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2 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-16 § 100 Dnr KFN 2010/446 
Rapport, genomlysning av studieförbundens verksamhet i 
Kumla 

Ärendebeskrivning 
Rapporten kommer på nämndmötet den 16 december. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar slutgiltig ställning till rapporten efter det att avslutande 
överläggningar ägt rum med studieförbunden. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förslag 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-16 § 101 Dnr KFN 2010/375 

Bidrag till studieorganisationer 2010 

Ärendebeskrivning 
Kultur och Fritidsnämnden har att slutligt fördela 2010 års bidrag till 
studieorganisationerna enligt reglemente (bilaga). 
 
Studieorganisationerna har tillsammans gjort 38 995 timmar 2009. Detta ger 27,95 
kronor per redovisad timme i kommunalt bidrag. 
 
Genomlysningen av studieförbundens verksamhet i Kumla kommun 2009 medför 
bidragsjusteringar under 2011. 
 
Barn och ungdomar berörs av beslutet eftersom stor del av verksamheten riktar sig till 
dem. 
 
Medelanvisning: Verksamhet 3111 stöd till studieförbund. 

Förslag till beslut 
Kultur och fritidsförvaltningen beslutar att fördela bidrag enligt följande 
 
Arbetarnas bildningsförbund ABF                                        75 249 
Studieförbundet Vuxenskolan                                               98 635 
Bilda                                                                                      75 467 
Medborgarskolan                                                                 164 311 
Studiefrämjandet                                                                  628 425 
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet NBV                   39 535  
Sensus                                                                                      8 377 
Summa:                                                                              1090 000 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-16 § 102 Dnr KFN 2010/376 

Bidrag till studieförbund, SISU 

Ärendebeskrivning 
Kultur och fritidsnämnden har att slutligt fördela 2010 års bidrag till SISU 
idrottsutbildarna. 
 

Förslag till beslut 

Bidragssänkningen på 70 000 kr av SISU:s bidrag sker under en tvåårsperiod, 2010-
2011. 
  
Kultur och fritidsnämnden beslutar att för år 2010 bevilja 103 500 kr i kommunalt 
bidrag till SISU. 
 
Barn och ungdomar berörs av beslutet eftersom stor del av verksamheten riktar sig till 
dem. 
 
Medelanvisning: Verksamhet 3111 stöd till studieförbund  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-16 § 103 Dnr KFN 2010/349 

Bidrag, Kulturens bildningsverksamhet 

Ärendebeskrivning 
Folkbildningsrådet gav Kulturens bildningsverksamhet kallad "Kulturens" möjlighet att 
bli ett självständigt studieförbund 2010-07-01. Bakom Kulturens står flera 
kulturföreningar och organisationer. Kulturens ansöker därför om 6 000 kr i 
utvecklings- och verksamhetsmedel för 2011. 
 
Kulturens arbetar med kulturfrågorna i fokus och är verksam inom musik, dans, foto, 
film, drama, teater, litteratur, bild och form. Man önskar dels möjliggöra för fler att 
skapa och ta del av kultur, dels att förbättra förutsättningarna för kulturutövare. Man 
erbjuder även ledarutveckling.  
 
Kulturens har ambitionen att under 2011 bedriva folkbildningsverksamhet i samtliga 
kommuner i landet och kommer att ingå i fördelningen av bidrag till 
studieorganisationer när verksamhet i Kumla redovisas. 

Förslag till beslut 
Kultur och fritidsnämnden avslår ansökan gällande utvecklings- och verksamhetsmedel 
för 2011. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-16 § 104 Dnr KFN 2010/428 

Förslag till riktlinjer för lokaluthyrning 

Ärendebeskrivning 
För att kvalitetssäkra, tydliggöra och förenkla administrationen vad gäller service till 
föreningar har kultur- och fritidsförvaltningen förtydligat riktlinjerna för uthyrning av 
idrotts- och fritidsanläggningar samt skollokaler (bilaga kommer på gruppmötet den 2 
december).  
 
Riktlinjerna är tänkta att vara en del i en handbok för föreningar och finnas tillgänglig 
som e-tjänst. Handboken ska även innehålla annan information som berör föreningar till 
exempel regler för föreningsstöd, stipendium och idrottsplakett. 
 
Barn och ungdomar berörs av beslutet eftersom stor del av verksamheten riktar sig till 
dem. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till riktlinjer för lokaluthyrning. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förslag. 



7 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-16 § 105 Dnr KFN 2010/429 
Avtal, samarbete mellan Destination Örebro och Kumla 
kommun 

Ärendebeskrivning 
Förslag till förlängning av samarbetsavtal, kfn § 59, 2007, (bilaga), mellan bolaget 
Örebrokompaniet AB, tidigare Destination Örebro AB, och Kumla kommun föreligger. 
  
Besöksnäringen utgör en viktig näringsgren för kommunerna. I samarbete med 
Regionförbundet i Örebro har kommunerna i Örebro, Lekeberg, Hallsberg och Kumla 
biträtt utredningen Handlingsplan för gemensamt destinationsarbete i Örebro, Lekeberg, 
Hallsberg och Kumla. En första treårig avtalsperiod har genomförts  med positivt 
resultat. 
 
Syftet med ett fortsatt destinationsarbete är att bredda delaktigheten, skapa nya effektiva 
arenor och ta fram en långsiktig turistisk strategi för destinationen. För att bli en aktiv 
destination som hittar nya gemensamma marknader ska Kumlas, Hallsbergs och 
Lekebergs kommuner enligt avtalet ingå som en naturlig del av Bolagets 
marknadsföringsarbete under varumärket Örebro. 
 
Barn och ungdomar berörs inte av beslutet. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förlängning av avtalet.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förslag. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-16 § 106 Dnr KFN 2010/381 

Kultur- och fritidsnämndens sammanträden 2011 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden har att fatta beslut angående nämndens sammanträden under 
2011 samt första mötet under 2012 (bilaga). Kommer på gruppmötet den 2 december). 

Förslag till beslut 
Gruppmöten kl 17:00   Arbetsutskott kl 08:30    Nämnd kl 14:00 
 
                                                                            Torsdag 27 jan kl. 17.00* 
Torsdag 27 jan              Torsdag   3 feb              Onsdag    9 feb 
Torsdag   3 mars           Torsdag 10 mar             Torsdag 17 mar 
Onsdag 13 apr               Onsdag  20 apr              Torsdag 28 apr 
Torsdag 12 maj             Onsdag  18 maj             Torsdag 26 maj 
 
Torsdag   1 sep             Onsdag   7 sep               Torsdag 15 sep 
Torsdag   6 okt             Torsdag 13 okt               Torsdag 20 okt 
Torsdag   3 nov            Onsdag    9 nov              Torsdag 17 nov 
Torsdag   1 dec             Torsdag  8  dec              Torsdag 15 dec 
 
* Val av arbetsutskott. 
 
Barn och ungdomar berörs inte av sammanträdestiderna. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förslag. 



9 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-16 § 107 Dnr KFN 2010/426 

Internbudget 2011 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden har att fatta beslut om internbudget 2011. 
 
Beslutet berör barn och ungdomar eftersom en stor del av kultur- och fritidsnämndens 
verksamheter riktar sig till barn och unga. Barn och unga prioriteras i alla sammanhang 
där det är möjligt. 
 
Förslag till internbudget delas ut på gruppmötet den 2 december. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner internbudget för år 2011. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-16 § 108 Dnr KFN 2010/445 

Delegationsordning 2011 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden har att besluta om delegationsordning 2011. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner delegationsordning 2011. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Enligt förslag. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-16 § 109 Dnr KFN 2010/427 

Ekonomisk rapport, november 2010 

Ärendebeskrivning 
Månadsrapport upprättad för november månad samt ekonomisk uppföljning per den 30 
november. Rapporteras på nämndmötet den 16 december och delas ut på gruppmötet 
den 2 december. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner månadsrapport för november 2010 för 
vidarebefordran till kommunstyrelsen. Rapport om ekonomisk uppföljning läggs till 
handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förslag. 

 


