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Kultur- och fritidsnämnden 
 

2009-09-17 § 52  Dnr KFN 2009/116 

Ansökan om ekonomiskt stöd, bevara bilden av Örebro län. 

Ärendebeskrivning 

Projektgruppen EVIN (En Vecka I Nutid) ansöker om 6 000 kronor i stöd var från 
samtliga kommuner i Örebro län (bilaga). Syftet är att bygga upp en bildbank Bevara 
bilden i Örebro län i form av en öppen dokumentär tävling.  
 
Projektet bedrivs i samarbete med PFK-Svealand, Nerikes Allehanda, Örebro Läns 
Museum och Regionförbundet Örebro. 
 
Beslutet berör inte barn och ungdomar. 

Förvaltningens förslag 

Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag 
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Kultur- och fritidsnämnden  
 

2009-09-17 § 53  Dnr KFN 2009/87 

Förslag till regler för studieförbund 

Ärendebeskrivning 

Örebro läns bildningsförbund har den 14 april 2009 inkommit med en skrivelse, till 
länets kommuner, där man föreslår gemensamma fördelningsprinciper i Örebro län vad 
gäller kommunernas bidrag till studieförbunden (bilaga). Bildningsförbundets förslag 
är att det kommunala bidraget ska fördelas utifrån följande principer:  
 
Grundbidrag 
60 % av kommunens totala bidrag till studieförbunden innevarande budgetår fördelas 
mellan förbunden med utgångspunkt från respektive förbunds relativa andel av de två 
senast genomförda årens kommunala bidrag. 
 
Verksamhetsrelaterat bidrag 
30 % av kommunens totala bidrag till studieorganisationerna innevarande budgetår 
fördelas mellan organisationerna med utgångspunkt från respektive organisations 
relativa andel av de tre variablerna 
 
Kulturprogrambidrag,  
10 % av kommunens totala bidrag till studieorganisationerna innevarande budgetår fördelas 
mellan organisationerna med utgångspunkt från respektive organisations relativa andel av 
antalet genomförda statsbidragsberättigade kulturprogram föregående verksamhetsår. 
 
Beskrivning av genomförande och konsekvenser finns i förvaltningens tjänstemannaskrivelse 
(bilaga) 
 
Beslutet berör inte barn och ungdomar. 

Förvaltningens förslag 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fördelningssystemet tillämpas enligt Örebro 
läns bildningsförbunds förslag och att tillämpningen börjar från och med budgetåret 
2011. 
 
Arbetsutskottets förslag 
 

Enligt kultur- och fritidsförvaltningens förslag 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för ytterligare 
beredning. 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 

2009-09-17 § 54   Dnr KFN 2009/101 

Yttrande om medborgarförslag angående dansstudio i Kumla 

 
Ärendebeskrivning 
 

Kommunfullmäktige remitterade den 15 juni 2009 ett medborgarförslag från Rebecka 
Larsson om en dansstudio i Kumla. Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att 
yttra sig. 
Rebecka önskar att det ska finns en dansstudio för äldre ungdomar i Kumla. Hon anser 
också att skolarbetet blir lidande om hon ska åka till Lenas dansstudio i Hallsberg. 
 
Förslag till yttrande 
 
I Kumla finns för närvarande tre möjligheter, förutom eventuella privata alternativ att 
starta en dansstudio i Kumla. Dessa är Kulturskolan, någon förening eller något 
studieförbund.  
 
Kulturskolan samarbetar för närvarande med Lenas dansstudio och verksamheten 
bedrivs i Hallsberg. Enligt skolans rektor är det därför i dagsläget inte aktuellt att 
förlägga någon verksamhet i Kumla. 
 
En möjlighet är att ta kontakt med något studieförbund som kan arrangera dans i form 
av studiecirklar. Fördelen är att en cirkel kan startas med kort varsel under 
förutsättning att deltagarna är tillräckligt många samt att lokaler och ledare finns.  
 
I Kumla finns ett antal lokaler som lämpar sig för dans, bland annat i 
Skogstorpsskolan. 
 
En tredje möjlighet är att starta en förening om man är några ungdomar med samma 
intresse. Som ungdomsförening kan man söka ekonomiskt bidrag hos kommunen och 
hyra en kommunägd lokal för 20 kronor i timmen. 
 
För att få information och hjälp att starta en förening kan man ta kontakt med kultur- 
och fritidsförvaltningen i Kumla. 
 

Beslutet berör barn och ungdomar. 
 

Förvaltningens förslag 
 

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

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 

2009-09-17 § 55  Dnr KFN 2009/99 

Yttrande om medborgarförslag angående gräsplan vid 
Smedstorps lekplats 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 15 juni 2009, ett medborgarförslag från Fredrik 
Medzeck om en gräsplan vid Smedstorps lekplats. Kultur- och fritidsnämnden har fått i 
uppdrag att yttra sig. 
 
Fredrik önskar att Kumla kommun ska anlägga gräs på den befintliga grusplanen i 
Smedstorp. Han önskar också att få ett skydd uppsatt bakom målen. 
 
Förslag till yttrande 
 
Gräsplaner finns inom gång- och cykelavstånd intill Skogstorpsskolan och i 
Oppegårdsområdet. Gräsplanen i Oppegård har sedan i våras nya mål med nät. 
 
Kultur- och fritidsnämnden planerar därför inte i dagsläget att anlägga en gräsplan i 
Smedstorpsområdet och hänvisar därför till någon av de befintliga gräsplanerna i 
området. 
 
Beslutet berör barn- och ungdomar. 
 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag 

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

Enligt förvaltningens förslag 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag 
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Kultur- och fritidsnämnden 2009-09-17 § 56  Dnr KFN 2009/107 

Tävlingsbana för islandshästar i Kumla  
 
Ärendebeskrivning 
 

Hrimfaxi Islandshästklubb har inkommit med ansökan om långtidsarrende av 
fastigheten med beteckning 4:9 vid Örsta. Syftet är att anlägga en tävlingsbana i 
anslutning till föreningen Ryttarkamraternas anläggning.  
 
Marken är för närvarande utarrenderad till och med år 2011 men kan eventuellt bytas 
ut mot annan mark.   
 
Beslutet berör barn- och ungdomar. 
 

Förvaltningens förslag 
 

Hrimfaxi Islandshästklubb har inkommit med ansökan om långtidsarrende av 
fastigheten med beteckning 4:9 vid Örsta. Syftet är att anlägga en tävlingsbana i 
anslutning till föreningen Ryttarkamraternas anläggning.  
 
Marken är för närvarande utarrenderad till och med år 2011 men kan eventuellt bytas 
ut mot annan mark.   
 
Arbetsutskottets förslag 
 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig positiv till att en tävlingsanläggning 
för islandshästar anläggs i Kumla samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsens 
arbetsutskott för beslut angående lokalisering. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag 
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Kultur- och fritidsnämnden 2009-09-17 § 57  Dnr KFN 2009/124 

Ansökan om bidrag, Kumla Ridklubb 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kumla Ridklubb ansöker om 10 000 kronor i bidrag (bilaga). Bidraget avser hjälp att 
byta ridhusbotten. 
 
Beslutet berör barn- och ungdomar. 
 
Förvaltningens förslag 
 

Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag om 10 000 kronor till Kumla Ridklubb. 
Medelanvisning verksamhet 3519, övrigt bidrag. 
 
Arbetsutskottets förslag 
 

Enligt förvaltningens förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag 
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Kultur- och fritidsnämnden 2009-09-17 § 58  Dnr KFN 2009/120 

Ansökan om bidrag, boxningsklubben BsTor Hallsberg/Kumla 
 
Ärendebeskrivning 
 
Boxningsklubben BsTor Kumla/Hallsberg ansöker om 5 000 kronor i bidrag (bilaga). 
Bidraget avser hyra av Boxningsring. 
   
Bs Tor, boxningsklubb ska den 10 okt 2009 anordna en nationell boxningsgala/tävling 
i Kumlahallens sporthall. Inför tävlingen behöver man hyra en boxningsring eftersom 
varken föreningen eller Kumlahallens boxningslokal förfogar över någon 
boxningsring. 
 
Beslutet berör barn- och ungdomar. 
 
Förvaltningens förslag 
 

Kultur- och fritidsnämnden beviljar  bidrag om 5 000 kronor till boxningsklubben 
BsTor Hallsberg/Kumla. Medelanvisning, verksamhet 3519, övrigt bidrag. 
 
Arbetsutskottets förslag 
 

Enligt förvaltningens förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag 
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Kultur- och fritidsnämnden 2009-09-17 § 59  Dnr KFN 2009/135 

Taxa konstgräsplanen, Örebro läns fotbollsförbund 

Ärendebeskrivning 

I avtalet mellan Kumla kommun och Svenska Fotbollsförbundet som tecknades i 
samband med Fotbollsförbundets beslut om ekonomiskt stöd, garanteras Örebro Läns 
Fotbollsförbund minst 50 timmars bokning per år. 

Förvaltningens förslag 

Vid Örebro Läns Fotbollsförbunds bokningar av konstgräsplanen fastställer kultur- och 
fritidsnämnden taxan till samma taxa som Örebro kommun har vid uthyrning av 
konstgräsplaner till förbundet. Taxan i Örebro är för närvarande 500 kronor i timmen. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Enligt förvaltningens förslag 
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Kultur- och fritidsnämnden 2009-09-17 § 60  Dnr KFN 2009/131 

Ekonomisk rapport 

Ärendebeskrivning 
 

Månadsrapport upprättad till Ks den 9 september 2009 inklusive ekonomisk 
uppföljning per den 31 augusti enligt bilaga. Riktpunkt för augusti är 67%, den 
ekonomiska uppföljningen visar 68%. 
 
Förvaltningens förslag 
  
Kultur- och fritidsnämnden lägger den ekonomiska rapporten till handlingarna. 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Enligt förvaltningens förslag 
 



  
KUMLA KOMMUN Protokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2009-09-17 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

12 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2009-09-17 § 61  Dnr KFN 2009/4 

Rapporter 

Ärendebeskrivning 

1. Sommaren 2009 

2. Omoganisation, Turistbyrå och bokningscentral 

Förvaltningens förslag 

Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporterna till handlingarna. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Enligt förvaltningens förslag 
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Kultur- och fritidsnämnden 2009-09-17 § 62  Dnr KFN 2009/3 

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 

1. Kumla Fair Trade City 

2. Tillgänglighet 2010 

Förvaltningens förslag 

Kultur- och fritidsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Enligt förvaltningens förslag 
 


