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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2009-01-28 

Kultur- och fritidsnämnden 2009-02-05 

 
 Au § 1  

 Kfn § 1 KFN 2009/26 

 
Förslag till yttrande, medborgarförslag om ungdomscafé i Kumla 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 17 november 2008, § 133, ett 
medborgarförslag från Isabell Broman och Sophie Tanha om ett 
ungdomscafé i Kumla. Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att 
yttra sig. 
 

Isabell och Sophie önskar att det fanns ett ungdomscafé att gå till på 
helgerna med fika och livemusik som ligger någorlunda centralt i Kumla. 
 

UFörslag till yttrande 
   

Ungdomar har kanske mera än andra ett behov av att knyta kontakter och 
träffas utanför hemmet, ett viktigt steg i brytningen mellan barn och 
vuxen. Önskemålen är många om hur dessa mötesplatser ska se ut. 
Kultur- och fritidsnämndens uppgift är bland annat att så långt det är 
möjligt försöka tillgodose olika önskemål. 
 

Ungdomscaféet, Café o Le, planerar att utöka sin verksamhet med mera 
musik och ett antal publika datorer. Ungdomscafét har öppet till kl 19:00 
på vardagskvällar. Andra träffpunkter är de tre fritidsgårdarna; i 
Vialundsskolan, i Skogstorpsskolan och i Kumlaby skola. Någon eller 
några av dessa är öppna från måndag till och med fredag till kl 22:00. Ett 
allaktivitetshus håller på att ta form i centrala Kumla som har stora 
utvecklingsmöjligheter och där ungdomar kan vara med och påverka hur 
det kommer att se ut. Genom någon av fritidsgårdarna kan man komma i 
kontakt med allaktivitetshuset. 
  

Som framgår av ovanstående redovisning finns det redan många 
mötesplatser för ungdomar i Kumla och för närvarande finns det inga 
planer på att öppna flera från kommunens sida. Kultur-och 
fritidsnämnden välkomnar däremot privata initiativ, speciellt av 
ungdomar, och bistår gärna med råd och vägledning.  
 

Beslutet riktar sig direkt till barn och ungdomar. 
 

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

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2009-01-28 

Kultur- och fritidsnämnden 2009-02-05 

 
 Au § 2  

 Kfn § 2 KFN 2009/30 

 
Förslag till yttrande, medborgarförslag om internetcafé i Kumla 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 17 november 2008, § 135 ett 
medborgarförslag från Patrik Samén om internetcafé i Kumla. 
Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig. 
 

Patrik Samén tycker att det behövs ett internetcafé i Kumla dels för 
turister, dels för dem som inte har dator hemma.  
 

UFörslag till yttrande  
 

I dagens samhälle har tillgången till internet blivit allt viktigare. 
Många samhällsfunktioner sköts enkelt och snabbt direkt över 
”nätet”, kontakter skapas och man kan få information om det mesta 
man behöver. 
 

Kumla bibliotek har idag ett antal publika datorer, där man 
kostnadsfritt har tillgång till internet. Antalet datorer där utökas 
successivt och tanken är att placera ut minst ett par stycken i 
ungdomscafét Café o Le förhoppningsvis redan under hösten 2009. 
Det kommer inte att bli ett renodlat internetcafé utan en plats där 
man kan umgås och till exempel även lyssna på musik. I övrigt finns 
det inga planer på att starta internetcafé från kommunens sida. 
Kultur-och fritidsnämnden välkomnar däremot privata initiativ, 
speciellt av ungdomar, och bistår gärna med råd och vägledning.  
 
 

Beslutet berör delvis ungdomar 
 

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

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 
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 Au § 3  

 Kfn § 3 KFN 2009/32  

 
Förslag till yttrande, medborgarförslag om öppettider på 
biblioteket 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 17 november 2008, § 134 ett 
medorgarförslag från Tobias Tolf om ändrade öppettider på Kumla 
bibliotek. Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig. 
 

Tobias önskar att biblioteket är öppet längre på kvällarna för att han 
och andra studerande eller arbetande ska få ökade möjligheter att 
besöka biblioteket.  
 

Bibliotekets öppettider under vintersäsongen är: 
 
 
  

TMåndag, onsdag, torsdagT T08:00-19:00T 

TTisdagT T08:00-20:00T 

TFredagT T08:00-18:00T 

TLördagT T10:00-14:00T 

TSöndagT T14:00-18:00T 

 
 

TUFörslag till yttrande 
 

TBiblioteket har under att antal år successivt ökat sina öppettider under 
förmiddagar och söndagar medan kvällstiden minskat från 20:00 till 
19:00 tre kvällar i veckan. Tisdagskvällar är det fortfarande öppet till 
20:00. Kumla bibliotek har därmed både flest öppettimmar och 
procentuellt flest besökare i Örebro län.   
 

TÖppettiderna styrs av efterfrågan så långt det är möjligt. Ändringen 
ovan beror på att det tidigare var mycket få besökare mellan 19:00 och 
20:00. Efterfrågan fanns och finns fortfarande att hålla öppet på 
förmiddagar främst bland skolklasser och tidningsläsare.  
 

TÖppettiderna på biblioteket diskuteras ofta och är ständigt i fokus, men 
längre öppethållande på kvällarna är för närvarande inte aktuellt. 
 
 

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

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 
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 Au § 4  

 Kfn § 4 KFN 2009/35 

 
Ridleder i Kvarntorp  

Ärendebeskrivning Ridverksamheten i Kumla är jämförelsevis mycket stor och ser ut att 
växa från år till år. Kultur- och fritidsförvaltningen har, av ryttare 
såväl som allmänhet, informerats om bristen på ridstigar i kommunen 
och om brister i dem som redan finns (bilaga). Senast har problem 
uppstått i Sannahedsområdet där ridning förekommit på gångstigar 
och gräsmattor. 
 

Ridleder kan vara lösningen på många problem och man kan komma 
till rätta med konflikter mellan ryttare, trafikanter, markägare och 
boende. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår därför att det skapas 
ett genomtänkt system av ridleder i kommunen dit alla häst-
intresserade hänvisas och där det är fritt fram för hästar att röra sig. 
 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår också att valda delar av 
vandringsledssystemet i Kvarntorp görs om till ridleder samt att de 
befintliga lederna kompletteras med några nyanlagda sträckningar (se 
bifogad kartskiss). Ridledssytemet skulle bli ca 10 km med möjlighet 
till många kombinationer och rundtursalternativ. Den naturliga start 
och målplatsen föreslås bli den stora parkeringsfickan vid infarten till 
Kvarntorps bostadsområde. 
 

Det nya ridledsystemet beräknas kosta ca 10.000 – 15.000 kronor 
föreslås vara klart att tas i bruk till sommarsäsongen 2009. 
 

Beslutet berör barn och ungdomar och främst unga flickor där 
ridsporten är mest populär. 
 

 Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag samt att 
kostnaden belastar verksamhet 2572, spår och leder. 
 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 
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 Au § 5  

 Kfn § 5 KFN 2009/37 

 
Uppföljning av miljöplan 2008 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har den 18 juni 2007 antagit Miljöprogram för 
Kumla kommun. Planen föreskriver en årlig uppföljning av genom-
förda åtgärder att redovisas för kommunstyrelsen. 
 

Kultur- och fritidsnämndens redovisning år 2008 föreligger (bilaga).  

Beslutet rör barn och ungdomar genom att det påverkar deras miljö 
nu och i framtiden. 

 
Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen 

 
Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 
 
 
Expediering 

 
 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2009-01-28 

Kultur- och fritidsnämnden 2009-02-05 

 
 Au § 6  

 Kfn § 6 KFN 2009/36 

 
Uppföljning av handikapplan 2008 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har den 19 mars 2007 antagit Handikappolitisk 
plan för Kumla kommun. Planen föreskriver en årlig uppföljning av 
genomförda åtgärder att redovisas för kommunstyrelsen. 

Kultur- och fritidsnämndens redovisning år 2008 föreligger (bilaga). 

Beslutet rör barn och ungdomar genom att det som främjar åtgärder 
för handikappade även främjar övriga medborgare. 

 
Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen 

 
Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 

 
 
Expediering 

 

Kommunstyrelsen 
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 Au § 7  

 Kfn § 7 KFN 2008/123 

 
Ansökan om bidrag till jubileumsfirande 

 
Ärendebeskrivning Pensionärsföreningen SFP Kumlabygden har den 1 december lämnat 

en ansökan om 10 000 kronor i bidrag till jubileumsfirande (bilaga). 
Föreningen fyller 30 år och firandet ska gå av stapeln den 7 februari i 
Kumla församlingshem med musikunderhållning för allmänheten och 
därefter festligheter med utdelning av veterantecken. Särskilt 
inbjudna är representanter för pensionärsföreningar i närliggande 
kommuner och från Kumla kommun. 

Föreningen uppfyller därmed kraven enligt regler antagna av 
kommunfullmäktige den 28 januari 1980.  

Beslutet berör inte barn- och ungdomar. 

 
Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja SFP Kumlabygden 

bidrag om 5 000 kronor till föreningens 30- års jubileumsfest. 

 
Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 
 
Expediering 

 

SFP Kumlabygden 
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 Au § 8  

 Kfn § 8 KFN 2009/ 

 
Ändring av sammanträdestider 

 
Ärendebeskrivning På grund av kolliderande möten inom presidiet föreslår Björn 

Eriksson (S) att kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 28 maj 
flyttas till torsdagen den 4 juni och arbetsutskottets sammanträde 
möte den 5 november flyttas till onsdagen den 4 november. 

 
Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden godkänner ändring av datum. 

 
Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 

 
 
Expediering 

 

Kommunkansliet 
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 Au § 9  

 Kfn § 9 KFN 2009/16 

 
Kumlasjönt 2009 

 
Ärendebeskrivning Förslag till överenskommelse föreligger mellan Kumla kommun 

genom kultur- och fritidsförvaltningen och Kumla Promotion 
angående genomförande av arrangemanget Kumlasjönt sommaren 
2009 (bilaga). 

Enligt överenskommelsen upplåter kommunen kostnadsfritt 
amfiteatern i Djupadalsparken samt ger ett bidrag om 90 000 
kronor till Kumla Promotion för att genomföra minst sex 
sommararrangemang. 

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

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden godkänner avtalet. 
 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 
 

 
Expediering 

 

Kumla promotion 
Gertrud Åstrand 
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 Au § 10  

 Kfn § 10 KFN 2009/33 

 
Inbjudan till Kulturting 2009 

 
Ärendebeskrivning 
 

Regionförbundet Örebro inbjuder politiker och tjänstemän inom 
kultursektorn i Västmanlands och Örebro län till Kulturting 2009 den 
10–11 mars på Örebro slott. Årets tema är Barns och ungas rätt till 
sin kultur – amatörer och proffs och är en uppföljning av förra årets 
kulturting.   
 

Beslutet berör främst barn och ungdomar 
 

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden beslutar att två deltagare, en från 
respektive grupp, skall delta i Kulturting 2009. 
 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 
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 Au § 11  

 Kfn § 11 KFN 2009/28 

 
Yttrande, Plan, bygg och bostadsprogram 2009-2011 för Kumla 
kommun 

 
Ärendebeskrivning 
 

 

Kumla kommun upprättar årligen ett treårigt Plan- bygg och 
bostadsprogram. För att få ett så realistiskt program som möjligt har 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 december beslutat att 
översända förslaget för yttrande till berörda. 
 

Efter samrådet tas programmet upp i kommunstyrelsens arbetsutskott 
den 10 februari varefter kommunfullmäktige beräknas anta förslaget 
den 6 mars. 
 

Yttrandet bör vara stadsarkitektavdelningen tillhanda senast den 2 
februari 2009. 
 

Förslag till beslut 
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 rekreationsaspekter, 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. 

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. 

 
Arbetsutskottets förslag 
 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till yttrande. 
 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 
 

 
Expediering 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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 Au § 12  

 Kfn § 12  

 
Val av ledamot för konstinköp 

Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden har att utse två ledamöter, för perioden 
2009-2010, att i samråd med ansvarig tjänsteman stå för kommunens 
konstinköp. 

Arbetsutskottets förslag 
 

Kultur- och fritidsnämnden utser Eva Wilhelmsson (S) och Herje 
Fahlén (FP). 
 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 
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 Au § 13  

 Kfn § 13 KFN 2009/15 

 
Disponering av parkinvesteringar 

Ärendebeskrivning I Budget 2009 har 300tkr avsatts till parkinvesteringar inom kultur- 
och fritidsförvaltningen. Enligt den prioriteringsordning som framgår 
av bilaga 2 till budgeten skall följande projekt genomföras:  
 

Upprustning entréer och infarter enligt plan  100tkr 
Handikappanpassning lekplatser enligt plan 200tkr 
 

Inom ramen för 2008 års budget har en del ombyggnader redan 
genomförts (bilaga).  
 

Efter klagomål från allmänheten och noggrann besiktning visar det 
sig att långa sträckor av spåret är en enda sörja. Spåret ligger lågt, 
underbyggnaden är vattenbemängd och bitvis och tidvis har delar av 
spåret stått under vatten. Förhöjt underhåll räcker inte utan det 
behöver rekonstrueras på långa sträckor. 
 

Parkavdelningen önskar därför göra en omdisponering i 2009 års 
parkinvesteringsanslag enligt följande: 
 

Upprustning av Via skogens motions- och elljusspår 200 tkr 
Upprustning av Djupadalsparken   100 tkr  
 

Arbetsutskottets förslag 
 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till omdisponering. 
 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 
 

 
Expediering 

 

Edit Ugrai 
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Kultur- och fritidsnämnden 2009-02-05 

 
 Kfn § 14 KFN 2009/2 

 
Delegationsärenden 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämndens konstgrupp har med stöd av delegation 
kfn § 9, 2007, köpt följande konstverk: 
Göran Persson  Slinky Wizard  3 000 kr 
Tomas Nordberg Blå rörelse *)  3 000 kr 
Lennart Aschenbrenner Indiansommar  3 000 kr 
Lennart Aschenbrenner Madame  1 600 kr 
Magnus Westerborn 4 st bilder Konst på Hög 5 000 kr 
Curt Götlin  9 st svartvita bilder 6 300 kr 
  (Örebro slott, Engelbrektsstatyn, 
  Olaus Petri kyrkan,  
  Kvinnoporträtt I – VI) 
Lenny Clarhäll  Gauguins hund  
Evert Jonsson  Om vintern  9 500 kr 
Raine Navin  Herrar  6 800 kr 
Gunilla Skyttla  Blickfång  2 900 kr 
 

Beslut Delegationsärendet läggs till handlingarna 
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Kultur- och fritidsnämnden 2009-02-05 

 
 Kfn § 15 KFN 2009/3 

 
Meddelanden  

Ärendebeskrivning 1. Kumla får stjärna för turiststrategi. 

2. Dan-Åke Mobergs motion om 25 000 invånare år 2025. 

3. Samråd/informationsmöte, detaljplan för Ryttartorpet. 

4. Kungörelse, detaljplan för Matildelund. 
Beslut Meddelandena läggs till handlingarna 
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Kultur- och fritidsnämnden 2009-02-05 
  

 Kfn § 16 Dnr KFN 2008/4 

 
Rapporter 

Ärendebeskrivning Ekonomisk rapport 
 

Beslut Rapporten läggs till handlingarna 
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