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KUMLA KOMMUN Protokoll 
 

 
 
 
Innehållsförteckning 
 
Inbjudan till Fritidsforum 
 
Barnbokslut 2009 
 
Uppföljning av miljöplan 2009 
 
Redovisning av utförda åtgärder för funktionshindrade 
 
Ansökan om övrigt bidrag, IFK Kumla Fotboll 
 
Ansökan om övrigt bidrag, Kumla Tennisklubb 
 
Program för Kumla utställningshall 2010-03-11 
 
Konst på Hög  
 
Kumlasjönt 2010 
 
Ändring i attestförteckning 
 
Ekonomisk rapport 
 
Driftkalkyl, Nya Djupadalsbadet 
 
Meddelande, yttrande över Kumla Sjöpark 
 
Skrivelse angående konst på Hög 
 
Ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden 
 
 
 

Justeringssign                               Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-03-17 § 16 Dnr KFN 2010/50 

Inbjudan till Fritidsforum 2010 

Ärendebeskrivning 
Inbjudan till Fritidsforum den 23-25 april 2010 i Växjö har inkommit (bilaga). Årets 
tema är Möten som betyder något. Sista anmälningsdag är den 22 mars. 
 
Beslutet berör ungdomar eftersom Fritidsforum är en organisation för ungdomar. 

Förvaltningens förslag 
Överlåter till arbetsutskottet att ge förslag på deltagare. 

Arbetsutskottets förslag 
Jakob Holm deltar i Fritidsforum 2010. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 

Enligt arbetsutskottets förslag 
 
 

Justeringssign                               Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-03-17 § 17 Dnr KFN 2010/51 

Barnbokslut 2009 

Ärendebeskrivning 
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 2009 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. 

Förvaltningens förslag 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner barnbokslut för 2009. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 

Enligt arbetsutskottets förslag 
 
Exp Kommunstyrelsen 

Justeringssign                               Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-03-17 § 18 Dnr KFN 2010/52 

Uppföljning av miljöplan 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog Miljöprogram för Kumla kommun den 18 juni 2006. 
Åtgärderna ska årligen redovisas för kommunstyrelsen i samband med bokslutet (bilaga). 
 
Beslutet berör barn och ungdomar indirekt och på sikt. 
 
För kultur- och fritidsnämnden gäller under år 2009 att:  
 
Skolor och föreningar ska uppmuntras att sköta en slåtteräng eller ett kulturminne. 
 
Ta fram en rekreationsanpassad skogsbruksplan för kommunägd mark som minst 
motsvarar kraven för miljöcertifiering. 
 
Rekreationsvärdena i tätortsnära skogar som kommunen äger ska utvecklas för att bättre 
tillgodose kumlabornas rekreationsbehov. 
 
Skogen ska skötas så att mångfalden av växter och djur gynnas och att forn- och 
naturlämningar inte skadas. 
 
Öka andelen lövträd enligt miljöprogrammets mål vilket innebär att lövträdsvolymen i 
barrskog ska vara minst 15 % inom bestånd där naturliga förutsättningar för lövträd finns.
 
Regionalt prioriterade åtgärder under 2008-2010: 
 
Miljömärkta produkter bör saluföras och marknadsföras. 
 
Kommunens samtliga detaljplaner och områdesbestämmelser som berör kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader och miljöer ska omfatta skydd av de kulturhistoriska värdena. 

Förvaltningens förslag 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 

Enligt arbetsutskottets förslag 
 

Justeringssign                               Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-03-17 § 19 Dnr KFN 2010/53 
 

Redovisning av utförda åtgärder under år 2009 för 
funktionshindrade inom kultur- och fritidsförvaltningen 

Ärendebeskrivning 
Uppföljning av tillgänglighetsplan 2009 föreligger (bilaga). 

Förvaltningens förslag 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 

Enligt arbetsutskottets förslag 
 
Exp Kommunstyrelsen 

Justeringssign                               Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-03-17 § 20 Dnr KFN 2009/156 

IFK Kumla Fotboll  Övrigt bidrag 

Ärendebeskrivning 
IFK Kumla fotboll söker övrigt bidrag om 22 000 kr. Föreningen söker ekonomiskt stöd 
för att bygga förråd i form av friggebod vid konstgräsplanen. Föreningen uppger att man
helt och hållet saknar förrådsmöjligheter för ungdomslagen vid Kumla IP.(bilaga) 
 
I dagsläget har problemet fått en tillfällig lösning genom att man lånat container som 
finns kvar efter konstgräsbygget. Den utnyttjas nu som förråd och används förutom av 
IFK Kumla fotboll även av kommunens andra fotbollsföreningar. Förrådsproblematiken 
gäller således alla fotbollsföreningar i kommunen. Därför bör en utredning göras för att 
lösa problematiken på lång sikt.  
 
Beslutet berör barn- och ungdomar eftersom föreningens verksamhet i huvudsak riktar 
sig till barn och ungdomar. 

Förvaltningens förslag 
1. Kultur- och fritidsnämnden avslår IFK Kumla fotbolls ansökan. 
2. Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att i 
samverkan med kommunfastigheter utreda förrådsmöjligheter vid Kumla IP. 

Arbetsutskottets förslag 
Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att i 
samverkan med kommunfastigheter utreda förrådsmöjligheter vid Kumla IP. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 

Enligt arbetsutskottets förslag 
 
Exp IFK Kumla Fotboll 
       Marina Yazdani 
 

Justeringssign                               Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-03-17 § 21 Dnr KFN 2010/39 

Ansökan om övrigt bidrag, Kumla Tennisklubb 

Ärendebeskrivning 
Kumla Tennisklubb söker övrigt bidrag om 35 000 kr. Föreningen söker ekonomiskt 
stöd för att: 
1. Utveckla samarbetet med skolor i Kumla - elevens val, riktad satsning till 
invandrarflickor, friluftsdagar, fritidsverksamhet under skolan för aktiva 
tennisungdomar, lovverksamhet 
2. Utöka antalet grupper i klubbens nuvarande verksamhet för både juniorer och 
seniorer 
3. Anordna en tävling på utomhusbanor 
4. Anordna tränarutbildningar lokalt 
 
Föreningen har under våren projektanställt en tränare under 5 månader vilket ger 
möjligheter att utveckla verksamheten.  
(bilaga) 
 
Kumla Tennisklubb har förutom att man sökt bidrag hos Kumla kommun även sökt 
bidrag hos SISU Idrottsutbildarna samt ÖLIF, Örebro läns idrottsförbund. Enligt 
projektbeskrivning är samarbetsprojekten i huvudsak  riktad mot skolor i Kumla 
kommun. För denna typ av projekt söks bidrag via Idrottslyftet, ÖLIF. Bidrag för 
ledarutveckling ingår i föreningsstödet för 2010 likaså bidrag för lovverksamhet.  
 
Beslutet berör barn- och ungdomar eftersom föreningens verksamhet i huvudsak riktar 
sig till barn och ungdomar. 

Förvaltningens förslag 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Kumla Tennisklubb ett bidrag på 2 000 kronor för 
riktade informationsinsatser till den del av projektet som avser satsningen att få fler barn 
och ungdomar från andra kulturer intresserade av tennis. Medelanvisning: Ansvar 4014, 
verksamhet 3519. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 

Enligt arbetsutskottets förslag 
 
Exp Kumla tennisklubb 
       Marina Yazdani 

Justeringssign                               Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-03-17 § 22 Dnr KFN 2010/44 

Program för Kumla utställningshall 2010 

Ärendebeskrivning 
Förslag till program för Kumla utställningshall 2010 föreligger. 
 
Beslutet berör barn och ungdomar eftersom en utställning riktar sig direkt till dem. 

Förvaltningens förslag 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 

Enligt arbetsutskottets förslag 
 
Exp Gertrud Åstrand 
        Göran Ekberg 

Justeringssign                               Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-03-17 § 23 Dnr KFN 2010/43 

Konst på Hög 

Ärendebeskrivning 
Skrivelse föreligger med redovisning av verksamhet och budget Konst på Hög 2009 
samt planering av verksamhet och budgetförslag år 2010 (bilaga). 
 
Beslutet barn och ungdomar på så sätt att hela området är en utställning som det lämpar 
sig att ta med barn till. Inga aktiviteter riktar sig dock inte direkt till barn och ungdomar.

Förvaltningens förslag 
Kultur och fritidsnämnden godkänner förslaget. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 

Enligt arbetsutskottets förslag 
 
Exp Gertrud Åstrand 

Justeringssign                               Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-03-17 § 24 Dnr KFN 2010/42 

Kumlasjönt 2010 

Ärendebeskrivning 
Förslag till överenskommelse föreligger mellan Kumla kommun genom kultur- och 
fritidsförvaltningen och Kumla Promotion angående genomförande av arrangemanget 
Kumlasjönt 2010 (bilaga) 
 
Enligt överenskommelsen upplåter kommunen kostnadsfritt amfiteatern i 
Djupadalsparken samt ger ett bidrag om 90 000 kr till Kumla Promotion för att 
genomföra minst 6 sommararrangemang 
Redovisning gällande verksamhet 2009 bifogas som bilaga 
 
Beslutet rör barn och ungdomar genom att minst ett av arrangemangen ska rikta sig till 
ungdomar och i övrig ha karaktär av familjeunderhållning. 

Förvaltningens förslag 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner överenskommelsen mellan Kumla kommun och 
kumla Promotion. 

Arbetsutskottets förslag 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner överenskommelsen mellan Kumla kommun och 
kumla Promotion. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 

Enligt arbetsutskottets förslag 
 
Exp Gertrud Åstrand 
        Kumla Promotion 

Justeringssign                               Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-03-17 § 26 Dnr KFN 2010/45 

Ändring i attestförteckning 2010 

Ärendebeskrivning 
Enligt Kumla kommuns attestreglemente ska varje nämnd upprätta förteckning över 
utsedda beslutsattestanter och ersättare. Med anledning av att förvaltningschefen 
Lennart Mehle slutar sin anställning den 31 mars 2010 behöver ändring göras i 
attestförteckning för 2010 (Kfn §66 10 december 2009). 
 
Förvaltningschefen har dels en generell attesträtt för samtliga koder inom nämndens 
område men är också beslutsattestant för ansvar 401 och ersättare inom vissa delar av 
ansvaren 403 och 405. Maxbelopp som beslutsattestant vid elektronisk hantering av 
leverantörsfakturor är 500 000 kr per rad. 

Förvaltningens förslag 
T f förvaltningschef Edit Ugrai har från den 1 april 2010 förvaltningschefens 
beslutsattesträtt tills dess att förvaltningschefstjänsten är tillsatt. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 

Enligt arbetsutskottets förslag 
 
Exp Britt Knutsson 
  

Justeringssign                               Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-03-17 § 27 Dnr KFN 2010/46 
 

Ekonomisk rapport: Bokslutsanalys 2009 samt månadsrapport, 
februari 2010 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av bokslutsanalys 2009 års bokslut samt månadsrapport upprättad till Ks 
den 3 mars 2010 inklusive ekonomisk uppföljning per den 28 februari 2010 enligt 
bilaga. Riktpunkt för februari är 17%. 
 
Beslutet berör barn- och ungdomar genom att en stor del av nämndens verksamhet riktar 
sig till barn och ungdomar. 

Förvaltningens förslag 
Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporterna till handlingarna. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 

Enligt förvaltningens förslag 
 
Exp Britt Knutsson 

Justeringssign                               Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden 2010-03-17 § 28 Dnr KFN 2010/64 
 

Rapport: Driftbudgetkalkyl över nya Djupadalsbadet 
 
Lars-Göran Karlsson, avdelningschef på fritidsavdelningen rapporterade om ett förslag 
till driftbudgetkalkyl som tagits fram av Ulf Isaksson & Pär Svensson, Weedo AB.  
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 

Kultur- och fritidsnämnden anser att förslaget kan vara ett bra underlag att utgå ifrån 
och lägger rapporten till handlingarna. 

 
 
 
 

Justeringssign                               Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden 2010-03-17 § 29 Dnr KFN 2010/56 

Meddelande, yttrande angående Kumla sjöpark 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat förslag till detaljplan för KUMLA 
SJÖPARK som nu är utställd. Förslaget har remitterats till kultur- och fritidsnämnden 
för samråd. Samrådstiden pågår till den 22 februari 2010. Utställningen har föregåtts av 
ett detaljplaneförslag som varit ute på samråd våren 2008. 
 
Detaljplanen syftar till att utveckla Djupadalsparken vid Kumlasjön till en stadspark 
med ut- och inomhusbad, nya sjöar, växthus, planteringar, friytor, lek och rekreation. 
Planområdet omfattar nuvarande Djupadalsparken och anslutande 
grönområden/jordbruksmark.  
 
Yttrande i bilaga. 

Förvaltningens förslag 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott antar yttrande i bilaga daterad den 23 februari 
2010. 

Arbetsutskottets beslut 
Enligt förvaltningens förslag. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 

Enligt arbetsutskottets förslag 
 
Exp Edit Ugrai 
        Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Justeringssign                               Utdragsbestyrkande 



16 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-03-17 § 30 Dnr KFN 2010/56 

Ny ledamot i arbetsutskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har den 15 mars beslutat att entlediga Annica Eriksson (S) från sitt 
uppdrag i kultur- och fritidsnämnden och dess utskott och som har valts in i social-
nämnden från den 1 april 2010. Anneli Roos (S) väljs till ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden från samma datum. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 

Lisbet Björklund väljs till ledamot i arbetsutskottet från och med den 1 april 2010. 
 

 
 

Justeringssign                               Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden 2010-03-17 § 31 Dnr KFN 2010/56 

Skrivelse angående skötsel av Konst på Hög 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden har fått en skrivelse angående skötseln av Konst på Hög 
(bilaga). Förslagsställaren pekar på att vägen och konstverken måste underhållas, att 
temperaturen i kaffestugan vid varm väderlek inte är acceptabel samt att toaletten är 
utsliten. Han anser därför att Konst på Högs budget behöver förstärkas. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 

Gertrud Åstrand, avdelningschef på kulturavdelningen, får i uppdrag att besvara 
skrivelsen. 
 

 
 
 
 

Justeringssign                               Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden 2010-03-17 § 32 Dnr KFN 2010/56 

Rapport från kulturting 2010 

Ärendebeskrivning 
Lisbet Björklund (S) och Herje Fahlén (FP) rapporterar om sitt deltagande i Kulturting 
2010. De blev mycket inspirerade och föreslår att bjuda in en av föreläsarna, ungdoms-
samordnare i Mora.   
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 

Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 
 

 

Justeringssign                               Utdragsbestyrkande 


