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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2009-03-11 

Kultur- och fritidsnämnden 2009-03-18 
 
 Au § 14  

 Kfn § 17 KFN 2009/19 

 
Förslag till yttrande, medborgarförslag om möjlighet för hjälp till 
pensionärer i kontakten med myndigheter m m 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 15 december, § 12 ett medorgarförslag 
från Åke Teljå om möjlighet till hjälp för pensionärer i kontakten med 
myndigheter. Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig. 
 

Åke Teljå skriver att det kommit till hans kännedom att ett flertal pensionärer 
har svårt att kommunicera med Försäkringskassan kanske även med andra 
myndigheter när det gäller ekonomi. 
 

Åke Teljå föreslår att kunskapen hos arbetslösa, nyutbildade och pensionerade 
ekonomer skulle kunna tas i bruk och att verksamheten borde lösas med någon 
form av bidrag från myndigheterna. 
 

Yttrande 
 

I Kumla har äldre människor möjlighet att få sådan hjälp genom 
pensionärernas väntjänst. Väntjänsten har telefontid varje dag. Tjänsterna 
utförs på ideell bas och är gratis. Kumla kommun bidrar med medel till både 
hyra och personal. Tre anställda inom kultur- och fritidsförvaltningen 
administrerar verksamheten och kan vara behjälpliga vid behov. Även 
Väntjänstens talesombud kan bistå i dessa frågor. Talesombuden kan också nås 
genom telefonjouren, deras hjälp är kostnadsfri. 
 

Information om Väntjänsten når alla pensionärer. I bostadsområdena anordnar 
Väntjänsten träffar varje månad med både underhållning och information samt 
ger regelbundet ut ett informationsblad.  
 
Beslutet rör inte 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 
 

Expediering Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2009-03-11 

Kultur- och fritidsnämnden 2009-03-18 
 
 Au § 15  

 Kfn § 18 KFN 2009/27 

 
Förslag till yttrande, medborgarförslag om större lokal till Kumla 
boxarklubb 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 15 december, § 10, ett 
medborgarförslag från Myran Atta och Mohammed Abbas om önskemål 
om större lokal för boxning. Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag 
att yttra sig. 
 
Yttrande 
 

Föreningen har ingen egen lokal utan använder för närvarande 
brottarklubbens. Lokalen i sig är tillräckligt stor för en ring men golvytan 
upptas av brottarmatta. En ring skapar avsevärt bättre förutsättningar för 
träning.  
 
Föreningen säger sig sakna omklädningsrum för tjejer. När det gäller 
ombyte finns det omklädningsrum både på bad- och sportsidan. Klubben 
kan själv välja vem som ska ha omklädningsrummet närmast 
träningslokalen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden är medveten om problemen och försöker 
ständigt hitta utvägar för föreningars problem med träningslokal. I 
dagsläget är Kumlahallen fullsatt. Möjligt att vi tillsammans kan hitta 
lokaler på annat håll.  
 
Kumla kommun kommer att bygga en ny simhall som står färdig om ca tre 
år. Det skapar förutsättningar för omflyttningar i Kumlahallen som med all 
säkerhet leder till nya lokaler med bättre förutsättningar. 
 
Beslutet berör de ungdomar som är medlemmar i föreningen. 
 

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 
 

Expediering Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 
 



KUMLA KOMMUN                                                           Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden                                                2009-03-18 
 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2009-03-11 

Kultur- och fritidsnämnden 2009-03-18 

 
 Au § 16  

 Kfn § 19 KFN 2008/17 

 
Förslag till yttrande, medborgarförslag om bevarande av lägerområdet 
intill servicehuset i Sannahed 

Ärendebeskrivning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunfullmäktige remitterade den 15 december 2008, § 153, ett 
medorgar-förslag från Karl och Gerda Johansson om att bevara lägerområdet 
i Sannahed. Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig. 
 

Makarna Johansson önskar att faunan i lägerområdet bör återställas och 
bevaras. Makarna ger även förslag på hur det kan genomföras och 
finansieras: 
 

1. Skapa en park av området som förslagsvis kan heta ”Grenadjärs-
parken”. 

2. Dokumentera faunan i området både den nuvarande och den som 
avverkats.  

3. Finansiering kan ske genom försäkringspengarna från den nedbrunna 
lägerhyddan. 

 
Yttrande 
 

Kultur- och fritidsnämnden håller med makarna Johansson om att tätortsnära 
naturmark och dess förmåga att skapa både ro och stimulans är viktigt ur 
många aspekter som klimat, djurliv, historia och lek.  
 

I Sannahed har en grupp bildats för att utveckla Sanna hed Militär- och 
Friluftsmuseum. Gruppen representeras av kultur- och fritidsnämnd och 
förvaltning, Kumla hembygdsmuseum och hemvärnet. Gruppen har 
diskuterat frågan och anser att återskapande av lägerområdet för närvarande 
inte aktuellt. 
 

Parkavdelningen har vårdat området som naturmark. Träd har gallrats, sly 
har röjts och gräset på de öppna ytorna slås två gånger per säsong. Avsikten 
är att fortsätta för att behålla det nuvarande områdets karaktär som främjar en 
naturlig mångfald av insekter, fåglar m m. Det finns däremot inga planer på 
att skapa en parkmiljö i området. 
 

De träd som tagits bort har gallrats dels på grund av ålder, dels på grund av 
att de blev förstörda när Lägerhyddan brann. En återplantering är angelägen 
och kommer att successivt ske när ekonomin medger detta. 
 

Försäkringspengar från branden i Lägerhyddan är inte disponibla.  
 

Beslutet berör barn- och ungdomar i enighet med ovanstående yttrande. 
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Fortsättning § 16 
 
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 
 

Expediering Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2009-03-11 

Kultur- och fritidsnämnden 2009-03-18 
 
 Au § 18  

 Kfn § 20 KFN 2009/63 

 
Bokslut 2008 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningsekonom Britt Knutsson har utarbetat bokslutsanalys för år 
2008 Beslutet berör inte barn- och ungdomar. 
 

Arbetsutskottets 
förslag 

Arbetsutskottet överlämnar frågan till kultur- och fritidsnämnden. 
 
 

 
Beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner bokslutsanalys 2008 enligt bilaga 

daterad 2009-02-20. 

 
Expediering 

Ekonomiavdelningen 

Britt Knutsson 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2009-03-11 

Kultur- och fritidsnämnden 2009-03-18 
 
 Au § 19  

 Kfn § 21 KFN 2008/112 

 
Biblioteksplan 

Ärendebeskrivning Förslag till biblioteksplan föreligger (bilaga). Bibliotekslagen (1996 
kompletterad 2005) anger att bibliotek och skolbibliotek skall finnas i varje 
kommun samt att bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteks-
väsendet ska samverka. 

Förslaget har överlämnats till barn- och utbildningsnämnden som godkänt 
förslaget Bun § 7, 2009. 

Barn- och ungdomar berörs av beslutet eftersom en stor del av 
verksamheten riktar sig till barn och unga 
 

Arbetsutskottets 
förslag 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner biblioteksplanen samt överlämnar 
planen till kommunfullmäktige för fastställande. 
 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 
 

Expediering Kommunstyrelsen 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2009-03-11 

Kultur- och fritidsnämnden 2009-03-18 
 
 Au § 20  

 Kfn § 22 KFN 2009/28 

 
Ansökan om ekonomiskt stöd till scenteaterproduktion 

Ärendebeskrivning Amatörteaterns riksförbund Örebro län (ATR) söker ekonomiskt stöd om 
5 000 kronor för att genomföra en scenteaterproduktion på Riseberga 
amfiteater, sommaren 2009 (bilaga). 

Pjäsen är Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige som riktar sig till 
både vuxna, barn och ungdomar. 

 
Arbetsutskottets 
förslag 

Kultur- och fritidsnämnden beviljar 5 000 kr i ekonomiskt stöd till 
Amatörteaterns riksförbund Örebro län (ATR) 
 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 
 

Expediering Amatörteaterns riksförbund 
Gertrud Åstrand 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2009-03-11 

Kultur- och fritidsnämnden 2009-03-18 
 
 Au § 21  

 Kfn § 23 KFN 2009/65 

 
Program 2009 för Kumla utställningshall  

Ärendebeskrivning Förslag till program för Kumla utställningshall 2009 föreligger (bilaga). 
 

Arbetsutskottets 
förslag 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget. 

 
Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 

 
Expediering Gertrud Åstrand 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2009-03-11 

Kultur- och fritidsnämnden 2009-03-18 
 
 Au § 22  

 Kfn § 24 KFN 2009/29 

 
Konst på Hög 2009 

Ärendebeskrivning 
Skrivelser föreligger med redovisning av Konst på Hög år 2008 samt 
planering av år 2009 (bilaga). 

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

Arbetsutskottets 
förslag 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget 
 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 
 

Expediering Gertrud Åstrand 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2009-03-11 

Kultur- och fritidsnämnden 2009-03-18 
 
 Au § 23  

 Kfn § 25 KFN 2009/64 

 
Öppettider 2009, Djupadalsbadet camping 

Ärendebeskrivning Djupadalbadets camping har idag enligt beslut, kfn, § 62, 2003, öppet från 
mitten av maj t o m mitten av september. Campingen har full service från 1 
juni till mitten av augusti. Fullständig service innebär att receptionen och 
minilivsbutiken är bemannad från 08:00-22:00.  
 
Fritidskonsulenten föreslår att öppettiderna ändras till perioden  
30 april -30 september med full service 8 juni – 16 augusti. 
 
Perioden före 8 juni och efter 16 augusti är servicen begränsad. 
Receptionen är öppen ett par timmar varje eftermiddag och under helger. 
Därutöver sker incheckning efter överenskommelse per telefon.  
 
Beslutet berör barn och ungdomar till viss del. Öppettiderna med full 
service sammanfaller i princip med skolornas sommarlov. 
 
 

Arbetsutskottets 
förslag 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget. 
 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 
 

Expediering Maria Yazdani 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2009-03-11 

Kultur- och fritidsnämnden 2009-03-18 

 
 Au § 24  

 Kfn § 26 KFN 2009/66 

 
Ansökan om startbidrag, Integrations- och kulturföreningen i Kumla 

Ärendebeskrivning Integrations och kulturföreningen i Kumla har bildat en lokal förening i 
Kumla. Föreningen ansöker nu om startbidrag om 1 000 kronor (bilaga).  
 
Föreningens huvudsakliga inriktning är kursverksamhet och möten med 
kulturell inriktning. Syftet är att verka för att underlätta integration i det 
svenska samhället.  
 
Föreningen uppfyller kraven för bildande av förening (bilaga). 
 
Beslutet berör ungdomar eftersom föreningen bedriver verksamhet i 
huvudsak för ungdomar. 
 

Arbetsutskottets 
förslag 

Kultur- och fritidsnämnden beviljar Integrations- och kulturföreningen ett 
startbidrag om 1 000 kronor att belasta verksamhet 35124, övrigt bidrag till 
ungdomsföreningar 
 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 
 

Expediering Integrations- och kulturföreningen i Kumla 
Marina Yazdani 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2009-03-11 
Kultur- och fritidsnämnden 2009-03-18 
  
 Au § 25       

 Kfn § 27       KFN 2009/68 

  
Yttrande, detaljplan för Matildelund 
 

Ärendebeskrivning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultur- och fritidsnämnden har att yttra sig över detaljplan för Ryttartorpet 
(bilaga). Samrådstiden pågår till den 8 mars 

Yttrande  
 

Detaljplan för Matildelund mm Kumla Kommun  
 

Planen som är utställd för granskning har tidigare varit ute för 
samrådsyttranden. 
Kultur- och fritidsnämnden lämnade i det skedet inget yttrande. Nämnden 
önskar dock återkomma med några synpunkter.  
 

Detaljplanens syftar till att ett 30-tal nya småhustomter skapas norr och 
nordväst om den nya förskolan i Matildelund. Området utgörs i huvudsak av 
skogsmark och en del öppna ytor. Enligt planen sparas naturmark i söder för 
lek och rekreation inom och runt området.  
 

Planområdets södra del berör Vargavrån som enligt antagen Grönplan 
klassats som ett område betydelsefullt för den biologiska mångfalden. I 
grönplanen framhålls att om delar av skogen exploateras bör grönområdet 
utvidgas västerut mot Stenebäcken. 
 

Kumla stad är omgiven av öppna jordbruksmarker. Skogen har framförallt 
följt åsarna och i nordväst finns Skogstorpsområdet med bland annat 
Vargavrån och Pokerskogen. Skogsområdena består av skiften med såväl 
uppvuxen tallskog som av täta planterade granbestånd i behov av röjning och 
gallring. Det tätortsnära- och numer också det bostadsnära läget måste ses 
som en tillgång för friluftsliv och rekreation.  
Området håller på att bebyggas etappvis med småhus och denna plan är en 
del i detta.  
 

Planområdets södra del innehåller Trolltallen och en damm.  
Resurser för att utveckla områdets rekreationsvärden bör tas med och 
reserveras i genomförandehandlingarna. Detta gäller även för behovet av en 
långsiktig omställning av naturområdena inom utbyggnadsområdet inom 
Skogstorpsområdet för att bidra till att Miljöprogrammets Delmål 11.1 och 
11.2: uppfylls. 
 

Med hänsyn till att nya natur- och kulturområden tar lång tid att skapa bör 
arbetet med att utveckla de öppna markerna mot Stenebäcken till ett kultur- 
och rekreationslandskap med ridvägar och hagar bör snarast påbörjas och 
resurser avsättas för genomförande.                                                     forts 
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Forts § 25 

 

  
 

Arbetsutskottets 
förslag 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till yttrande. 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 

Expediering Miljö- och byggnadsnämnden 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2009-03-11 
Kultur- och fritidsnämnden 2009-03-18 
  
 Au § 26       

 Kfn § 28       KFN 2009/ 

  
Yttrande, detaljplan för Ryttartorpet 
 

Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden har att yttra sig över detaljplan för Ryttartorpet 
(bilaga). Samrådstiden pågår till den 8 mars 

 

 

Yttrande 

Detaljplan för Ryttartorpet mm  Kumla Kommun 
 

Planen syftar till att skapa 31 nya småhustomter öster om Täbyvägen och 6 st 
väster om denna. Eventuellt kan området utvidgas åt väster och omfatta 
ytterligare delar av Matildelund. Enligt planens huvuddrag sparas naturmark 
i söder för lek och rekreation. 
 

Området utgörs i huvudsak av åkermark. Mitt i Ryttartorpet finns en större 
skogsdunge som enligt planbeskrivningen i huvudsak bevaras som natur. 
Enligt planen föreslås dock vissa delar bli tomtmarker.   
 

Dungen som består av ett lövskogsparti väl avgränsat och som bitvis är 
markerad med från åkern uppsamlade större stenar. Området bär spår och 
minnen av tidigare odlarmödor. Området har förutsättningar att utgöra ett 
värdefullt komplement till föreslagen lekplats strax intill. Kombinationen ger 
tillgång till natur som lockar även större barn till fri skapande lek i 
skogsdungen.  
 

De föreslagna tomterna, speciellt de i söder ligger insprängda i dungen. Det 
som återstår kommer att utgöra en rest som har svårt att kunna fungera som 
naturmark eftersom den kommer att sakna bryn och träden ligga direkt inpå 
fastigheterna.   
 

Med hänsyn till de små förutsättningarna att klara den kvarvarande området 
som naturen och möjligheterna att kombinera en anlagd lekplats för de 
mindre barnen med ett naturområde för de större föreslås bebyggelsen 
begränsas så att dungen hänger samman och har bibehållet samband med 
stråket i söder. Vid fortsatt detaljerad planering bör hänsyn tas till 
samordning och övergång mellan blivande bebyggelse och intilliggande 
naturområden.  
 

Arbetsutskottets 
förslag 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrande. 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 

Expediering Miljö- och byggnadsnämnden 
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 Au § 27       

 Kfn § 29       KFN 2009/69 

 
Yttrande, rapport avseende granskning av chefsförsörjning 

Ärendebeskrivning Rapport från revisorerna föreligger avseende granskning av chefsför-
sörjningen i kommunen de närmaste 5-10 åren (bilaga).  

Deloitte önskar få synpunkter från kultur- och fritidsnämnden till 
nedanstående kommentarer senast den 31 mars: 

1. Arbetet med kompetensförsörjningen kräver långsiktighet. Vi anser 
att kommunen ska fastställa en tydlig och dokumenterad målsättning. 

2. Kommunen bör överväga en strategi där man i stor grad försöker 
tillgodose behovet genom interna rekryteringar. Att uppmärksamma 
”talanger” och att uppmuntra dem till vidareutbildning, lotsa in dem 
i ledarskapsfunktioner ect för att på så sätt få dem att stanna. Det 
måste dock finnas en öppenhet över den svårighet det kan innebära 
att vara chef/ledare över gamla arbetskamrater. 

3. Vi anser att kommunen bör införa ett uppföljningsprogram för de 
personer som slutar sin anställning i kommunen i syfte att fånga upp 
eventuella missnöjen. Att få svart på vitt hur den anställde uppfattar 
kommunen som arbetsgivare, vad som är bra och mindre bra, ökar 
möjligheten till framtida lyckade nyrekryteringar. Uppföljningen bör 
genomföras först efter att den anställde har fått sitt betyg och slutat 
sin anställning. 

Beslutet berör inte barn- och ungdomar. 

Arbetsutskottets 
förslag 

Kultur och fritidsnämnden har inget att erinra mot förslaget.  

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 

Expediering Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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 Au § 28       

 Kfn § 30       KFN 2009/70 

 
Verksamhet i Aktivitetshuset 

Ärendebeskrivning I oktober 2007 köpte Kumla Fastighets AB Lantmännens gamla lokaler på 
Magasinsgatan – att i första hand ersätta den nedlagda skateboard-lokalen 
Tvätten men även att utvecklas till att omfatta flera aktiviteter enligt 
ungdomars egna önskemål. 
 

En arbetsgrupp, bestående av ungdomar och fritidsgårdspersonal, tillsattes i 
syfte att ungdomarna skall planera och utforma verksam-heten där.  
 

Ett omfattande ombyggnadsarbete startades och ska vara genomfört under 
våren 2009. Invigningen planeras ske i slutet av maj.  
Kultur- och fritidsnämnden har dessförinnan att fatta beslut om 
öppettider,nammn och avgifter. 
Beslutet berör främst ungdomar. 
 
Förslag: 
 

1. Öppettider 
 
 

2. Namn 
 

3. Bokning av lokal 
utanför ord öppettider 

 

Måndag-torsdag samt söndag             15:00-20:00. 
Övrig tid är bokningsbar för grupper. 
 

Aktiviteteshuset 
 

Skolor/ungdomsföreningar i Kumla  
med egen ledare:                                      15 kr /tim
Övriga interna kunder  :                           90 kr /tim
Externa grupper:                                    200 kr /tim
 

 

4. Åkavgift: 
 
 
 
 

Bosatt i Kumla 
Vuxen (över 18 år) 800 kr/år 
                                 40 kr/dag 
 

Ungdom (13-17 år) 400 kr/år 
                                 20 kr/dag 
 

Barn (7-12 år)         150 kr/år 
 

Ej bosatt i Kumla
1 000 kr/år

 

600 kr /år
 

300 kr/år

 
Arbetsutskottets 
förslag 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget enligt reviderad bilaga. 
Stycket om inriktningsmål tas bort. 

 
Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 

Expediering Susanne Palm 
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 Kfn § 31         

 
Meddelanden 

 
1. Kommunfullmäktige har den 23 februari, § 22, antagit 

medborgarförslag om att skapa ett naturreservat i anslutning till den 
hällkista som finns i Hällabrottet.                                                          
Kommunfullmäktige ger miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att i 
samråd med kultur- och fritidsnämnden, Naturskyddsföreningen och 
hembygdsföreningen i Hällabrottet att göra ett förslag till 
avgränsning för reservatet och kalkyl för projektet (bilaga).  

2. Kommunfullmäktige har den 23 februari, § 26, antagit Maria 
Haglunds mfl motion om upprustning av yttermiljön i Kumla. I I 
motionssvaret framgår bland annat att kommunfastigheter har avsatt 
medel för upprustning av grönytor runt Vialundskolan. 

 

 
Beslut Kultur- och fritidsnämnden lägger meddelandena till handlingarna 
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Rapporter 

 
Ekonomisk rapport 

 

 
Beslut 
 

Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporten till handlingarna 

 


