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KUMLA KOMMUN Protokoll 
 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2009-12-16 § 74 Dnr KFN 2009/184 

Attestförteckning 

Ärendebeskrivning 
Enligt Kumla kommuns attestreglemente ska varje nämnd upprätta förteckning över 
utsedda beslutsattestanter och ersättare. Föreligger reviderad attestförteckning för år 
2010 enligt bilaga. 
 
Beslutet berör inte barn och ungdomar. 

Förvaltningens förslag 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner attestförteckning för år 2010. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 
 
Kultur och fritidsnämndens beslut 
 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner attestförteckning för år 2010. 
 
 

Expediering:  
 

Britt Knutsson 
Ekonomiavdelningen 

   

Justeringssingnatur                                                 Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden 2009-12-16 § 75 Dnr KFN 2009/185 

Ekonomisk rapport 2009- 

Ärendebeskrivning 
Månadsrapport upprättad till Ks den 2 december 2009 inklusive ekonomisk uppföljning 
per den 30 november enligt bilaga. Riktpunkt för november är 92%, den ekonomiska 
uppställningen visar 92%. 

Förvaltningens förslag 
Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 
 
Kultur och fritidsnämndens beslut 
 

Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 
 

Expediering:  
 

Britt Knutsson 

Justeringssingnatur                                                 Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2009-12-16 § 76 Dnr KFN 2009/186 

Omdisponering inom driftbudget av planeringsreserv 2009 

Ärendebeskrivning 
Genomgående under året har parkavdelningens serviceenhet haft stora problem att hålla 
sin 0-budget. Denna verksamhet ska få in lika mycket i intäkter som verksamheten 
kostar. På senare år har kravet på 0-resultat blivit allt svårare att hålla. 
 
Personalkostnaderna har ökat mer än möjligheten att nå intäktskravet. I månadsrapport 
för november 2009 beräknas underskott på 700 000 kr på intäktssidan och 100 000 kr på 
kostnadssidan.  
 
Beslutet berör inte barn och ungdomar. 

Förvaltningens förslag 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att planeringsreserven på 394 000 kr, verksamhet 
092, omdisponeras så att intäktskravet inom verksamhet 08 reduceras med motsvarande 
summa. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 
 
Kultur och fritidsnämndens beslut 
 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att planeringsreserven på 394 000 kr, verksamhet 
092, omdisponeras så att intäktskravet inom verksamhet 08 reduceras med motsvarande 
summa. 

 
Expediering:  
 

Britt Knutsson 

Justeringssingnatur                                                 Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden 2009-12-16 § 77 Dnr KFN 2009/183 

Internbudget 2010 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden har att fatta beslut om internbudget 2010. 
 
Beslutet berör barn och ungdomar eftersom en stor del av kultur- och fritidsnämndens 
verksamhet riktar sig till barn och unga. Barn och unga prioriteras i alla sammanhang 
där det är möjligt. 

Förvaltningens förslag 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner internbudget för år 2010. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 
 
Kultur och fritidsnämndens beslut 
 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner internbudget för år 2010. 
 

 
Expediering:  

 

 
Britt Knutsson 
 

Justeringssingnatur                                                 Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden 2009-12-16 § 78 Dnr KFN 2009/11 

Bidrag till sydnärkeföreningar år 2010 

Ärendebeskrivning 
Ansökan om verksamhetsbidrag till sydnärkeföreningar har inkommit till kultur- och 
fritidsnämnden. Vid handläggning av bidragsansökningarna har hänsyn tagits till 
föreningens ekonomi, medlemsantal, verksamhetens omfattning och kostnadsbild.  
 
Beslutet berör både vuxna och barn och ungdomar. 
 
Medelanvisning, verksamhet 3511, bidrag till sydnärkeföreningar. 

Förvaltningens förslag 
                                                                                    Gemensam ansökan till  Förslag för
                                                                                   Sydnärkekommuner        Kumla 
1. Sydnärkes Astma- o Allergiförening             16 000                             3 000 
2. Hjärt- och lungsjukas förening                                 8 000                             2 000 
3. Sydnärkes diabetsförening                          12 000                             3 000 
4. Sydnärkes FUB, föreningen för ut- 
   vecklingsstörda barn, ungdomar o vuxna                12 000                            3 000 
5. SRF, Synskadades riksförbund sydnärke               20 000                            6 500 
6. Reumatikerföreningen sydnärke                         10 000                                   0 
7. Brottsofferjouren i sydnärke              50 000                          12 000 
8. Celiakieföreningen i Örebro län                               4 000                            1 000 
9. RSMH Riksförbundet för social och mental hälsa  25 950                           1 500 
10. RTP, Örebro lokalförening,  riksförbundet  
   för trafik- o polioskadade                             6 000                           1 500 
Summa:                                                                 33 500 
 
 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag.                    
 
Kultur och fritidsnämndens beslut 
 

Enligt förvaltningens förslag.  
 

Expediering:  
 

Marina Yazdani 
Ovanstående sydnärkeföreningar 
 

Justeringssingnatur                                                 Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden 2009-12-16 § 79 Dnr KFN 2009/187 

Ändrade fördelningsprinciper, studieförbund 

Ärendebeskrivning 
Vid kultur och fritidsnämndens sammanträde den 17 september 2009, § 53, beslutades 
att återremittera ärendet gällande förändrade fördelningsprinciper till studieförbund. De 
nya fördelningsprinciperna skall gälla från och med år 2011.  
 
Ändringen gäller fördelningsprinciper för den verksamhetsrelaterade delen av 
kommunbidraget. 
 
Ändringen är nu genomförd och fördelningen ska ske endast utifrån antal studietimmar i 
studiecirkelverksamhet och annan folkbildningsverksamhet. 
 
30 % av kommunens totala bidrag till studieorganisationerna innevarande budgetår 
fördelas mellan organisationerna med utgångspunkt från antal studietimmar i 
studiecirkelverksamheten och i annan folkbildningsverksamhet. 
 
Uppgifterna avser föregående verksamhetsår (1 år). Vid beräkningen ska antalet  
studietimmar beräknas så att summorna i annan folkbildningsverksamhet värderas till 
halva värdet jämfört med studiecirkelverksamheten. 
 
Beslutet berör inte barn och ungdomar. 

Förvaltningens förslag 
Kultur och fritidsnämnden godkänner ändringen. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 
 
Kultur och fritidsnämndens beslut 
 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner ändringen. 
 

Expediering:  
 

Gertrud Åstrand 

Justeringssingnatur                                                 Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden 2009-12-16 § 80 Dnr KFN 2009/188 

Skötselavtal, IFK Kumla Fotboll 

Ärendebeskrivning 
Skötselavtal mellan kultur- och fritidsnämnden och IFK Kumla Fotboll föreligger 
(bilaga). 
 
I och med att Idrottsparkens A-plan försetts med konstgräs har förutsättningarna för 
fotbollverksamhet i kommunen avsevärt förbättrats. Den nya planen kommer att 
användas betydligt mera än den tidigare gräsplanen. Alla kommunens fotbollsföreningar 
kommer att utnyttja konstgräset och förhyrningar från länets övriga föreningar förväntas 
också bli betydande. 
 
Genom samverkan, föreningen och kommunen hjälps åt med skötseln, är målet att 
kunna erbjuda alla förhyrare en anläggning som är välvårdad, kan erbjuda god service 
och är i bra spelbart skick året runt. 
 
Beslutet berör inte barn- och ungdomar. 

Förvaltningens förslag 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner avtalet. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 
 
Kultur och fritidsnämndens beslut 
 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner ändringen. 
 

Expediering:  
 

IFK Kumla Fotboll 

Justeringssingnatur                                                 Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden 2009-12-16 § 81 Dnr KFN 2009/190 

Medborgarförslag, ny bowlinghall 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige remitterade den 17 november, § 428, ett medborgarförslag om en 
ny bowlinghall i Kumla. Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att lämna förslag 
till yttrande. 
 
Förslagsställaren skriver bland annat att en ny fräsch bowlinghall skulle locka fler 
personer att bowla. Han skriver vidare att det är problem när det är matcher i den 
nuvarande hallen eftersom behovet då är 8 banor och i Kumlas bowlinghall finns endast 
6 banor. 
 
Förslag till yttrande 
 

Kultur- och fritidsnämnden är medveten om problemen och försöker ständigt hitta 
utvägar att förbättra lokalerna så de blir ändamålsenliga för de olika idrotterna.  
 
Kumla kommun ligger i startgroparna att bygga en ny simhall. När den står färdig 
skapas förutsättningar för omflyttningar och nya möjligheter i Kumlahallen. Simhallen 
frigörs för andra verksamheter. Utredning har påbörjats om alternativa 
användningsområden. Flera verksamheter har anmält sitt intresse som bowling, 
innebandy, bordtennis, kampsporter, boxning med flera.  
 
Beslutet berör de barn- och ungdomar som spelar bowling. 

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

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 
 
Kultur och fritidsnämndens beslut 
 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justeringssingnatur                                                 Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden 2009-12-16 § 82 Dnr KFN 2009/179 

Inköpt konst hösten 2009 
 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämndens konstinköpskommitté har med stöd av delegation KFN § 9, 
2007, köpt följande konstverk: 
1. Emanuel Bernstone, Råka,                      7 360 kronor  
2. Kathie Pettersson, Utan titel,                  3 000 kronor  
3. Urban Swärd, Ansiktets proportioner,       400 kronor 
4. Pasi Välimaa, Sidenmålning,                  1 700 kronor 
 
Beslutet berör inte barn och ungdomar. 

Förvaltningens förslag 
Kultur- och fritidsnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 
 
Kultur och fritidsnämndens beslut 
 

Kultur- och fritidsnämnden lägger ärendet till handlingarna. 
 
 
 

Justeringssingnatur                                                 Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden 2009-12-16 § 83 Dnr KFN 2009/195 

Ny ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

Ärendebeskrivning 
Catharina Lindvall Scharmer (KD) har avsagt sig sina uppdrag som ledamot i kultur- 
och fritidsnämnden och som ersättare i dess arbetsutskott. 
 
Beslutet berör inte barn och ungdomar. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden utser Jakob Holm (KD) till ersättare i arbetsutskottet. 
 
Expediering:  
  

Jakob Holm 

 

 
 

Justeringssingnatur                                                 Utdragsbestyrkande 


