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2 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-04-28 § 34 Dnr KFN 2010/75 

Ansökan om startbidrag, Afganska föreningen i Kumla 

Ärendebeskrivning 
Afghanska föreningen i Kumla har bildat en lokal förening i Kumla. Föreningen har 
inkommit med en ansökan om startbidrag om 1000 kronor.  
 
Föreningens huvudsakliga inriktning är kursverksamhet och möten med kulturell 
inriktning. Syftet är att verka för att ta tillvara den afghanska nationella, kulturella och 
historiska traditionen i Sverige samt underlätta integration i det svenska samhället.  
 
Föreningen har ansökt om startbidrag tidigare men fått avslag. Föreningens styrelse har 
därefter kallat medlemmarna till extra möte och beslutat om ändring av stadgar 
beträffande medlemskap,(bilaga).  
 
Föreningen uppfyller kraven för bildande av förening. 
 
Beslutet berör ungdomar eftersom föreningen bedriver verksamhet i huvudsak för 
ungdomar.  
  

Förvaltningens förslag 
Kultur- och fritidsnämndens beviljar Afghanska föreningen i Kumla ett startbidrag om 
1000 kronor. Medelanvisning: Ansvar 4014, verksamhet 35124. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förvaltningens förslag. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-04-28 § 35 Dnr KFN 2010/74 

Ansökan om övrigt bidrag, Örebro Radio Bil Club 

Ärendebeskrivning 
Örebro radio bil club har inkommit med ansökan om övrigt bidrag. Föreningens 
huvudsakliga inriktning är att tillvarata radiostyrd bilsport. Föreningen riktar sig till 
barn och ungdomar. Under perioden november 2009 till och med mars 2010 har 
föreningen bedrivit sin verksamhet i Hällabrottet, Kumla. Föreningens hemarena är 
Örebro och inför nästa vintersäsongen söker man lokal i Örebro. Mindre än hälften av 
medlemmarna i åldern 6-25 år är från Kumla. 
 
Enligt Bidragsbestämmelser för ungdomsverksamhet inom Kumla kommun ska 
verksamheten ske i Kumla och huvuddelen av medlemmarna ska vara bosatta i 
kommunen. 

Förvaltningens förslag 
Kultur- och fritidsnämnden avslår Örebro radio bil clubs ansökan.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förvaltningens förslag. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-04-28 § 36 Dnr KFN 2010/89 

Arvode för guidning, sommaren 2010 

Ärendebeskrivning 
Turistbyrån har i samarbete med kulturavdelningen inlett ett projekt med syftet att 
utveckla, öka och kvalitetssäkra guidade visningar som sker i kommunen. Förslaget 
innebär i korthet att en grupp bildas med guidningsuppdrag på besöksmål som t ex 
Konst på hög, museer och konstvandring.  
 
Ett arvode om 350 kronor netto kommer att betalas ut per guidning inklusive 
förberedelser och resa till och från besöksmålet. 
 
Överskottet från guidningarna sätts in på verksamhet Turism och används till 
guideverksamheten för till exempel att ta fram faktamaterial och andra omkostnader.  
 
Taxor för guidade visningar redovisas i ”Taxor och avgifter” 
 
Beslutet berör barn och ungdomar genom att en stor del av nämndens verksamhet riktar 
sig till barn och ungdomar. 
 

Förvaltningens förslag 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslaget 

Arbetsutskottets förslag 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslaget 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förvaltningens förslag. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-04-28 § 37 Dnr KFN 2010/88 
 
Införande av nya öppettider under lågsäsongs veckor vid 
Djupadalsbadet veckorna 22-23 och 32-33 

Ärendebeskrivning 
Under flera år har det varit svårt att få tag på säsongsarbetare till Djupadalsbadet som 
kan tjänstgöra innan skolterminen har slutat eller börjat. Anledningen är att de som 
söker säsongsarbete ofta själv går i skolan. Djupadalsbadet planeras öppna den fredagen 
den 28 maj och stänga den 22 augusti. 
 
Bemanningen på Djupadalsbadet kräver mer personal mer än vad som krävs inomhus i 
Kumlahallen för att klarar av raster, bevakningsuppdrag och skötsel av anläggningen. 
Därför anställs extra personal eller komprimeras arbetstiden så att det blir längre 
överlappningar i schemat.  
 
För att klarar detta på ordinarie personal måste vi förkorta bevaknings-uppdraget genom 
att öppna en timma senare och stänga en timma tidigare på vardagar. Under helger är 
det något lättare men även där innebär en timma senare öppet en bättre överlappning.   
 
De grupper som kan komma att påverkas genom nya öppettider är främst skolan som 
måste planera sina bad dagar på ett annat sätt med start en timma senare. För 
allmänheten handlar det om att få ut information under maj månad om detta. Tiderna för 
morgonsim tisdagar och fredagar 07:00-08:00 kommer. 
 
Beslutet berör barn och ungdomar delvis. 

Förvaltningens förslag 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ändra öppettiderna på Djupadalsbadet under 
veckorna 22-23 och 32-33 under säsongen 2010 samt att vardagar ha öppet 10:00-19:00 
och lördag-söndag öppet 10:00-18:00. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förvaltningens förslag. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-04-28 § 38 Dnr  

Ändrad öppettid för Djupadalbadets camping 

Ärendebeskrivning 
När byggnadsarbetena av nya badet inleds i maj görs bedömningen att gästerna på 
Djupadalsbadets camping kommer att bli störda av bland annat pålningsarbeten. 
 
Denna period öppnar för möjligheten att utföra de nödvändiga åtgärder som påtalades 
av kultur och fritidsnämnden redan i maj 2008. Marken behöver dräneras och den 
tekniska servicen förnyas. I början av maj 2010 ges tillfälle att iordningställa marken 
med massor från nya badhusområdet. Därefter kan dränering utföras under våren 2011. 
 
Camping som boendealternativ är ett av drivmedlen för att locka turister till orten. 
Djupadalsbadets camping har stor betydelse för turismen och centrumhandeln i Kumla. 
Djupadalsbadet har också varit den främsta anledningen till att man förlagt sitt boende 
till campingen i Kumla och med nya badet på plats samt upprustad camping finns stora 
möjligheter att öka antalet gästnätter.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att ta fram en situationsplan som ger underlag 
för en ekonomisk kalkyl. Avsikten är att visa på en omdisponering och effektivt 
utnyttjande av campingområdet som även går i linje med de krav som följer dagens 
campingturism.  
 
En tillfällig lösning för dem som trots byggnationen önskar ett campingboende i 
området vid Kumlasjön kommer att erbjudas det tidigare cirkusområdet väster om det 
nuvarande.  
 
Campingområdet kommer att planeras och ställas i ordning under tiden som nämnda 
markarbeten genomförs. Verksamheten hålls öppen under högsäsong som sammanfaller 
med skolirnas sommalov under åtta veckor. 

Förvaltningens förslag 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
 

1  reducera öppethållandet till åtta veckor under högsäsong. 
2  campingen flyttas till det före detta cirkusområdet om byggnadsarbetena kommer 
igång. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 

1 Reducera öppethållandet till åtta veckor, under skolornas sommarlov. 
2 campingen flyttas till cirkusområdet om byggnadsarbetena kommer igång. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-04-28 § 39 Dnr KFN 2010/83 

Taxor och avgifter 2010 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till taxor och avgifter enligt bilaga. 
 
Beslutet berör barn och ungdomar eftersom en stor del av nämndens verksamhet riktar 
sig till dem. 

Förvaltningens förslag 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till taxor och avgifter. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till taxor och avgifter enligt bilaga 
daterad 2010-04-28 att gälla från 1 april. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-04-28 § 40 Dnr KFN 2010/84 

Omdisponering av överfört överskott från 2009 

Ärendebeskrivning 
Huvudprincipen i Kumla kommun är att 100% av nettoavvikelsen i bokslutet överförs 
till kommande år. I bokslut 2009 redovisade kultur- och fritidsnämnden ett överskott på 
701,1 tkr. Kommunfullmäktige beslutade den 15 mars 2010 § 32 att beloppet i sin 
helhet överförs till 2010 års budget.  
 

Förvaltningens förslag 
Förvaltningens förslag på omdisponering av 701,1 tkr är: 
 
1. Strategisk planering                                                           50,0.  
2. Budgetjustering parkens personalutrymme                                 100,0 
3. Personalkostnad för ej längre tjänstledig fritidsledare. I  
    ramminskning inför budget 2010 drogs 310 000 kr bort varav  
    210 000 kr från extrapersonal. Kvisten och 100 000 kr  
    från fritidsgården Skogstorp                                             170,0 
4. Kostnad mellanskillnad lön – lönebidrag  
    arbetsmarknadsåtgärd Konst på Hög                                   70,0 
5. Arrangemang Kumladagen i augusti                                   40,0 
6. Utredning och projektering av toalett, och underhåll 
    av vägen, Konst på Hög                                                              100,0 
7. Anslutningskostnad VA-avgift till toalett Hyvlarverkstaden  
    (investeringsbudget 100 tkr till toalett)                                   50,0 
8. "Återförande av medieanslag, vilket reducerats med 200 tkr i 
    ramminskning inför budget 2010 samt bidrog med 180 tkr i  
    i inköpsstopp 2009                                                                       50,0 
9. Ny skjutvall i skyttehallen Kumlahallen                                   40,0 
10. Kompletteringar/utbyte i samband med flytt i stadshuset           31,1 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förvaltningens förslag. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-04-28 § 41 Dnr KFN 2010/93 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål 2010 

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. 
Förslag från förvaltningen föreligger (bilaga). 
 
Beslutet berör barn och ungdomar eftersom en stor del av nämndens verksamhet riktar 
sig till barn och ungdomar. 

Förvaltningens förslag 
Överlåta till kultur- och fritidsnämnden. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till verksamhetsmål enligt bilaga daterad 
2010-04-28. 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-04-28 § 42 Dnr KFN 2010/125 
 
Samråd - Detaljplan för Södra Via 2:18 m fl Via industriområde 
Kumla 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat förslag till detaljplan över Södra Via, Via 
industriområde, som nu är utställd. Förslaget har remitterats till kultur- och 
fritidsnämnden för samråd 
 
Detaljplanen syftar till att skapa en plan som slår fast vilken verksamhet som ska 
förekomma i området. Vidare blir planen ett naturligt steg att utveckla Via 
industriområde. Den största delen av området är inte planlagt. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har lämnat förslag till yttrande (bilaga). 
 

Förvaltningens förslag 
Kultur- och fritidsnämnden antar förslag till yttrande. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förvaltningens förslag. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-04-28 § 43 Dnr KFN/ 

Detaljplan för Norra Mos Företagspark Etapp 4 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat förslag till detaljplan för Norra mos 
Företagspark, etapp 4. Förslaget har remitterats till kultur- och fritidsnämnden för 
samråd.  
 
Detaljplanens syfte är att medge fortsatt utbyggnad (etapp 4) för industrier eller dylikt i 
Morra Mos Företagspark. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har lämnat förslag till yttrande (bilaga) 

Förvaltningens förslag 
Kultur- och fritidsnämnden antar yttrandet. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förvaltningens förslag. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-04-28 § 44 Dnr KFN 2009/12 

Delegationsärende, bidrag till ungdomsföreningar 2010 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämndens föreningsutskott har med stöd av delegation  
KFN § 9, 2007, beviljat bidrag till föreningar med ungdomsverksamhet 
(bilaga). 
 
I 2010 års ramminskning har bidrag till ungdomsföreningar sänkts med  
50 000 kronor. 
 

Förvaltningens förslag 
Kultur- och fritidsnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förvaltningens förslag. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-04-28 § 45 Dnr KFN 2010/86 

Ekonomisk rapport, mars-april 2010 

Ärendebeskrivning 
Månadsrapport upprättad till Ks den 7 april 2010 inklusive ekonomisk uppföljning per 
den 31 mars enligt bilaga. Riktpunkt för mars är 25%, den ekonomiska uppföljningen 
visar 24%. För april är riktpunkten 33% och uppföljningen visar 33%. 

Förvaltningens förslag 
Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förvaltningens förslag. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-04-28 § 46 Dnr KFN 2010/139 

Rapport: Aktivitetshusets första år 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden får information om aktiviteteshusets första år.  
Öppet för allmänheten är måndag-torsdag och söndag 15:00-20:00. Bokningsbar tid är 
söndag-torsdag från 8:00-13:00 och fredag-lördag 8:00-22:00.  
 
Totalt 2 438 personer fördelade på nedanstående grenar har besökt Aktivitetshuset 
under perioden 1 augusti - 11 april: 
 
2009 2010 
Skateboard 56%  (44%) 
BMX/MTB 12% (16%) 
Klättring 16% (30%) 
Annat 17% (7%) 
Basket - (6%) 
Inlines 42 ggr (3ggr) 
 
Under sommaren, när sommarlovet börjar fram till skolstarten, kommer Aktivitetshuset 
i att ha öppet för ungdomar från 12 år: 
 
v. 24-26    Sommarjobbarna utgår från huset på dagtid. 
                 Aktivitetshuset öppet för actionsport och gårdsverksamhet: 
                 måndagar och onsdagar kl.15-17 (7-11år ) kl.17-22 från 12 år 
                 fredagar  kl. 19-24 från 12 år 
                 söndagar kl. 15-20 från 12 år 
                 Torsdagar kommer det finnas möjlighet att anmäla sig till en  
                 kortare dagsutflykt tex fiske, minigolf , bad mm 
 
v. 27-30    Aktivitetshuset öppet för actionsport och gårdsverksamhet: 
                 måndagar och onsdagar kl.15-17 (7-11år ) kl.17-22 från 12 år 
                 fredagar  kl. 19-24  
  Torsdagar kommer det finnas möjlighet att anmäla sig till en  
                 kortare dagsutflykt tex fiske, minigolf , bad mm 
 
v. 31-32    Aktivitetshuset öppet för actionsport och gårdsverksamhet: 
                 måndagar och onsdagar kl.15-17 (7-11år ) kl.17-22 från 12 år 
                 fredagar  kl. 19-24 från 12 år 
                 söndagar kl. 15-20 från 12 år 
                 Torsdagar kommer det finnas möjlighet att anmäla sig till en  
                 kortare dagsutflykt tex fiske, minigolf , bad mm. 
                 Resa till Skara sommarland fredag innan skolstart! 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 



15 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

 
 
 

Förvaltningens förslag 
Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt arbetsutskottets förslag. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-04-28 § 47 Dnr KFN 2010/140 

Rapport: Konstgräsplanen i Idrottsparken 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden får information om Konstgräsplanen i Idrottsparken januari-
april 2010: 
 
1. Bokningsbar tid, 1 035 tim,_varav bokad tid 825 tim (80%).  
2. Kumlaföreningar har bokat 68 %  
3. Externa föreningar har bokat 12%_ 
4. Intäkter under perioden, 170 000 kr varav externa föreningar står för 132 500 kr 

Förvaltningens förslag 
Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förvaltningens förslag. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-04-28 § 48 Dnr KFN 2010/79 

Meddelande, skrivelse om skötseln av Konst på Hög 

Ärendebeskrivning 
Skrivelse från Olle Medin angående skötsel av skulpturerna och vägen på 
Kvarntorpshögen. Avdelningschefen för kulturavdelningen har besvarat skrivelsen.  

Förvaltningens förslag 
Kultur- och fritidsnämnden lägger skrivelsen med svar till handlingarna. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förvaltningens förslag. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-04-28 § 49 Dnr KFN 2010/137 
Meddelande: Drogpolitiskt program för Kumla kommun 2010-
2011 

Ärendebeskrivning 
Drogpolitiskt program för Kumla kommun 2010-2011, kf § 57, 2010-04-19. 

Förvaltningens förslag 
Kultur- och fritidsnämnden lägger meddelandet till handlingarna. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förvaltningens förslag. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-04-28 § 81 Dnr KFN 2010/130 

Meddelande: Skrivelse från Boxningssällskapet Tor Kumla 

Ärendebeskrivning 
Boxningssällskapet Tor Kumla påtalar i skrivelse den 23 april behovet av en egen lokal 
(bilaga). 
 
 

Förvaltningens förslag 
Kultur- och fritidsnämnden ger Lars-Göra Karlsson och Marina Yazdani i uppdrag att 
besvara skrivelsen. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förvaltningens förslag. 
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 


