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2 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-21 § 74 Dnr KFN 2010/283 

Övrigt föreningsbidrag, Kumla Kampsportförening 

Ärendebeskrivning 
Kumla kampsportförening söker övrigt bidrag om 59 500 kronor. Föreningen söker 
ekonomiskt stöd för judomattor till sin lokal. Judomattor är ett krav för att föreningen 
överhuvudtaget ska kunna bedriva sin verksamhet.  
 
Kumla kamsportförening har lämnat moderföreningen i Örebro. Materialet som Kumla 
kamsportförening nyttjat tillhörde moderföreningen. I samband med en vattenskada 
vintern 2010 förstördes samtliga judomattor och lokalen som hyrs på Byrstagatan 1 
krävde omfattande renovering. Kumla kamsportförening har nu fått möjlighet att 
återigen hyra lokalen för sin verksamhet. Verksamheten startade i nyrenoverade lokaler 
september 2010. I dagsläget finns inget utrymme för föreningen i kommunala 
anläggningar.  
 
Beslutet berör barn och ungdomar eftersom Kumla kampsportförening är en 
ungdomsförening. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Kumla kampsportförening ett bidrag om 30 000 
kronor mot redovisning på inköpt material. Medelanvisning: Ansvar 4014, verksamhet 
3519. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-21 § 75 Dnr KFN 2010/281 

Övrigt bidrag, Ekeby IF 

Ärendebeskrivning 
Ekeby Kumla basket söker övrigt bidrag om 15 000 kronor. Föreningen söker 
ekonomiskt stöd för de omkostnader som uppstått i och med föreningens snabba 
tillväxt. 
 
Ekeby Kumla basket ingick som en ny sektion i Ekeby IF 2009. Sektionen bedömdes 
vid ansökan om föreningsstöd på samma sätt som vid nystart av förening. Ekeby Kumla 
basket har under knappt ett år ökat sitt medlemsantal från fem aktiva barn till i dagsläget 
cirka 70 aktiva medlemmar.   
 
Beslutet berör barn och ungdomar eftersom Ekeby IF är en ungdomsförening. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Ekeby Kumla basket ett bidrag om 5 000 kronor 
mot redovisning av hur bidraget använts. Medelanvisning: Ansvar 4014, verksamhet 
3519. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-21 § 76 Dnr KFN 2009/129 

Startbidrag, Somaliska Kulturföreningen i Kumla 

Ärendebeskrivning 
Somaliska kulturföreningen har bildat en lokal förening i Kumla. Föreningen söker 
startbidrag om 1 000 kronor.  
 
Föreningens huvudsakliga inriktning är att bedriva kultur-, studie- och fritidsverksamhet 
främst för barn och ungdomar. Syftet är att verka för  social gemenskap och underlätta 
integration i det svenska samhället.  
 
Föreningen uppfyller kraven för bildande av förening. 
 
Beslutet berör barn och ungdomar.  

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner Somaliska kulturföreningen i Kumla som 
bidragsberättigad ungdomsförening och beviljar föreningen startbidrag om 1 000 
kronor.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-21 § 77 Dnr KFN 2010/299 

Bidrag till fritidsföreningar 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden har att föredela 2011 års bidrag till fritidsföreningar. 
Medelanvisning; verksamhet 3511, verksamhetsbidrag till föreningar.  

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fördelar bidraget enligt följande: 
 
Förening                                      Sökt bidrag 2011 Förslag 2011 
 
Koloniföreningen Idrottsparken 53 000 kr                        5 000 kr 
Korpen Kumla                                     12 000 kr                      12 000 kr 
Kumla astronomiklubb               2 000 kr                        2 000 kr 
Kumla PRO samorganisation             15 000 kr                        7 000 kr 
Naturskyddsföreningen               9 000 kr                        9 000 kr 
RPG Gemenskap Kumla               3 000 kr                        3 000 kr 
SPF Kumlabygden                         Ej angett belopp            3 000 kr 
Summa:                                     95 000 kr                      41 000 kr 
 
Medelanvisning; verksamhet 3511, verksamhetsbidrag till föreningar. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-21 § 78 Dnr KFN 2010/295 

Bidrag till lokalhållande föreningar 

Ärendebeskrivning 
Kultur och fritidsnämnden har att fördela 2011 års bidrag till lokalhållande föreningar. 
Bidragen utbetalas under förutsättning att samtliga erforderliga handlingar kommer in 
tillsammans med ansökan.  
 

Beslutet berör inte barn och ungdomar. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fördelar bidraget enligt följande: 
 
Förening                                      Sökt bidrag 2011 Förslag 2011 
 

Anonyma Alkoholister                                            15 300 kr (Avser hyra) 
Ekeby bygdegårdsförening                                            26 000 kr (Internt 
hyresbidrag) 
Hardemo bygdegårdsförening                  30 000 kr              23 000 kr 
Hörsta Blåbandförening                          40 000 kr                 23 000 kr 
Sällskapet Länkarna                             21 000 kr                6 000 kr 
Kumla Barnens dag                           100 000 kr            105 000 kr 
Logen Hvarandras Hjelp                 30 000 kr              31 000 kr 
Summa:                                                             229 300 kr 
 

Hörsta Blåbandförening har sökt särskilt bidrag om 20 000 kronor för att klara 
omkostnader i samband med reparation. Ansökan avslås då lägenheten kommer att 
inbringa hyresintäkter. 
 

Sällskapet Länkarna har sökt särskilt bidrag om 6 000 kronor till en vattenpump. 
Ansökan om särskilt bidrag beviljas med 3 000 kronor. 
 

På grund av att Anonyma Alkoholister enligt överenskommelse återbetalar en del av 
hyreskostnaden reduceras deras bidrag och 6 000 kronor frigörs att fördela till 
föreningarna Kumla Barnens Dag och Logen Hvarandras Hjelp då stort bidragsbehov 
föreligger 
   

Medelanvisning : Verksamhet 35113, bidrag till lokalhållande föreningar 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-21 § 79 Dnr KFN 2010/296 

Bidrag till kulturföreningar 

Ärendebeskrivning 
Kultur och fritidsnämnden har att fördela 2011 års bidrag till kulturföreningar. 
 
Medel att fördela 2011- 143 800 kr: 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden fördelar bidrag till kulturföreningar enligt följande: 
Förening                                         Sökt bidrag 2011     Förslag 2011  
Yxhultsbydgens hembygdsförening 10 000 kr     8 000 kr 
Kumla Manssång                                   1 000 kr     1 000 kr 
Föreningen Norden                                   3 000 kr     1 500 kr 
Kumla Hembygdsförening                     10 000 kr     8 000 kr 
Skoindustrimuseets vänförening           2 000 kr     1 000 kr 
Kumla-Hallsbergs orkesterförening         12 000 kr     8 500 kr 
Kumla fotoklubb                                   1 000 kr     1 000 kr 
Kören Cum Vox                                   2 000 kr     2 000 kr 
Kumla Riksteaterförening                    115 000 kr 100 000 kr 
Kumlabygdens spelmansgille                        1 500 kr     1 500 kr 
Gata upp gata ner                                    1 500 kr     1 500 kr 
Kumla Folkdansgille                                    1 000 kr     1 000 kr 
Kumla föreläsningsförening                      10 000 kr     3 500 kr 
Kumlabygdens slöjdare                        2 000 kr     1 000 kr 
Kumla släktforskarklubb                        2 500 kr     1 300 kr 
Hardemo hembygdsförening                        4 500 kr     2 000 kr 
Summa:                                                   142 800 kr 
 
Medelanvisning : Verksamhet 351140, kulturföreningar. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-21 § 80 Dnr KFN 2010/308 

Bidrag till jubileumsfirande föreningar 

Ärendebeskrivning 
Föreningen CumVox-kören firar 25 års jubileum 2010 och ansöker därför bidrag om 
2000 kr för jubileumsfirande föreningar. Bidraget skall användas till en 
jubileumskonsert på Folkets Hus söndagen den 17 oktober.  
 
Beslutet berör inte barn och ungdomar. 

Förslag till beslut 

Kultur och fritidsnämnden beviljar ansökan om 2 000 kr. Medelanvisning; ansvar 4013, 
verksamhet 35191. 
 
Beslutet berör inte barn och ungdomar. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-21 § 81 Dnr KFN 2010/314 

Klimatprogram för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadskontoret har tagit fram förslag till klimatprogram med tillhörande 
handlingsplan som sänts ut på remiss till kommunens nämnder och bolag för yttrande.  
 
Det förslag till Klimatprogram som miljö- och byggnadskontoret tagit fram syftar till att 
ge en bild av kommunens bidrag till klimatpåverkan samt ge förslag på åtgärder för att 
uppnå det nationella miljökvalitetsmålet – begränsad klimatpåverkan. Till 
Klimatprogrammet finns en Klimatplan framtagen som innehåller en inventering av 
nuvarande utsläpp av koldioxid i kommunens verksamheter och bolag. En kartläggning 
av energianvändningen och en analys över möjligheterna att minska antalet 
utsläppskällor har också gjorts.  
 
Klimatprogrammet föreslås ersätta den nu gällande klimatstrategin från 2007, och 
Energiplanen från år 2001. Programmet ska utgöra underlag för arbetet med 
kommunens budget och framtida strategier. Genom att vara ett levande styrdokument 
som kontinuerligt revideras ska den ingå i kommunens och bolagens 
planeringsförutsättningar. Uppföljning och utvärdering av mål och åtgärder är en 
förutsättning för utveckling av programmet.  
 
Förslag: 
 
I Klimatprogrammet formuleras en Klimatvision som sedan följs av både klimatmål, 
etappmål och energimål. Detta resulterar i viss otydlighet. 
 
På verksamhetsnivå bör genomförd inventering brytas ner i en energi/miljörevision vad 
gäller förbrukning och drivmedelsslag på befintlig maskin- och fordonspark. Kan vara 
ett underlag vid beslut om behov av fordonsparkens förnyelse. Vid byte eller 
nyinvestering ska krav finnas på att en miljövinst om X % uppnås samt vara ett tungt 
viktat kriterium vid upphandling. 
 
Uppföljning är viktig, finna nyckeltal som kan mäta förändringar med rimlig 
administrativ arbetsinsats 
 
Programmet bygger på ansvar men bör också innehålla ”morötter i systemet”.  
 
Miljösatsningar bör inte bara uppmuntras utan också premieras. Dessa kan kräva 
investeringar och kosta mer men ge energivinster i det långa perspektivet, till exempel 
satsning på ny teknik som belysningen i Sjöparken 35W, som är först i Sverige enligt 
leverantören – eller centrum 50W – mot tidigare 125W normalt. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Processen kring genomförandet bör uppmärksammas för att nå ett bra resultat. Det 
räcker inte med enbart ”eldsjälar”. Utbildning och redskap behövs för att implementera 
programmet även bland personal, brukare och kunder. 
 
Klimatplanen som ingår i programmet anges avse kommunen som verksamhetsutövare. 
Planen redovisar en intressant nulägesbeskrivning för kommunens verksamheter men 
också av läget för övriga sektorer i Kumla kommun utifrån ett klimatperspektiv. 
Transporterna utmärker sig exempelvis. Förvaltningen vill därför uppmärksamma 
samhällsplaneringens möjligheter och ansvar och kommunens roll i detta sammanhang. 
 
Beslutet berör såväl unga som gamla. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-21 § 82 Dnr KFN 2010/316 

Yttrande, resepolicy för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 
En ny resepolicy har tagits fram för Kumla kommun som bygger på mål och riktlinjer 
från exempelvis miljöprogram och klimatstrategi. Syftet är att skapa mer 
kostnadseffektiva, miljöanpassade och säkrare resor. Den ersätter policyn från år 2000. 
Den nya policyn vänder sig direkt till varje anställd och ger vägledning vid val av 
transportmedel vid tjänsteresor. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka resepolicy för Kumla kommun 
på remiss till kommunens förvaltningar, kommunala bolag och till centrala sam-
verkansgruppen.  
 
Förslag till yttrande 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har behandlat förslaget till ny resepolicy vid olika 
möten däribland inom förvaltningens ledningsgrupp. Förvaltningen har inget att invända 
mot policyn utan kommer att aktivt arbeta för att implementera den samt möjliggöra val 
av cykel, kollektivtrafik eller poolbil vid tjänsteresor.  

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar förslag till yttrande. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-21 § 83 Dnr KFN 2010/293 

Översiktsplan med fördjupningar för Kumla kommun, följebrev 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har efter samråd upprättat ett nytt förslag till  
Översiktsplan med fördjupningar över kommunens tätorter. Förslaget har remitterats till 
Kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Samrådstiden är mellan den 15 september och  
den 15 november 2010.  
 
Planförslaget består av tre delar där del 1 beskriver planerad framtida mark- och 
vattenanvändning, del 2 redogör för planeringsförutsättningarna och del 3 utgör en 
kartbilaga. Till materialet finns också en samrådsredogörelse med kommentarer till de 
synpunkter som kommit in i samband med samrådsskedet. 
 
Yttrande 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har i yttrande den 26 maj, 2010, § 40 lämnat 
synpunkter på förslaget till Översiktsplan för Kumla kommun. Av det nya förslaget som 
nu finns framtaget framgår att de synpunkter som kultur- och fritidsnämnden lyft fram 
har i väsentliga delar arbetats in i förslaget.  

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen har inget att erinra mot det nya förslaget. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Enligt förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-21 § 84 Dnr KFN 2010/288 

Utställning detaljplan för del av Kv Hackspetten, Sörbyvägen 

Ärendebeskrivning 
Detaljplan för del av Hackspetten, Sörbyvägen har kommit in till kultur- och 
fritidsnämnden för synpunkter. Syfte är att ge möjlighet till Kumla Bostäder AB att 
bygga 13 st radhus med parkeringsplatser.  
 
Planförslaget finns tillgängligt i Stadshuset, på kommunens bibliotek och på 
kommunens hemsida, www.kumla.se under rubrikerna Kumla kommun, Bygga 
& bo, Samhällsplanering, Detaljplaner. 
 
Utställningstiden är från den 9 sepember till den 8 oktober 2010. Synpunkter på 
förslaget ska vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast den 7 okt 2010.  
 
Förslag till yttrande 
 
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot planen. 
 
Dock vill kultur- och fritidsnämnden inför fortsatt planering uppmärksamma frågan om 
upplevelsen av trygghet. Enligt illustrationsplanen utgörs området mot Sörbyvägen av 
garage och parkering. Området utgör entré till de planerade bostäderna och också miljö 
mot Sörbyvägen som i övrigt utgörs av villaförgårdar. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrandet 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förslag. 
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Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-21 § 85 Dnr KFN 2010/317 

Namnbyte av motorstadion i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 
Motorsportklubben Indianerna har i skrivelse anhållit om att Kumla kommun upplåter 
rätten att "sälja" namnet på motorstadion. 
 
Företaget i fråga är ICA Maxi, varvid namnet på motorstadion 
skulle bli ”ICA Maxi Arena” 
 
Samarbetsavtalet mellan motorsportklubben Indianerna och ICA Maxi skall gälla i fem 
år från påskrivet datum. 
 
Med hänvisning till tidigare namnbyte den 12 januari 2000, KS § 11, föreslår kultur- 
och fritidsnämnden att ge motorsportklubben Indianerna rätten att förhandla om nytt 
namn på motorstadion.  
 
Beslutet berör inte barn och ungdomar. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner namnförslaget "ICA Maxi Arena". 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förslag med tillägget att uppdra till kultur- och fritidsförvaltningen att utarbeta 
riktlinjer för namnbyte av sportanläggningar. 
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Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-21 § 86 Dnr KFN 2010/315 

Namnbyte av ishallen i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 
IFK Kumla Hockey har i skrivelse den 20 september 2010 anhållit om att Kumla 
kommun upplåter rätten att ”sälja” namnet på ishallen.  
Företaget i fråga är Weidermans Buss och Transport, varvid namnet på ishallen  
skulle bli ”Weidermans Buss Arena” 
 
Samarbetsavtalet mellan IFK Kumla Hockey och Weidermans Buss och Transport skall 
gälla i fem år från påskrivet datum. 
 
Med hänvisning till tidigare namnbyte på ishallen, Kfn § 33 2001-06-07, föreslår kultur- 
och fritidsnämnden att ge IFK Kumla Hockey rätten att förhandla om nytt namn på 
ishallen.  
 
Beslutet berör inte barn och ungdomar. 

Förslag till beslut 
Kultur-och fritidsnämnden godkänner namnförslaget ”Weidermans Buss Arena”.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förslag med tillägget att uppdra till kultur- och fritidsförvaltningen att utarbeta 
riktlinjer för namnbyte av sportanläggningar. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-21 § 87 Dnr KFN 2010/313 

Medborgarförslag om nedtagning av björkar i Hällabrottet 

Ärendebeskrivning 
Två medborgarförslag har inkommit till Kumla kommun den 13 september 2010. Av 
förslaget framgår att det finns stora björkar vid Winnbergs väg i Hällabrottet som fäller 
frömjöl och frön som tränger in i silar och stuprör. Det leder också till olägenhet för de 
boende i området. Förslagställaren vill att kommunen istället planterar något som inte 
orsaker så mycket besvär. 
 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 20 september att överlämna ärendet 
till kultur- och fritidsnämnden för besvarande. 
 

Kultur- och fritidsnämndens svar 
 

Kultur- och fritidsförvaltningen gör med jämna mellanrum besiktningar av träden i 
stadsmiljön och har vid några tillfällen varit tvungna att ta ned björkar som gått i röta, 
grenar har gått av eller andra mekaniska skador. 
 

Om villaägare har synpunkter på att närliggande träd är störande, kan man ansöka om 
nedtagning på en särskild blankett (bilaga). En arbetsgrupp bestående av trädgårdstekniker, 
skogsmästare och arbetsledare gör sedan en bedömning utifrån specifika kriterier, se 
ansökningsblankett. Ert medborgarförslag kommer att behandlas som en sådan ansökan. 
 

Som utgångspunkt för all hantering av skog och naturområden står förvaltningens 
skogsbruksplan som tar hänsyn till estetiska värden, användningsområden och ekologiska 
aspekter. Kultur- och fritidsförvaltningen är därför synnerligen restriktiv när det gäller att ta 
ner träd på grund av nedskräpning eller liknande. Om träden är friska och inte kan tänkas 
orsaka någon fara får träden stå kvar.  
 

De aktuella träden är planterade för att skapa en grön korridor mot Yxhultsvägen i syfte att 
rena luften från framför allt bilavgaser.  
 

En tjänsteman från kultur- och fritidsförvaltningen kommer att kontakta er. Om trädfällning 
i ert fall blir godkänd kommer fällningen att ske under perioden oktober till mars. 
 

Beslutet berör barn och unga ur miljösynpunkt. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner svaret. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Enligt förslag. 
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Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-21 § 88 Dnr KFN 2010/298 

Ekonomisk rapport 

Ärendebeskrivning 
I månadsrapport upprättad den 29 september beräknas ett överskott på 200 000 kronor 
vid årets slut (bilaga) samt ekonomisk uppföljning per den 30 september.  
 
Beslutet beröt inte barn och ungdomar. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar månadsrapport upprättade den 29 september för vidare 
befordran till kommunstyrelsen. Övriga rapporter läggs till handlingarna.  
 
beslutet berör inte barn och ungdomar. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förslag. 

 


