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Kultur- och fritidsnämnden 2009-04-22 § 33  Dnr KFN 2009/34 

Barnbokslut 2008 

Ärendebeskrivning 
Barnbokslut för 2008 föreligger (bilaga) 
 
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 2008 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 2008. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag 
 
Expediering 
Kommunkansliet 
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Kultur- och fritidsnämnden 2009-04-22 § 34  Dnr KFN 2009/75 

Förslag till yttrande angående medborgarförslag om att bygga 
vindskydd i Sannahed 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige remitterade den 23 februari 2009, § 41, ett medborgarförslag från 
Marianne och Lennart Elisson om vindskydd i Sannahed. 
 
Makarna Elisson träffar ofta på barngrupper på utflykt och tycker att barnen är värda 
ett vindskydd under tak där de kan äta sin matsäck vid ”regn och skur”.  
 
Yttrande 
 
Kultur- och fritidsnämnden håller med makarna Elisson om att ett vindskydd/ 
rastplats behövs Sannahed. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer därför att i 
samarbete med arbetsmarknadsenheten bygga ett vindskydd i Sannahed. 
 
Förslaget berör barn och ungdomar 
 

Arbetsutskottets förslag 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till yttrande samt föreslår att kommun-
fullmäktige antar yttrandet och att medborgarförslaget därmed ska anses vara bifallet. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag 
 
Expediering 
Kommunkansliet 
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Kultur- och fritidsnämnden 2009-04-22 § 35  Dnr KFN 2009/44 

Förslag till yttrande – medborgarförslag om att laga cyklar som 
saknar ägare 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige remitterade den 3 mars § 106 ett medborgarförslag från Stefan 
Högberg om att laga upp cyklar som saknar ägare för uthyrning till Campinggäster, 
turister och invånare. Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig. 
 
Stefan Högberg önskar att: 
 
1. Kommunen rensar upp "cykellik" runt om i Kumla. 
2. Hämtar upp/tar emot cyklar som invånare i Kumla vill skänka. 
3. Cyklarna lagas av/med ungdomsverksamhet i Aktiviteshuset. 
4. Cyklarna målas om i Kumlahumlans färger gult och svart. 
5. Uthyrning/utlåning sker vid Campingplatsen och Biblioteket eller annan lämplig 
plats. 
 
Yttrande 
 
Hittegodslagen gör skillnad på gods, i det här fallet cyklar som kommunen dels hittar på 
sin egen mark där man kan noterat att de stått under en längre tid, dels cyklar som hittas 
på någon annans mark. 
1. Cyklar på kommunens mark kan vi, med stöd av hittegodslagen, förvara i tre 
månader och om ingen gjort anspråk på dem därefter ta hand om. 
2. Cyklar, eller ”cykellik” som det står i medborgarförslaget, som hittas på andra ställen 
än på kommunens mark och som bedöms saknar ägare, måste anmälas till polisen. 
Förvaringen av dessa cyklar kan ske antingen hos kommunen eller polisen. Efter tre 
månader kan kommunen, efter överenskommelse med polisen, ta hand om cyklarna. 
Dessa cyklar brukar annars auktioneras ut av polisen. 
 
Kommunens parkavdelning tar idag hand om cyklar som man bedömer stått länge på 
egen mark och vidarebefordrar dem till polisen för förvaring.  
Kultur- och fritidsnämnden anser att medborgarförslaget om att ta hand om och 
”återanvända” gamla cyklar är både kreativt och bra och som nämns ovan, helt möjligt 
att genomföra i samförstånd med polisen.  
 
Stefan Högberg föreslår att cyklarna ska lagas av ungdomar i Aktivitetshuset. 
Verksamheten där har inte startat ännu. Den är frivillig och ska så långt det är möjligt 
styras av ungdomarna själva. Med andra ord, kommunen styr inte över den typen av 
verksamhet där. 
 
 
Fortsättning § 35 
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Fortsättning § 35 
 
Socialförvaltningens psykiatriavdelning ser det som en meningsfull uppgift och 
kommer att ta sig an arbetet med att renovera cyklar inom en snar framtid. 
 
Beslutet berör inte barn och ungdomar i första hand. 
 

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 
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Kultur- och fritidsnämnden 2009-04-22 § 36 Dnr KFN 2009/78 

Önskemål om större lokal, Kumla Brottarförening 

Ärendebeskrivning 
Kumla Brottarförening önskar, i skrivelse 19 mars 2009 (bilaga), en större lokal för sin 
verksamhet som vuxit de senaste åren. Ventilationen i den nuvarande lokalen är 
dessutom dålig och en pelare i mitten gör att barnen lätt krockar med varandra vid 
uppvärmning och lek. 
 
Föreningen är öppen för olika förslag men påpekar att den nuvarande bowlinghallen 
vore ett bra alternativ under förutsättning att den verksamheten flyttas när nya ytor blir 
lediga i samband med att det nya badhuset står klart .  
 
Kumla Brottarförening med flera är en ungdomsförening och berör därför barn och 
ungdomar.  
 

Arbetsutskottets förslag 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ta föreningens önskemål i beaktande samt 
överlämna ärendet till förenings- och fritidsavdelningen att se över lokalfrågan i sin 
helhet när det nya badet står klart. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag 
 
Expediering 
Kumla brottarförening 
Lars-Göran Karlsson 
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Kultur- och fritidsnämnden 2009-04-22 § 37  Dnr KFN 2009/13 

Förslag på åtgärder dels för 2009 med anledning av överfört 
budgetunderskott bokslut 2008, dels för 2010 och framåt på 
grund av ramminskning. 

Ärendebeskrivning 
Förslag på åtgärder dels för 2009 med anledning av överfört budgetunderskott bokslut 
2008, dels för 2010 och framåt på grund av att ramminskning föreligger (bilaga). 
 
Beslutet berör barn och ungdomar eftersom en stor del av nämndens verksamhet riktar 
sig till barn och ungdomar. 
 
Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kultur- och fritidsnämnden. 
 
Förslag 
Björn Eriksson (S) föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta enligt S-gruppens 
förslag (bilaga).  
 
Mats Hellgren (M) föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta enligt O-gruppens 
förslag (bilaga).  
 
Tilläggsförslag 
Mats Hellgren (M) föreslår att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att 
uppvakta näringslivschefen i syfte att få hyran för Aktivitetshuset reducerad under 
ombyggnadsperioden fram tills dess att lokalen står klar att tas i bruk, augusti 2008 – 
april 2009.   
 
Propositionsordning 
Björn Erikssons (S) förslag mot Mats Hellgrens (M) huvudförslag  
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt S-gruppens förslag och Mats Hellgrens (M) 
tilläggsförslag. 
 
Reservationer 
Mats Hellgren (M), Herje Fahlén (FP), Anna Adolfsson (C) Elisabeth Centervärn (M) 
och Berry Keller (M) reserverar sig mot beslutet med undantag av Mats Hellgrens (M) 
tilläggsförslag. 
 
Expediering 
Britt Knutsson 
Edit Ugrai 
Gertrud Åstrand 
Lars-Göran Karlsson 
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Kultur- och fritidsnämnden 2009-04-22 § 38  Dnr KFN 2009/23 

Taxor och avgifter 2009 

Ärendebeskrivning 
Förslag till taxor och avgifter för 2009 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 godkänner förslag till taxor och avgifter – enligt bilaga -
med ändringen att simskoleavgiften för barn- och ungdomar sänks till 500 kr. 
 
Tilläggsförslag 
Mats Hellgren (M) föreslår att simskoleavgiften ska förbli oförändrat 400 kr. 
 
Propositionsordning 
Arbetsutskottets förslag mot Mats Hellgrens (M) förslag. 
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Reservationer 
Mats Hellgren (M), Herje Fahlén (FP), Anna Adolfsson (C) Elisabeth Centervärn (M) 
och Berry Keller (M) reserverar sig mot beslutet. 
 
Expediering 
Britt Knutsson 
Gertrud Åstrand 
Lars-Göran Karlsson 
Marina Yatzdani 
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Kultur- och fritidsnämnden 2009-04-22 § 39  Dnr KFN 2008/4 

Delegationsärenden 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämndens föreningsutskott har med stöd av delegation KFN § 9, 
2007, beviljat bidrag till föreningar med ungdomsverksamhet 1 645 000 kronor 
(bilaga) 
 

Arbetsutskottets förslag 
Kultur- och fritidsnämnden lägger delegationsärendet till handlingarna.  
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag 
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Kultur- och fritidsnämnden 2009-04-22 § 40  Dnr KFN 2008/ 

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har den 16 mars antagit kultur- och fritidsnämndens yttranden om 
följande medborgarförslag: 

1. Internetcafé, § 47. 
2. Bättre öppettider på biblioteket, § 48. 
3. Nytt ungdomscafé, § 49. 

Arbetsutskottets förslag 
Kultur- och fritidsnämnden lägger meddelandena till handlingarna.  
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag 
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Kultur- och fritidsnämnden 2009-04-22 § 41  Dnr KFN 2008/4 

Rapporter 

Ärendebeskrivning 
1 Ekonomisk rapport 

Förslag 
Kultur- och fritidsnämnden lägger delegationsärendet till handlingarna.  
 
Beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag 
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