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KUMLA KOMMUN Protokoll 
 

Justeringssignatur                         Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-09-08 § 63 Dnr KFN 2010/267 
 

Medborgarförslag om ungdomscafé i Kumla 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 22 juni 2010, § 224, beslutat att uppdra till 
kultur- och fritidsnämnden att lämna förslag till yttrande om ett medborgarförslag från 
ett antal ungdomar som gärna vill ha ett ungdomscafé i Kumla. 
 
Förslag 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 dessa olika önskemål. Vinstdrivande företag som till exempel Sveas café, 
ligger däremot utanför kommunens område.  
 

Kultur- och fritidsnämnden välkomnar emellertid privata initiativ, speciellt av 
ungdomar, och bistår gärna med råd och vägledning. Det kommunen kan bidra med är 
bidrag till föreningar som driver fritidsgårdar eller annan ungdomsverksamhet.  
 

Ungdomscaféet Café o Le ligger i Folkets hus i anslutning till bibliotekets 
ungdomsavdelning. Här finns planer på att utöka verksamheten med musik och längre 
öppettider. Ungdomscafét har för närvarande öppet till kl 19:00 på vardagskvällarna.  
 

Andra träffpunkter är de tre fritidsgårdarna; i Vialundskolan, i Skogstorpsskolan och i 
Kumlaby skola. Alla fritidsgårdar har ett café som sköts av ungdomar. 
 

I centrala Kumla finns ett Aktivitetshus där ungdomar kan vara med och påverka 
utformningen. Planer finns att så småningom öppna en fritidsgård som är öppet alla 
dagar. Då kommer det troligtvis att öppnas ett café även där. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till yttrandet samt föreslår att kommun-
fullmäktige antar yttrandet och att medborgarförslaget därmed ska anses vara besvarat. 
 
Arbetsutskottets förslag 
 

Arbetsutskottet överlåter beslutet till kultur- och fritidsnämnden  
 
Förslag  
 

Björn Eriksson (S) föreslår att kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till 
yttrandet samt föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att 
medborgarförslaget därmed ska anses vara besvarat. 
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Herje Fahlén (FP) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att frågan om ett 
ungdomscafé behöver ses över då befintliga caféer inte möter de önskemål våra 
ungdomar har vare sig rörande öppettider, lokal eller åldersgrupp. Att hänvisa till  
Cafe ó le och fritidsgårdarna i alla motionssvar är inte tillräckligt. Det finns en grupp 
ungdomar som inte passar in i någon av dessa miljöer. Café o le i biblioteket är ju 
snarare en samlingsplats för kommunens äldsta invånare än ett ungdomscafé. Därför 
tycker vi medborgarförslaget behöver får ett positivt gensvar där vi ser över möjligheter 
att hitta en lämplig plats för ett riktigt ungdomscafé. 
  
Propositionsordning 
 

Björn Erikssons (S) förslag mot Herje Fahléns (FP) förslag. 
 
Beslut 
 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till yttrandet samt föreslår att kommun-
fullmäktige antar yttrandet och att medborgarförslaget därmed ska anses vara besvarat..
 
Reservation 
 

Herje Fahlén (FP), Anna Adolfsson (C), Jakob Holm (KD), Elisabeth Centervärn (M) 
och Berry Keller reserverar sig mot beslutet. 
 
Expediering 
 

Johannan Hellqvist 
Denise Jendrek 
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Kultur- och fritidsnämnden 2010-09-08 § 64 Dnr KFN 2010/193 
 

Medborgarförslag, vattendamm i Smedstorp 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 1 juni 2010, § 200,  beslutat att uppdra till 
tekniska kontoret och kultur- och fritidsnämnden att lämna förslag till yttrande med en
positiv inriktning. 
 
I medborgarförslaget står det bland annat att anläggandet av en vattendamm i
Smedstorp påbörjades för ett antal år sedan men att dammen inte fungerat såsom det var 
tänkt.  
 
Förslagsställaren föreslår att dammen nu görs i ordning enligt den ursprungliga tanken.
 
Förslag till yttrande finns i sin helhet i bilagd handling 
 
Kultur- och fritidsnämndens yttrande 
 
Det sly som förslagsställaren hänvisar till är Trafikverkets ansvar. I fall det fortfarande
ligger kvar ska Kumla kommun vidarebefordra önskemålet om att slyet ska
transporteras bort. Omgivningen kring dammen i Smedstorp är öppen, lågbevuxen och
med vissa planteringar längs västra stranden.  
 
Kultur- och fritidsnämnden har för avsikt att ur estetisk synpunkt så långt det är möjligt
sköta kommunens markområde kring dammen på samma premisser som kommunens 
övriga grönytor. 

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

Enligt förslag 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 

Enligt förslag 
 
Expediering 
 

Liselott Rehnman 
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Kultur- och fritidsnämnden  2010-09-08 § 65 Dnr KFN 2010/222 
 

Medborgarförslag, lekpark söder om Kumlahallen 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har den 7 juni 2010 lämnats om att anlägga en lekplats söder om
Kumlahallen. Kommunfullmäktige har den 14 juni, § 84 överlämnat medborgarförslaget
till kultur- och fritidsnämnden för beslut. 
 
Förslagskrivaren tycker att det med hög prioritet är dags att bygga en lekpark söder om
Kumlahallen. På grund av generationsskifte finns numera flera barnfamiljer i området. 
 
Yttrande 
 
I kultur- och fritidsnämndens budgetförslag äskas årligen anslag för parkinvesteringar.
Kommunens budgetberedning och fullmäktige beslutar därefter om medel för
parkinvesteringar. Det sker under hösten. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av och har full förståelse att det finns behov av
en lekpark i Via. Nämnden håller även med förslagsskrivaren att en lekplats är en viktig
mötesplats för barn i ett område. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslutade den 2 juni 2010, § 50, i budgetförslag 2011 om
plan för parkinvesteringar för år 2011-2013. Där finns bland annat ett äskande om  
100 000 kronor år 2011 och 100 000 kronor år 2012 till lekplats i Via.  
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar medel enligt kultur- och
fritidsnämndens plan för parkinvesteringar kan etableringen av en lekpark i Via
påbörjas under år 2011. 
 
Förslag till beslut 
 

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

Enligt förslag 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 

Enligt förslag 
 
Expediering 
 

Jimmy Elseus 
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Kultur- och fritidsnämnden  2010-09-08 § 66 Dnr KFN 2010/181 

Spelföreningen Valhall önskar hjälp till ungdomsgård 

Ärendebeskrivning 
Spelföreningen Valhall är ansluten till Studiefrämjandet och bedriver verksamhet för
ungdomar mellan 11-25 år. Man spelar rollspel, figurspel, kortspel och brädspel.
Medlemsantalet växer, nuvarande lokal är för liten och de är i behov av större lokaler
och önskar utveckla verksamheten till en ungdomsgård, öppen dagligen, i kommunal 
regi. 
 

Kommunen driver idag tre kommunala fritidsgårdar samt Aktivitetshuset. Varje
fritidsgård har öppet 3 kvällar per vecka och Aktivitetshuset 5 kvällar per vecka. Vidare
organiseras gemensamma helgaktiviteter. 
 

För närvarande har inte kommunen för avsikt att driva fler fritidgårdar men håller gärna 
diskussionen öppen för samarbete till exempel gällande aktiviteter i samband med 
skollov. 
 

Om spelföreningen Valhall i första hand ansöker om att bli en bidragsberättigad 
ungdomsförening finns möjlighet att hyra lokal för exempelvis LAN till subventionerad 
taxa. 
 

Beslutet berör barn och ungdomar eftersom föreningen bedriver verksamhet för 
ungdomar.  

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att föreningen ansöker om att bli en
bidragsberättigad ungdomsförening men avslår spelföreningen Valhalls begäran om
hjälp att starta en ungdomsgård. 
 
Arbetsutskottets förslag 
 

Arbetsutskottet överlåter beslutet till kultur- och fritidsnämnden  
 
Förslag  
 

Björn Eriksson (S) föreslår att kultur- och fritidsnämnden föreslår föreningen att ansöka 
om att bli en bidragsberättigad ungdomsförening men avslår spelföreningen Valhalls
begäran om hjälp att starta en ungdomsgård. 
 
Herje Fahlén (FP) föreslår kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till det initiativ 
som föreningen Valhalla tagit.  
 
Propositionsordning 
 

Björn Erikssons (S) förslag mot Herje Fahléns (FP) förslag. 
 
 
Beslut 
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Kultur- och fritidsnämnden föreslår att föreningen ansöker om att bli en
bidragsberättigad ungdomsförening men avslår spelföreningen Valhalls begäran om
hjälp att starta en ungdomsgård. 
 
Reservation 
 

Herje Fahlén (FP), Anna Adolfsson (C), Jakob Holm (KD), Elisabeth Centervärn (M) 
och Berry Keller reserverar sig mot beslutet. 
 
Expediering 
 

Thomas Edwardsson 
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Kultur- och fritidsnämnden  2010-09-08 § 67 Dnr KFN 2010/240 

Familjecentral i Kumla 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har den 3 juni 2009, § 155, beslutat att en familjecentral ska starta i
Kumla kommun och att mjuknämnden får i uppdrag att bilda en arbetsgrupp som jobbar
med frågan. 
 
En familjecentral ska utgå från hela familjens livssituation i syfte att främja en god hälsa
hos barn och föräldrar. 
 
Enligt det folkhälsoavtal som slutits mellan landstinget och Kumla kommun är barn och
unga en prioriterad målgrupp. För denna målgrupp finns tre uttalade samverkans-
områden; föräldrastöd, psykisk ohälsa och fetma/övervikt. En familjecentral är en
utmärkt arena där kommunen kan arbeta med dessa fokusområden.  
 
Utdrag ur mjuknämndens protokoll den 19 maj 2010 
 
Centralen ska starta våren 2011 och finansiellt ligga under barn- och
utbildningsnämnden. 
Familjecentralen ska arbeta generellt 
Familjecentralen riktar sig till barn och unga vuxna 0-20 år och deras föräldrar. 
En samordnare ska anställas. Nästa mjuknämnd den 6 oktober bör samordnarens
bakgrund och tydlig arbetsbeskrivning vara klar. Ett förslag medföljer i bilaga. 
Viktigt att lokal väljs utifrån verksamhetens behov. 
Arbetsgruppen skyndar långsamt och jobbar vidare på det inslagna spåret med en
miniminivå och en drömnivå. 
 
Förslag: 
 
Syftet med en familjecentral i Kumla kommun 
 
Familjecentralen i Kumla syftar till att skapa goda förutsättningar för en god och jämlik
hälsa för barn-, unga och dess familjer.  
 
I Familjecentralen samverkar olika myndigheter med målsättningen att skapa ett
effektivare stöd för blivande föräldrar samt barn 0-18 år och deras föräldrar. I syfte att
stärka föräldrarollen vill familjecentralen att föräldrar erbjuds möjlighet att skapa egna
nätverk på längre sikt. Familjecentralen samverkar med externa organisationer,
föreningar och andra verksamheter som riktar sig till barnfamiljer.  
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Övergripande mål för verksamheten vid familjecentralen 
 

1.  Finnas tillgänglig som mötesplats.  

2. Stärka det sociala nätverket kring barn och föräldrar.  

3. Skapa aktiviteter där föräldrar och barn är delaktiga.  

4. Erbjuda lättillgängligt stöd.  

5. Öka möjligheten för tidigare insatser, när föräldraskapet sviktar. 

6. Ge möjlighet för nyanlända familjer från andra länder att ta del av det svenska
samhällets syn på föräldraskap och få stöd i föräldrarollen. 

7. Vara ett kunskaps- och informationscentrum.  

8. Att utveckla former för det hälsofrämjande arbetet – att utveckla stödjande
miljöer för hälsa. 

9. Utveckla ett nära samarbete mellan deltagande verksamheter, med familjen i
centrum. 

10. Att utveckla former för samverkan och lärande av varandra i organisationen. 

 
 
Beslutet berör barn och ungdomar. 
 
Kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har att 
fatta beslut om syftet med familjecentralen. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förslaget. 
 
Arbetsutskottets förslag 
 

Enligt förslag  
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 

Enligt förslag 
 
Expediering 
 

Mjuknämnden 
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Kultur- och fritidsnämnden  2010-09-08 § 68 Dnr KFN 2010/205 

Detaljplan för Matildelund-Ryttartorpet 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanens syfte är att ca 50 nya småhustomter skapas i området väster, norr och
öster om Matildelunds förskola. Inom och runt området sparas naturmark för lek och
rekreation m m. Området trafikmatas i två anslutningar från Hagabygatan och tre
anslutningar från Husargatan. Gång och cykelvägar ansluts mot befintliga och planerade
stråk vid Matildelunds förskola, länsvägen m m. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 25 maj att detaljplanen ska ställas ut och
skickas på remiss till berörda.  
 
Detaljplanen för Matildelund – Ryttartorpet har tidigare varit uppdelade på två planer
varav Ryttartorpet på samråd och Matildelund som utställning. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har den 18 mars 2009, § 27-28, lämnat yttrande till miljö-
och byggnadsnämnden om att bebyggelsen bör begränsas och befintliga naturområden
binds samman så att det går att kombinera en lekplats för små barn med naturområden
för skapande lek, fritidsaktiviteter och rekreation (bilaga). I detaljplanen framgår att
man beaktat kultur- och fritidsnämndens yttrande.  
 
Kultur- och fritidsnämnden påpekar vidare att 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 i Skogstorp för att bidra till miljöprogrammets delmål, 11.1 och
11.2, uppfylls. 
 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot detaljplan för Matildelund – 
Ryttartorpet men vill understryka vikten av att resurser avsätts för att snarast påbörja 
genomförandet. 
 
Arbetsutskottets förslag 
 

Enligt förslag  
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 

Enligt förslag 
 
Expediering 
 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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Kultur- och fritidsnämnden  2010-09-08 § 69 Dnr KFN 2010/241 

Rapport, uppföljning av verksamhetsmål, Djupadalsbadet 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har den 16 november 2009, § 185 beslutat om övergripande
verksamhetsmål. För kultur- och fritidsnämnden gäller att 90 % av besökarna, på
biblioteket, campingen och simhallen/Djupadalsbadet, ska vara nöjda med sina besök. 
 
Besökarnas nöjdhetsgrad på Djupadalsbadet sommaren 2010 är 87% (bilaga). 
 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 
 
Arbetsutskottets förslag 
 

Enligt förslag  
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 

Enligt förslag 
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Kultur- och fritidsnämnden  2010-09-08 § 70 Dnr KFN 2010/264 

Rapport, Kumla Sjöpark 

Ärendebeskrivning 
Första etappen av projektet Kumla Sjöpark invigdes den 22 augusti 2010 under festliga
former. Kumla Fastighets AB har svarat för Etapp 1 som vid invigningen överlämnades
till kommunen.  Arbetet som startade i dec 2009 har inneburit att en 3,2 ha stor sjö
grävts ut och drygt 60 000 m3 massor, främst blålera, har körts bort. Bryggor, trappor,
stränder, amfiteater, gc-vägar, p-platser, gräsytor, planteringar mm ingår i etappen.
Likaså har en båtformad ö anlagts i sjön.  
 

Kommunen har genom kultur- och fritidsnämnden svarat för delar av anläggningen, bl a
ön. I samband med övriga schakt- och grävningsarbeten har konstbevattning lagts ner,
och framtida belysning förberetts. Likaså har upplagda massor inom etapp 2 planerats ut
och besåtts. Till invigningen hade ön planterats medan övriga planteringar kommer att
ske under hösten 2010 och våren 2011. Utrustning i form av bänkar, soffor,
papperskorgar mm kommer att sättas upp i parken med början denna höst. Genom en
tilläggsbeställning kommer under september månad amfiteaterns övre plan att
tillgänglighetsanpassas  
 

Ett konstverk av Anna Molander har satts upp på ön. Tillsammans med den nya statyn
Skönheten av Rickard Brixel utgör de kanske grunden till en framtida konstsatsning i
stadsparken. 
 

De medel som anslagits för 2010 och i plan för 2011 och 2012 beräknas behöva
användas till färdigställande av Etapp 1. 
 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 

Enligt förslag  
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 

Enligt förslag 
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Kultur- och fritidsnämnden  2010-09-08 § 71 Dnr KFN 2010/263 

Rapport, sommaren 2010 

Ärendebeskrivning 
Avdelningscheferna rapporterade om sommarens aktiviteter och konstaterade att 
sommaren varit ovanligt lugn samt att Aktivitetshuset, Konst på Hög, Turistbyrån och 
Djupadalsbadet var välbesökta.  

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 

Enligt förslag  
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Kultur- och fritidsnämnden  

 
 
2010-09-08 

 
 
§ 72 

 
 
Dnr KFN 2010/271 

Ridstigar Hagaby-Sickelsta 

Ärendebeskrivning 
I budget 2010 anslogs 1 500 000 kr för "Nytt ridhus". Ridskoleverksamhet för
ungdomar i åldern 12-17 år knuten till Hagaby ridskola har under senare år upphört.
Kommunens strävan att uppföra ridanläggning i egen regi och att hitta entreprenör att
bedriva ridskoleverksamhet drar ut på tiden. Ett avtal är därför träffat under en
treårsperiod med Sickelsta Ryttarcenter u b om att bedriva ridskoleverksamhet. Första
årets ersättning är 494 000 kronor.  
 
Ridstigarna i Hagaby-Sickelstaområdet är i behov av upprustning och kommer att
användas inom ridskoleverksamheten. Då det blir ca 1 000 000 kronor över av det
budgeterade anslaget för "Nytt ridhus" ges möjlighet att av dessa medel rusta ridstigarna
med början under hösten. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag om att max 500 000 kr av anslaget år
2010 för "Nytt ridhus" kan användas till upprustning av ridstigar i Hagaby-
Sickelstaområdet samt att i budgetberedning 2011 föreslå att 500 000 kr av 2011 års
driftbidrag kan användas för fortsatt upprustning av ridstigar i Hagaby-
Sickelstaområdet.   
 
Arbetsutskottets förslag 
 

Enligt förslag  
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 

Enligt förslag 
 
Expediering 
 

Thomas Edwardsson 
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Kultur- och fritidsnämnden 2010-09-08 § 73 Dnr KFN 2010/255 

Ekonomisk rapport 

Ärendebeskrivning 
Nytt från hösten 2010 är att månadsrapporten ska godkännas i nämnden innan den 
vidarebefordras till kommunstyrelsen. Tidigare har månadsrapporten rapporterats i 
efterhand till nämnden.  
 
I månadsrapport upprättad den 1 september 2010 beräknas ett överskott på 200 000 
kronor vid årets slut (bilaga). Information om inlämnad delårsrapport per den 31 juli 
2010 (bilaga) samt ekonomisk uppföljning per den 31 augusti (bilaga).  
  

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar månadsrapport upprättad den 1 september 2010 för 
vidare befordran till kommunstyrelsen. Övriga rapporter läggs till handlingarna.  
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