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Kultur- och fritidsnämnden 
 

2010-06-02 § 50 Dnr KFN 2010/156 

Budgetförslag 2011 och flerårsplan 2012-2013 

Ärendebeskrivning 
Till höstens budgetberedning ska inlämnas förslag på budget från respektive nämnd 
avseende planperioden 2011-2013. Grundbudgetförslaget ska innehålla sammanfattning 
av tilldelad ram i tabell "Drift- och investeringssammandrag", tre utvecklingsområden, 
verksamhetsbeskrivning samt angelägna behov av verksamhetsförändringar inom 
driftbudget och investeringsäskanden i prioriterad ordning.  
 
Föreligger förslag avseende verksamhetsförändringar inom driftbudget (bilaga) och 
investeringsäskanden (bilaga) samt beskrivning av tre utvecklingsområden (bilaga) 
under planperioden.  
 
Beslutet berör barn och ungdomar eftersom nämndens verksamhet i stor utsträckning 
riktar sig till barn och ungdomar. 

Förvaltningens förslag 
Kultur- och fritidsnämnden antar budgetförslag 2011 för vidare befordran till 
budgetberedningen. 
 
Arbetsutskottets förslag 
 

Enligt förvaltningens förslag. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 

Enligt förvaltningens förslag 

Justeringssignatur                    Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 

2010-06-02 § 51 Dnr KFN 2010/165 

E-plan 2011 

Ärendebeskrivning 
I syfte att bland annat förbättra och effektivisera den kommunala servicen till 
medborgare och näringsliv antog kommunfullmäktige den 23 april 2007, § 56, en vision 
för e-tjänster i Kumla kommun. I samband med detta arbetades även en e-strategi fram. 
Enligt denna ska varje nämnd ha en e-plan.  
 
Planen redovisar vilka datorsystem som finns inom nämndens verksamhet samt vilket 
behov av nyinköp av datorer, utbyte av skrivare, inköp av nya licenser med mera som 
finns. Planen redovisar även vilka e-tjänster och vilket verksamhetsstöd som är lämpligt 
och kan underlätta arbetet internt och/eller öka servicen och nyttan för medborgarna 
inom nämndens verksamhetsområde. 
 
Beslutet berör inte barn och ungdomar. 

Förvaltningens förslag 
Kultur- och fritidsnämnden antar e-plan 2011. 
 
Arbetsutskottets förslag 
 

Enligt förvaltningens förslag. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 

Enligt förvaltningens förslag 

Justeringssignatur                    Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 

2010-06-02 § 52 Dnr KFN 2010/144 

Samråd - översiktsplan Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 
Översiktplan med fördjupningar för Kumla kommun har översänts för samråd av Miljö-
och byggnadsnämnden. Kumla 25 000 är namnet på den nya planen och 25 000 
invånare år 2025 är det strategiska mål som kommunen arbetar efter. Översiktsplanen 
redovisar därför bl a hur kommunen behöver byggas ut för att nå målet. Synpunkter på 
förslaget ska lämnas före den 7 juni.  
 
Beslutet berör barn och ungdomar eftersom nämndens verksamhet i stor utsträckning 
riktar sig till barn och ungdomar.   

Förvaltningens förslag 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till yttrande enligt bilaga. 
 
Arbetsutskottets förslag 
 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kultur- och fritidsnämnden för beslut. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 

Enligt förvaltningens förslag 
   

Justeringssignatur                    Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 

2010-06-02 § 53 Dnr KFN 2010/106 

Ansökan om föreningsbidrag, Askhögens idrottsförening 

Ärendebeskrivning 
Askhögens Idrottsförening Kumla har bildat en lokal förening i Kumla. Föreningen 
söker startbidrag om 1 000 kronor.  
 
Föreningens huvudsakliga inriktning är att bedriva tennisverksamhet med målsättning 
att ha roligt och utveckla medlemmarna genom träning, lek och tävling. 
 
Föreningen uppfyller kraven för bildande av förening. 
 
Beslutet berör ungdomar eftersom föreningen bedriver verksamhet i huvudsak för 
ungdomar. 
 

Förvaltningens förslag 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Askhögens Idrottsförening, Kumla ett startbidrag 
om 1 000 kronor. Medelanvisning: Ansvar 4014, verksamhet 35124.      
 
Arbetsutskottets förslag 
 

Enligt förvaltningens förslag. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 

Enligt förvaltningens förslag 

Justeringssignatur                    Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 

2010-06-02 § 54 Dnr KFN 2010/102 

Startbidrag, förening Societá Sportiva Kumla 

Ärendebeskrivning 
Societá Sportiva Kumla har bildat en lokal förening i Kumla. Föreningen har söker 
startbidrag om 1 000 kronor.  
 
Föreningens huvudsakliga inriktning är att bedriva fotbollsverksamhet med målsättning 
att ha kul, utveckla medlemmarna och laget och på sikt nå högre divisionstillhörighet. 
 
Föreningen uppfyller kraven för bildande av förening. 
 
Beslutet berör ungdomar eftersom föreningen bedriver verksamhet i huvudsak för 
ungdomar. 
 

Förvaltningens förslag 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Societá Sportiva Kumla ett startbidrag om 1 000 
kronor. Medelanvisning: Ansvar 4014, verksamhet 35124.      
 
Arbetsutskottets förslag 
 

Enligt förvaltningens förslag. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 

Enligt förvaltningens förslag 

Justeringssignatur                    Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 

2010-06-02 § 55 Dnr KFN 2010/167 

Medborgarförslag Folkets park 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har den 19 april 2010 lämnats om att anlägga Folkets Park med
dansbana vid Lugnet, Kvarntorp. Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 4 maj, § 157
gett kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 
 

Förslagskrivaren påtalar den fina miljön och att det tidigare fanns en dansbana i
närheten. Han lyfter också fram närheten till Kumla, bra cykelvägar, inga närliggande
bostadshus och att området inte är stadsplanerat.  
 

Vidare anser han att platsen  har fördelar genom att det finns parkeringsplatser i
närheten, att inget staket behövs och att parken kan ta emot ca 1100 personer.  
 
Förvaltningens förslag till yttrande 
 

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av förslaget att anlägga en Folkets park i 
Lugnet.  
 

Kultur- och fritidsnämndens uppgift är att verka för att invånare och besökare i Kumla 
kommun ska erbjudas ett berikande och varierat kultur- och fritidsutbud och drogfria 
mötesplatser. Barn och ungdomar ska prioriteras. 
 

Kultur- och fritidsnämnden satsar därför i första hand på familjeevenemang samt på 
barn och ungdomars fritid genom fritidsgårdar, aktivitetsanläggningar och bidrag till 
föreningslivet.  
 

Kultur- och fritidsnämnden anser att Lugnet är ett vackert och fridfullt fritidsområde
och utflyktsmål och som bör ha kvar sin lugna karaktär. I princip är dock nämnden inte
emot en folkpark som sådan. 
 

Kultur- och fritidsnämnden planerar inte att anlägga en dansbana men välkomnar
däremot privata initiativ.  
 
Arbetsutskottets förslag 
 

Enligt förvaltningens förslag. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 

Enligt förvaltningens förslag 
 

 
 

Justeringssignatur                    Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 

2010-05-26 § 56 Dnr KFN 2010/155 

Ekonomisk rapport för maj 2010 

Ärendebeskrivning 
Månadsrapport upprättad till Ks den 2 juni 2010 inklusive ekonomisk uppföljning per 
den 31 maj enligt bilaga. Riktpunkt för maj är 42%, den ekonomiska uppföljningen 
visar 40 %. 
 
Förvaltningens förslag 
 

Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 

Enligt förvaltningens förslag 
 

 
 

Justeringssignatur                    Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-26 § 57 Dnr KFN 2010/166 
 

 

Rapport: Kvarntorpsområdet 
 

Edit Ugrai och Peder Witt berättar om kvarntorpsområdet och dess 
utvecklingsmöjligheter 
 
Förvaltningens förslag 
 

Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 

Enligt förvaltningens förslag 
 

 

Justeringssignatur                    Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 

2010-05-26 § 58 Dnr KFN 2010/175 

 
 
Meddelande: Samråd, detaljplan för del av Hackspetten, 
Sörbyvägen 
 
Detaljplanens syfte är att ge möjlighet att bygga 13 radhus med parkeringsplatser. 
Området gränsar till Sörbyvägen och Åkergatan. Planförslaget finns tillgängligt i 
stadshuset, i biblioteket och på kommunens hemsida. 
 
Synpunkter på förslaget ska vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda den 21 juni 
2010. 
 
Förvaltningens förslag 
 

Kultur- och fritidsnämnden lägger meddelandet till handlingarna 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 

Enligt förvaltningens förslag 

 

Justeringssignatur                    Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 

2010-05-26 § 59 Dnr KFN 2010/179 

 
 
Meddelande 
 
Kommunfullmäktige har antagit plan-, bygg- och bostadsprogram 2010-2012,  
den 17 maj 2010, § 68. 
 
Förvaltningens förslag 
 

Kultur- och fritidsnämnden lägger meddelandet till handlingarna. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 

Enligt förvaltningens förslag 
 

Justeringssignatur                    Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 

2010-05-26 § 60 Dnr KFN 2010/179 

 
 
Meddelande 
 
Miljö- och byggnadsnämnden godkände, den 25 maj, § 46, 2009 års uppföljning av 
miljöprogrammet. 
 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 

Kultur- och fritidsnämnden lägger meddelandet till handlingarna. 

Justeringssignatur                    Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 

2010-05-26 § 61 Dnr KFN 2010/179 

 
Meddelande 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade, den 25 maj, § 48, att klimatprogrammet och 
handlingsplanen ska skickas på remiss till kommunens nämnder och till de kommunala 
bolagen Kumlabostäder AB och Kumla fastigheter AB. 
 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 

Kultur- och fritidsnämnden lägger meddelandet till handlingarna. 

Justeringssignatur                    Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 

2010-05-26 § 62 Dnr KFN 2010/179 

 
 
Meddelande 
 
Miljö- och byggnadsnämnden godkände, den 25 maj, § 53, lokaliseringen och tidsbegränsat 
bygglov kan beviljas efter erforderlig granskning. 
 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 

Kultur- och fritidsnämnden lägger meddelandet till handlingarna. 

Justeringssignatur                    Utdragsbestyrkande 


