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2 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-11-18 § 89 Dnr KFN 2010/372 

Ungdomsledarstipendier 2010 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden har att årligen utse två ungdomsledarstipendiater. 
Ansökningar har inkommit från föreningar med ungdomsverksamhet. 
 
Stipendierna ska fördelas enligt följande: 4 000 kronor till ungdomsledare till och med 
25 år och 8 000 kronor till ungdomsledare över 25 år.  
Medelanvisning; verksamhet 3513, ledarstipendium. 
 
Barn och ungdomar berörs av beslutet. 

Förslag till beslut 
Överlämna ärendet till kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Arbetsutskottets beslut 
Enligt förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förslag. 



3 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-11-18 § 90 Dnr KFN 2010/327 

Ansökan om föreningsbidrag 2010, Vialundskolans IF 

Ärendebeskrivning 
Vialundskolans IF har bildat en lokal förening i Kumla. Föreningen söker startbidrag 
om 1 000 kronor. 
 
Föreningen är en skolidrottsförening vars syfte är att stimulera till idrottsaktiviteter, 
verka för sammanhållning och uppmuntra till att påverka genom föreningslivet.  
 
Föreningen uppfyller kraven på bildande av förening.  
 
Beslut berör barn och ungdomar. 
 

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

Arbetsutskottets beslut 
Enligt förslag 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-11-18 § 91 Dnr KFN 2010/282 

Bidrag till sydnärkeföreningar 

Ärendebeskrivning 
Ansökan om verksamhetsbidrag till sydnärkeföreningarna har inkommit till kultur- och 
fritidsnämnden. Företrädare från de fyra kommunerna; Askersund, Hallsberg, Kumla 
och Laxå har berett ärendet och lämnat förslag till Sydnärkegruppen. 
 
Vid handläggning av bidragsansökningarna har hänsyn tagits till föreningens ekonomi, 
medlemsantal, verksamhetens omfattning och kostnadsbild. 
 
Sydnärkegruppen rekommenderar sydnärkekommunerna att följa arbetsgruppens förslag 
samt att även rekommendera att bidrag ges för Reumatikerföreningen i Sydnärke enligt 
nivå för år 2010. Förvaltningens förslag på beslut gäller den del som Kumla kommun 
rekommenderas av Sydnärkegruppen att fördela på föreningarna. 
 
Beslutet berör såväl vuxna som barn och ungdomar.  
 
Medelanvisning; verksamhet 3511, bidrag till sydnärkeföreningar. 
 

Förslag till beslut 
                                                                                 Ansökan      Förslag   
 1. Sydnärkes Astma- o allergiförening                    18 000           3 000  
 2. Hjärt- o lungsjukas förening                                12 000           2 000 
 3. Sydnärkes diabetesförening                                 12 000           3 000 
 4. Sydnärkes FUB, föreningen för 
     utvecklingsstörda barn, ungdomar o vuxna         12 000           3 000 
 5. SRF, Synskadades riksförbund Sydnärke             20 000           6 500 
 6. Reumatikerföreningen Sydnärke                        Ingen ansökan        0 * 
 7. Brottsofferjouren i Sydnärke                                 50 000         12 000 
 8. NHR Humlan i Kumla, Neurologiskt 
     handikappades riksförbund (nystartad)              Inget belopp    1 000 
 9. RTP, Örebro lokalförening -  
     Riksförbundet för trafik- o polioskadade                6 000          1 500 
10. Celiakiföreningen Örebro län                                 4 000          1 000 
11. RSMH, Riksförbundet för social o mental hälsa  20 000          3 000 
 
* Reumatikerföreningen har en lokal förening i Kumla och erhåller bidrag från det 
årliga föreningsstödet som fördelas i Kumla kommun.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Arbetsutskottets beslut 

Enligt förslag 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-11-18 § 92 Dnr KFN 2010/256 
Meddelande - etablering av ridskoleverksamhet i Sickelsta, 
Kumla 

Ärendebeskrivning 
Kumla kommun har som ambition att uppföra ett nytt ridhus i kommunal regi samtidigt 
som man eftersträvar att verksamheten ska drivas av en fristående entreprenör. 
 
Under uppbyggnaden kommer verksamheten att bedrivas i anslutning till befintligt stall 
och ridhus i Sickelsta.  
 
Kommunfullmäktige har den 18 oktober 2010, § 103, godkänt avtal med Sickelsta 
Ryttarcenter (bilaga) och uppdrar åt kultur- och fritidsnämnden att inom ramen för 
tillgängliga medel i 2020 års budget utge ersättning för innevarande år. 
 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Arbetsutskottets beslut 
Enligt förslag 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-11-18 § 93 Dnr KFN 2010/222 

Medborgarförslag, lekpark söder om Kumlahallen 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har den 7 juni 2010 lämnats om att anlägga en lekplats söder om 
Kumlahallen. Kommunfullmäktige har den 14 juni 2010, § 84, överlämnat 
medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för beslut. 
 
Förslagsskrivaren anser att det med hög prioritet är dags att bygga en lekpark söder om 
Kumlahallen. På grund av generationsskifte finns numera flera barnfamiljer i området. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av och har full förståelse för att det finns behov 
av en lekpark i Via. Nämnden håller också med förslagsskrivaren om att en lekplats är 
en viktig mötesplats för både barn och vuxna i ett bostadsområde. 
 
Nämndens högsta prioritet är att se till att befintliga lekplatser uppfyller gällande 
säkerhetskrav. Parallellt med detta planeras etablering av en första etapp av lekplats i 
Via under år 2011.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen uppskattar ert engagemang och kommer, då planeringen 
påbörjas, att bjuda in till ett möte för att ta del av era idéer och synpunkter. 
 
Beslutet berör barn. 
 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget. 

Arbetsutskottets beslut 
Enligt förslag 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-11-18 § 94 Dnr KFN 2010/371 

Omdisponering av budgetregleringspost 

Ärendebeskrivning 
I internbudgetarbetet budget 2010 avsattes en budgetpost på 300 000 kr som en 
planeringsreserv för eventuella oförutsedda kostnader och som ska omdisponeras till 
behövande verksamheter under året.  
 
Campingens verksamhet har haft ökade kostnader i och med anordnandet av den 
tillfälliga campingen samtidigt som intäkter till största delen uteblivit på grund av 
minskat antal gäster.  
 
Kostnaderna för att hålla konstgräsplanen i spelbart skick var under första delen av året 
mycket höga på grund av den kalla och snörika vintern, främst kostnaderna för 
fjärrvärme, snöröjning och komplettering av granulat. 
 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att budgetregleringsposten på 300 000 kronor, 
verksamhet 092, omdisponeras med 200 000 kr till campingverksamheten, verksamhet 
232 samt med 100 000 kr till konstgräsplanen, verksamhet 36101, objekt 22121. 

Arbetsutskottets beslut 

Enligt förslag 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förslag. 



9 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-11-18 § 95 Dnr KFN 2010/374 

Taxor och avgifter 2011 

Ärendebeskrivning 
Förslag till taxor och avgifter för 2011 föreligger (bilaga). 
 
Barn och ungdomar berörs av beslutet då hänsyn tas genom att taxor för barn och 
ungdomar är starkt subventionerade. 
 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förslag i bilaga daterad den 27 oktober 2010. 

Arbetsutskottets beslut 
Enligt förslag 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-11-18 § 96 Dnr KFN 2010/373 

Ekonomisk rapport oktober 2010 

Ärendebeskrivning 
I månadsrapport upprättad för oktober månad beräknas ett överskott på 200 000 kr vid 
årets slut (bilaga) samt ekonomisk uppföljning per den 31 oktober. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar månadsrapport för oktober 2010 för vidarebefordran 
till kommunstyrelsen. Rapport om ekonomisk uppföljning läggs till handlingarna. 
 
Beslutet berör inte barn och ungdomar. 
 

Arbetsutskottets beslut 
Enligt förslag 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-11-18 § 97 Dnr KFN 2010/409 

Rapport, regionförbundet 

Ärendebeskrivning 
Gertrud Åstrand informerar om Länskulturrådets kulturutredning 2009 om hur statliga 
medel ska sökas  i framtiden "enligt portföljmodellen". 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporten till handlingarna 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-11-18 § 98 Dnr KFN 2010/383 

Rapport, föreningsservice 

Ärendebeskrivning 
Fritidskonsulenten informerar om året som gått i nya lokaler, kontakten i med 
föreningslivet och om de riktlinjer som förvaltningen för närvarande utarbetar. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 
 
 
Arbetsutskottets förslag 
 
Enligt förslag 
 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 

Enligt förslag 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-11-18 § 99 Dnr KFN 2010/383 

Meddelanden, KFN 18 november 2010 

Ärendebeskrivning 
1. Kommunfullmäktige har den 18 oktober 2010, § 100, beslutat om ett ungdomscafé 
enligt kultur- och fritidsnämndens förslag till yttrande, dnr KFN 2010/267. 
 
2. Kommunfullmäktige har den 18 oktober 2010,§ 101, beslutat om vattendamm i 
Smedstorp enligt kultur- och fritidsnämndens förslag till yttrande, dnr KFN 2010/195. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 
 

 


