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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-10 § 1 Dnr KFN 2010/1 

Ansökan om övrigt bidrag, BMK Carlton 

Ärendebeskrivning 
BMK Carlton söker bidrag om 7 090 kronor. Föreningen söker ersättning för kostnader 
i samband med seriespel och tävling i Backahallen i Örebro under 2009. Förhyrningen 
beror på lokalbrist i Kumla kommun på grund av att Skogstorpsskolans sporthall inte är 
anpassad för badminton. 
 
Beslutet berör barn- och ungdomar. 
 

Förvaltningens förslag 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja föreningen BMK Carlton bidrag om 3 
545 kronor. Medelanvisning: Ansvar 4014, verksamhet 35129, övrigt bidrag. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Exp   BMK Carlton 
         Marina Yazdany 
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-10 § 2 Dnr KFN 2009/158 

Ansökan om övrigt bidrag, Kumla Ridklubb 

Ärendebeskrivning 
Kumla Ridklubb söker bidrag om 49 020 kronor plus moms. Föreningen söker ersättning 
till en tidtagarutrustning för att kunna bedriva tävlingsverksamhet enligt 
Ridsportförbundets krav. Tidigare tidtagarutrustning är 17 år gammal och går inte att 
reparera. Föreningen är beroende av tävlingsverksamhet för att få intäkter.  
 
Beslutet berör barn- och ungdomar. 

Förvaltningens förslag 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Kumla Ridklubb ett  bidrag på 20 500 kronor mot 
redovisning av kvitto på inköpt utrustning. Medelsanvisning: Ansvar 4014, verksamhet 
35129, övrigt bidrag. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag med förtydligandet att Kumla Ridklubb och 
Ryttarkamraterna ska dela på tidtagarutrustningen. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Exp  Kumla Ridklubb 
        Marina Yazdany 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-10 § 3 Dnr KFN 2010/31 

Ansökan om övrigt bidrag, Basketbollklubben Kumla Real. 

Ärendebeskrivning 
BBK Kumla Real söker övrigt bidrag om 20 000 kronor. Föreningen söker ekonomiskt 
stöd för ett projekt i samarbete med Aktivitetshuset där man satsar på integration och 
social verksamhet för ungdomar. (bilaga).  
 
Beslutet berör barn- och ungdomar. 

Förvaltningens förslag 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar BBK Kumla Real ett bidrag  på 20 000 kronor. 
Medelsanvisning: Ansvar 4014, verksamhet 35129, övrigt bidrag. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Exp Basketbollklubbem Kumla Real 
        Marina Yazdany 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-10 § 4 Dnr KFN 2010/33 
Avbokningsregler vid uthyrning i kommunens lokaler och 
planer 

Ärendebeskrivning 
För att kommunens lokaler och planer ska fördelas och utnyttjas på bästa sätt följs en 
tidsfördelningsprincip, kfn § 74, 1999. Föreningar och andra hyresgäster tilldelas tider 
utifrån denna princip samt behov och tillgång. Vid tidsfördel-ningsmöten har det 
framkommit att föreningar önskar få mer tid i sporthallar och på fotbollsplaner. Trots 
detta kommer rapporter om att hallar och planer vid upprepade tillfällen stått 
outnyttjade. 

Förvaltningens förslag 
1.Bokad lokal som inte utnyttjats debiteras en avgift på ordinarie taxa plus 300 kronor. 
 
2.Avdrag på taxan medges endast om lokalen behövs för annat ändamål som upplåtaren 
eller lokalbokningen bestämmer.  
 
3.Avbokningsregler börjar tillämpas från och med 15 februari 2010 
 
4.Ströbokningar, matcher 
Vid avbokning sju dagar före bokad tid utgår ingen taxa.  
Vid senare avbokning debiteras full taxa. 
 
5.Arrangemangsbokningar (cuper, turneringar, sammandrag över 5 tim) 
Vid avbokning 30 dagar före bokad tid utgår igen taxa.  
Vid senare avbokning debiteras full taxa. 
 
6.Säsongsbokningar 
Enstaka tillfällen av säsongsbokning får avbokas endast i undantagsfall.  
Säsongstid som inte utnyttjats 3 gånger i följd kan tilldelas annan hyresgäst.  
 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Exp Marina Yazdany 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-10 § 5 Dnr KFN 2010/26 

Teaterprojekt, Viktor Balck 

Ärendebeskrivning 
  
Åbytorps amatörteatersällskap söker bidrag om 35 000 kronor till amatörteaterprojektet 
Viktor Balck - svenska idrottens fader (bilaga). 
25 000 kronor av det sökta bidraget avser hyra för officersmässen.  
  
Teatern skall uppföras i officersmässen i Sannahed 23-29 augusti 2010. 10 
föreställningar planeras med beräknat besöksantal på ca 1000 personer. Spelet 
inbegriper ca 100 medverkande därav många idrottsföreningar, hembygdsförening. 
amatörskådespelare, en arvoderad skådespelare, regissör och musiker.  

Förvaltningens förslag 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar 10 000 kronor samt upplåter lokalen hyresfritt till 
amatörteaterprojektet Viktor Balck - idrottens fader. Medelanvisning: Ansvar 403, 
Verksamhet 31211  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Exp  Åbytorps amatörsällskap 
        Gertrud Åstrand 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-10 § 6 Dnr KFN 2010/27 

Kumlafestival i MOAB-hallen 

Ärendebeskrivning 
Föreningen IFK Kumla Hockey söker bidrag om 15 000 kronor till musikfestival i 
MOAB-hallen och delar av Idrottsparken 4-5 juni 2010.(bilaga). Bidraget avser hyra för 
Ishallen.  
 
Arrangörerna vill ordna en trevlig musikfestival i Kumla för ungodmar och vuxna. 
Inriktningen kommer att vara pop och rock. Servering och öltält (med stark kontroll) 
kommer att finnas. Arrangörerna har för avsikt att driva festivalen som ett treårsprojekt.  

Förvaltningens förslag 
Kultur- och fritidsnämnden upplåter kostnadsfritt MOAB-hallen under två dagar. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Exp   IFK Kumla Hockey 
         Marina Yazdani 
         Edit Ugrai 
         Gertrud Åstrand 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-10 § 7 Dnr KFN 2009/191 

Medborgarförslag, vidgad information om kulturella aktiviteter 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige remitterade den 17 november, § 430, ett medborgarförslag om 
vidgad information om kulturella aktiviteter i Kumla. Kultur- och fritidsnämnden har 
fått i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 
 
Förslagställaren anser att det råder stor brist på marknadsföringen av de 
kulturevenamang som arrangeras i Kumla. Han föreslår dels att det bör finnas flera 
anslagstavlor i centrala Kumla, dels att anslagstavlorna vid infarterna ska användas 
mera.  
 
Förslagställaren föreslår vidare att det ska bildas en grupp med intresserade, engagerade 
och kunniga personer som får analysera behovet av vidgad information när det gäller 
kulturella aktiviteter i Kumla kommun. Gruppen ska också få möjligheter att lämna 
förslag till åtgärder. 
 
Förslag till yttrande 
 
Kultur- och fritidsnämnden förstår problemet och tackar för förslagen. Nämnden arbetar 
därför ständigt på att förbättra informationsflödet om vad som händer i Kumla och 
givetvis även inom kultursektorn. 
 
I turistbyrån finns information om vad som händer i Kumla. Här kan man även få hjälp 
att leta aktiviteter och evenemang "på nätet". En digital informationstavla, placerad i 
turistbyråns fönster, har nyligen tagits i bruk. 
 
En ny hemsida har nyligen lanserats och kommer att utvecklas kontinuerligt. På 
hemsidan hittar man under rubriken "evenemang" alla aktiviteter som arrangörer 
rapporterat in till turistbyrån. Anslagstavlor och annonsering i dagstidningar är dock 
fortfarande bra komplement i vår digitala värld.  
 
Anslagstavlor finns i centrala Kumla, Hällabrottet, Sannahed, Åbytorp och Hardemo. 
Arrangörer lämnar in affischer till turistbyrån som ombesörjer uppsättningen på 
anslagstavlorna. Flera anslagstavlor är i dagens läge inte planerade. 
 
Vid tre av infarterna finns skyltar som hälsar välkommen till Kumla och där arrangörer 
kan, via turistbyrån, boka en plats för att annonsera sina evenemang. Det finns plats för 
fyra evenemang samtidigt. En utredning om nya infartsskyltar har dock nyligen 
påbörjats. 
 
Kultur- och fritidsnämnden anser att det för närvarande pågår ett samlat arbete och att 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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det därför inte är aktuellt att bilda en speciell grupp som  analyserar behovet av vidgad 
information när det gäller kulturella aktiviteter i Kumla. Både boende och besökare är 
emellertid alltid välkomna att göra kultur- och fritidsförvaltningen uppmärksam på vad 
som kan förbättras.     

Förvaltningens förslag 
Kultur- och fritidsnämnden  
1. Godkänner förslag till yttrande. 
2. 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. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-10 § 8 Dnr KFN 2010/29 

Medborgarförslag om matmässa i Kumla 

Ärendebeskrivning 
Förslag till yttrande om medborgarförslag angående matmässa i Kumla 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade den 12 januari, § 13, ett medborgarförslag 
om att Kumla kommun tillsammans med olika grupper med utländsk bakgrund 
arrangerar en matmässa. 
 
Förslagsställarna anser att det är viktigt att skapa mötesplatser där människor med olika 
bakgrund lär känna varandra, umgås på ett naturligt sätt och få en inblick i varandras 
kultur. En matmässa - tillsammans med underhållning i form av dans och musik - 
sommartid på Kumla torg kan vara just en sådan mötesplats.  
 
Förslagsställarna föreslår att små smakportioner säljs till självkostnadspris, att företag 
och föreningar erbjuds att sponsra med pengar, varor eller arbete och att kommunen står 
för övriga kostnader. 
 
Förslag till yttrande 
 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till förslaget.  
 
Som resultat av en motion till fullmäktige gällande införande av en kumladag för ökad 
sammanhållning och för att manifestera  kommunens kraft,  kommer en kumladag att 
arrangeras i augusti 2010. Detta evenemang är tänkt att bli årligt återkommande.  
 
Arrangörer är Kumla kommun i samarbete med Kumla Promotion och föreningar.  En 
matmässa på Kumla Torg kan vara en av många aktiviteter denna dag. Olika 
nationaliteter kan presentera sina respektive matkulturer genom smakprov och 
försäljning. 
 
Den blivande planeringsgruppen för kumladagen kommer att sträva efter att genomföra 
någon form av matmässa i samband med kumladagen. 
 

Förvaltningens förslag 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
1. godkänner förslag till yttrande 
2. föreslår att kommunfullmäktige antar yttandet och att medborgarförslaget därmed ska 
anses vara besvarat. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-10 § 9 Dnr KFN 2010/3 

Internkontrollplan 2010 

Ärendebeskrivning 
Förslag till intern kontrollplan 2010 för kultur- och fritidsnämnden föreligger. 

Förvaltningens förslag 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner intern kontrollplan för 2010. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-10 § 10 Dnr KFN 2010/25 

Kulturting 2010 

Ärendebeskrivning 
Regionförbundet Örebro inbjuder politiker och tjänstemän inom kultursektorn i 
Västmanlands och Örebro län till Kulturting 2010 den 9-10 mars på Aros Congress 
Center i Västerås. Årets tema är Barns och ungas rätt till sin kultur – Aspektpolitiken i 
praktiken. Sista anmälningsdag är 2 februari.  
 
Beslutet berör främst barn och ungdomar 

Förvaltningens förslag 
Två deltagare, en från respektive grupp, har möjlighet att delta i Kulturting 2010. 

Arbetsutskottets förslag 
Två deltagare, en från respektive grupp, har möjlighet att delta i Kulturting 2010. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-10 § 11 Dnr KFN 2010/30 
Förslag till  Plan-, bygg- och bostadsprogram 2010-2012 för 
Kumla kommun. 

Ärendebeskrivning 
Kumla kommun upprättar årligen ett treårigt Plan- bygg och bostadsprogram. För att få 
ett så realistiskt program som möjligt har kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 
december 2009 beslutat att översända förslaget för yttrande till berörda. 
 
Efter samrådet tas programmet upp i kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 februari 
varefter kommunfullmäktige antar programmet. 
 
Yttrandet bör vara stadsarkitektavdelningen tillhanda senast den 17 februari 2009. 

Förvaltningens förslag 
Yttrande  
Kumla kommun har haft en positiv befolkningsutveckling. Mycket beroende på ett 
omfattande bostadsbyggande. Kommunen siktar på en fortsatt befolkningstillväxt. För 
att uppnå detta behövs ett fortsatt bostadsbyggande. I Plan-, bygg- och bostadsprogram 
redovisas mål för upprättande av planer för att åstadkomma detta. Programmet syftar till 
ett strukturerat bostadsbyggande och förutsättningar för en näringslivsutveckling.  
 
Ett attraktivt samhälle består av goda bostäder men också av goda boendemiljöer.  I ett 
sådant samhälle finns också utemiljöer av god kvalitet nära bostaden och nära tätorten 
för att bidra till en god hälsa genom att möta barns och vuxnas behov av lek, rekreation 
och friluftsliv. För att erbjuda attraktiva boendemiljöer bör det i programmets planer, 
översiktsplan som detaljplaner, säkerställas och förberedas mark för att uppnå goda 
utemiljöer. Erforderliga resurser behöver avsättas för att i god tid kunna iordningställa 
områden för dessa ändamål.   

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Exp   Miljö- och byggnadsnämnden 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-10 § 12 Dnr KFN 2010/5 
Förslag till disponering av 2010 års investeringsmedel inom 
projektet för Kumla Sjöpark 

Ärendebeskrivning 
Projektet Kumla sjöpark finns med i kultur- och fritidsnämndens budget som en 
investering om 500 000 kronor år 2009. Medlen har inte utnyttjats fullt ut under 2009 på 
grund av tidsförskjutning av byggstart och i avvaktan på att omfattningen Etapp 1 
klarläggs. Av 2009 års anslag kvarstår 450 000 kronor. Kultur- och fritidsförvaltningen 
kommer att anhålla om att få omdisponera dessa medel till 2010 års investeringsbudget. 
 
Arbetena med att anlägga parken har påbörjats med en första etapp, Etapp 1 med 
byggstart i december 2009. Etapp 1 är planerad att vara klar till mitten av juni 2010. 
Område uppgår till ca 150 000 kvadratmeter och inrymmer bland annat en ny 
konstgjord sjö om ca 30 000 kvadratmeter.  
 
Etapp 2a 
I ett projekt kallat Etapp 2a föreslås dessa medel att användas för att påbörja 
anläggningen av en ny större lekplats i gränsen mellan Djupadalsparken och Kumla 
Sjöpark. Ett förslag till program och gestaltning med temat ”Ett avtryck” har tagits fram 
som ett examensarbete vid Institutionen för stad och land, Sveriges 
Lantbruksuniversitet.   
 
Etapp 2b 
I kultur- och fritidsnämndens budget 2010 finns 1 000 000 kronor avsatta för att 
fortsätta anläggandet av parken. Inom Etapp 2b ingår färdigställande av växtligheten 
inom Etapp 1. Det omfattar inköp av växter samt finplanering och sådd av gräs- och 
ängsytor samt  plantering av strandvegetation, perenner, buskar och träd. 
Avgränsningen framgår av bifogad karta. Enligt kalkylen beräknas ca 2/3 av anslaget 
för 2010 behöva användas till denna del.  
 
Etapp 2c  
Denna del omfattar iordningställande av ”Ovalen” (Elipsen) med dränering, 
finplanering, grässådd samt träd, trädplantering och trädgropar. I deletappen 2c bör 
inramande gångvägar också ingå. Kvarvarande tillgängliga anslag används till denna 
etapp.     

Förvaltningens förslag 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner ovanstående förslag som en inriktning. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Exp Britt Knutsson 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-10 § 13 Dnr KFN 2010/6 

Rapport, övergripande mål för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har den 16 november 2009, § 185, antagit övergripande mål för 
Kumla kommun. 
 
Nämnderna har ansvar för att upprätta egna ”nämndspecifika” mål som i övrigt behövs 
för att på ett tillfredsställande sätt kvalitetssäkra sina verksamheter. 
 
Utredargruppen har fått i uppdrag att utarbeta förslag till utvärderings- och 
uppföljningsplan som anger hur målen ska följas upp, vem som är ansvarig och hur ofta 
mätning ska ske.  

Förvaltningens förslag 
Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-10 § 14 Dnr KFN 2010/34 

Meddelande, solarieverksamhet i kommunal regi 

Ärendebeskrivning 
Strålsäkerhetsmyndigheten uppmanar i skrivele den 11 januari 2010 de kommuner som 
erbjuder allmänheten att sola i solarium att överväga att sluta med solarieverksamheten. 
Myndighetens ståndpunkt är att solarieverksamheten bidrar till att öka risken för 
hudcancer (bilaga). 

Förvaltningens förslag 
Kultur- och fritidsnämnden lägger meddelandet till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag. 

 
 
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-10 § 15 Dnr KFN 2010/4 

 

Ekonomisk Rapport 

Ekonomisk rapport december 2009 

Ärendebeskrivning 
Riktpunkt för december är 100%, den ekonomiska uppställningen visar 99%. 

Förvaltningens förslag 
Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 
 
Kultur och fritidsnämndens beslut 
 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
 

Expediering:  
 

Britt Knutsson 
 
 

 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 


