse. Medelsanvisning 
351240, föreningsstöd för ungdomsverksamhet. 

 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag. 

Expediering OK Tisaren Kumla-Hallsberg 

Marina Yazdany 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2008-04-16 
Kultur- och fritidsnämnden 2008-04-22 
  
 Au §  14 

 Kfn § 22 Dnr KFN 2008/35 

 
Ansökan om bidrag, BBK Kumla Real 

Ärendebeskrivning Basketbollklubben BBK Kumla Real söker bidrag om 5 000 kronor att 
användas till inköp av tio stycken basketbollar (bilaga). 

Grundstöd till föreningar förhandlas årligen fram med kultur- och 
fritidsnämndens bidragsutskott. För BBK Kumla Reals del innebär det 
59 000 kronor för år 2008. Bidragen innefattar lägerkostnader, 
ledarutbildning, lokalstöd, material med mera. Föreningarna gör 
därefter egen prioritering inom ram. 

Beslutet berör barn- och ungdomar eftersom föreningen bedriver 
verksamhet för ungdomar 6-25 år. 

 
Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden avslår BBK Kumla Reals ansökan. 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag. 

Expediering BBK Kumla Real 

Marina Yasdany 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2008-04-16 
Kultur- och fritidsnämnden 2008-04-22 
  
 Au §  15 

 Kfn § 23 Dnr KFN 2008/45 800 

 
Uppföljning, åtgärdsarbete enligt miljöplan och klimatstrategi 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2007 att anta miljöprogram 
2006-2010 och klimatstrategi. Varje nämnd ansvarar för att målen i 
miljöprogrammet nås och för genomförande av de åtgärder som 
beslutats i programmet. Ansvaret för genomförande av åtgärder enligt 
klimatstrategin och för uppföljning av denna åligger verksamheterna. 

Nämnderna ansvarar också för en årlig uppföljning av åtgärdsarbetet. 
Uppföljningen bör ske i samband med kommunens ekonomiska 
bokslut och ansvarig utses av varje nämnd. Resultaten ska sedan 
rapporteras till kommunfullmäktige. 

Åtgärderna berör barn och ungdomar direkt ur pedagogisk synvinkel, 
indirekt för att miljö- och klimatstrategi påverkar såväl barns som 
vuxnas livsmiljö. 

 

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen daterad den 25 
mars 2008 och utser Carita Ehrstedt att ansvara för att uppföljning 
sker. 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag. 

Expediering Miljö- och byggnadsnämnden 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2008-04-16 
Kultur- och fritidsnämnden 2008-04-22 
  
 Au §  16 

 Kfn § 24 Dnr KFN 2008/49 

 
Disponering av investeringsanslag 2008 för motorstadion, 
Sannahed 

Ärendebeskrivning Från 2007 års investeringsbudget, avsedd för läktarbygge i 
motorstadion i Sannahed har 1 739 000 kronor förts över till 2008 
eftersom anslaget inte tagits i anspråk. I samråd med motorsport-
klubben Indianerna föreslås omdisponering av anslaget då ett stort 
läktarbygge av betong inte längre prioriteras. 

Förslag på disponering av anslaget: 

Dränering av banområdet  60 000 kr 

Ny ljudanläggning 300 000 kr 

Kostnad för nedmontering, transport 
och montering av maskinhall 

30 000 kr 

Mindre läktare 1 349 000 kr 

Summa: 1 739 000 kr 

Beslutet berör barn- och ungdomar eftersom föreningen bedriver 
verksamhet för ungdomar 6-25 år. 

 

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden beslutar att investeringsanslaget disponeras 
enligt ovanstående förslag. 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag. 

Expediering Motorsportklubben Indianerna 

Britt Knutsson 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2008-04-16 
Kultur- och fritidsnämnden 2008-04-22 
  
 Au §  17 

 Kfn § 25 Dnr KFN 2008/51 

 
Taxor och avgifter 

Ärendebeskrivning Förslag på revidering av taxor och avgifter föreligger (bilaga). 

Beslutet berör barn- och ungdomar eftersom en stor del av kultur- och 
fritidsnämndens verksamhet riktar sig till både barn och vuxna. 

 

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt bilaga.  

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag. 

Expediering Ekonomikontoret 

Britt Knutsson 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2008-04-16 
Kultur- och fritidsnämnden 2008-04-22 
  
 Au §  18 

 Kfn § 26 Dnr KFN 2008/52 

 
Attestförteckning  

Ärendebeskrivning Attestförteckning för år 2008 föreligger (bilaga), 

Beslutet berör inte barn- och ungdomar. 

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden godkänner attestförteckningen i bilaga. 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag. 

Expediering Ekonomikontoret 

Britt Knutsson 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2008-04-16 
Kultur- och fritidsnämnden 2008-04-22 
  
 Au §  19 

 Kfn § 27 Dnr KFN 2008/47 800 

 
Projekt angående nyttjande av tider i idrottshallar i Kumla och 
Örebro 

Ärendebeskrivning Örebro läns Idrottsförbund (ÖLIF) har genomfört ett projekt som går ut 
på att kartlägga nyttjandet av idrottsanläggningar i Kumla och Örebro 
(bilaga). Syftet är att ta fram en modell där anläggningar utnyttjas så 
effektivt som möjligt.  

Beslutet berör barn- och ungdomar eftersom föreningar med ungdoms-
verksamhet nyttjar idrottsanläggningarna i stor utsträckning. 

 

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag. 

 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2008-04-22 
 
 
 

Justeringssignatur  Utdragsbestyrkande 11

 
  
  
Kultur- och fritidsnämnden 2008-04-22 
  
   

 Kfn § 28 Dnr KFN 2008/53  

 
Yttrande, Samråd, detaljplan för Kumla Sjöpark 

Ärendebeskrivning Detaljplanens syfte, för Kumla Sjöpark, upprättad den 20 februari 
2008, är att genom detta samråd ge möjlighet till byggande av en ny 
park- och fritidsanläggning med inomhusbad, sjö växthus, planteringar 
m m i östra Kumla. 
 

Kultur- och fritidsnämndens parkavdelning stödjer detaljplanen, dess 
intentioner och förslag. Dock med tillägget att man bör vara 
uppmärksam på i vilket vädersträck - ur ett ekologiskt perspektiv - 
växthuset placeras. 
 

Kultur- och fritidsnämnden vill dessutom lyfta fram frågan om 
campingens placering under rubriken Kommersiell service på sidan 8.  
 

I detaljplanen föreslås bland annat att campingens framtida utveckling 
eller avveckling bör diskuteras i samrådsskedet och möjligheten att i 
planen ange en övergående bestämmelse där verksamheten på sikt kan 
utlokaliseras och ytan bli en del av parken. 
 

Kultur- och fritidsnämnden framhåller vikten av att campingplatsens 
nuvarande läge är av betydelse för Kumla. I kundundersökningar 
genomförda år 2002 och 2007 framkommer att besökarna ger ett högt 
betyg och gärna återvänder främst på grund av läget – lugnt, vackert 
och centralt samt närheten till badet. Det lockar med andra ord 
besökare till centrala Kumla med allt vad det innebär för exempelvis 
handel och ett levande torg. 
 

Det man var mindre nöjd med var duschar och toaletter. Här är 
samordningsvinsten med det nya badets hygienutrymmen viktig.  
 

Kultur- och fritidsnämnden har i övrigt inget att erinra mot förslaget. 
 

Beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrandet. 

Expediering Miljö- och byggnadsnämnden. 
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Kultur- och fritidsnämnden 2008-04-22 
  
        

 Kfn § 29 Dnr KFN 2008/7 800 

 
Meddelanden 

Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämndens resultat 2007, ks au § 110 

Plan- bygg- och bostadsprogram, kf § 31 

Överföring av budgetavvikelser i bokslut från 2007 till 2008, kf § 32 

Ombudgetering av investeringar från 2007 till 2008, kf § 33 

Befolkningsprognos för Kumla kommun, ks § 56 

Barnbokslut 2007 

Beslut Kultur- och fritidsnämnden lägger meddelandena till handlingarna 
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Kultur- och fritidsnämnden 2008-04-22 
  
        

 Kfn § 30 Dnr KFN 2008/8 

 
Rapporter 

Ärendebeskrivning Ekonomisk rapport 

Detaljplan för kvarteret Jupiter mm, Marsvägen. 

 

Beslut Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporterna till handlingarna. 

 
 
 
 
 
 


