Protokoll
2011-03-17

Kultur- och fritidsnämnd
Plats och tid

Kumla, 2011-03-17, klockan 14:00

Beslutande

Björn Eriksson (S)
Eva Wilhelmsson (S)
Lisbet Björklund (S)
Thomas Bäck (S)
Hans Sjöqvist (S)
Elin Riberg (MP)
Kersti Sandberg (S)
Britt Knutsson,
förvaltningsekonom
Carita Ehrstedt,
utredningssekreterare
Edit Ugrai,
förvaltningschef

Närvarande, tjg ers
Närvarande, ej tjg ers
Övriga

Jeanette Widström (S)
Margareta Engman (M)
Jakob Holm (KD)
Anna Adolfsson (C)
John Stålbert (KD)
Elisabet Jonsson (C)
Gertrud Åstrand,
avdelningschef
Marina Yazdany,
tf avdelningschef

Sekreterare

...................................................
Carita Ehrstedt

Ordförande

......................................................
Björn Eriksson

Justerare

......................................................
Lisbet Björklund

§§ 17-27

Anslag/Bevis
Protokoll är justerat
Styrelse/Nämnd

Kultur- och fritidsnämnd

Sammanträdesdatum

2011-03-17

Datum för
uppsättande

2011-03-24

Förvaringsplats

Kultur- och fritidskontoret

Underskrift

......................................................
Ulla Asker

Datum för
nedtagande

2011-04-15

2
KUMLA KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnd

Protokoll
2011-03-17

§ 17

Dnr KFN 2011/61

Redovisning Kumlasjönt 2010 och planering 2011
Ärendebeskrivning
Förslag till överenskommelse mellan Kumla Promotion och Kumla kommun kultur och fritidsförvaltningen angående genomförande av arrangemanget Kumlasjönt 2011
föreligger (bilaga).
Enligt överenskommelsen upplåter kommunen kostnadsfritt amfiteatern i
Djupadalsparken samt ger ett bidrag om 85 000 kr till Kumla Promotion för att
genomföra minst sex sommararrangemang.
Redovisning gällande verksamhet 2010 bifogas som bilaga.
Beslutet rör barn och ungdomar genom att minst två av arrangemangen ska rikta sig till
barn och ungdomar och i övrigt ha karaktären av familjeunderhållning.
Förslag till beslut
Kultur - och fritidsnämnden godkänner överenskommelsen mellan Kumla kommun och
Kumla Promotion.
Arbetsutskottets förslag
Kultur - och fritidsnämnden godkänner överenskommelsen mellan Kumla kommun och
Kumla Promotion.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Enligt förslag

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 18

Dnr KFN 2011/62

Utvärdering Konst på Hög 2010 och planering 2011
Ärendebeskrivning
Skrivelse föreligger med redovisning av verksamhet och budget Konst på Hög 2010
samt planering och av verksamhet och budgetförslag år 2011 (bilaga).
Förslag till beslut
Kultur-och fritidsnämnden godkänner förslaget.
Arbetsutskottets förslag
Kultur-och fritidsnämnden godkänner förslaget med tillägget att det var ett antal inbrott
i toppstugan, dock utan större förluster.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur-och fritidsnämnden godkänner förslaget med tillägget att det var ett antal inbrott
i toppstugan, dock utan större förluster.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 19

Dnr KFN 2011/63

Program för utställningshallen 2011
Ärendebeskrivning
Förslag till utställningar 2011 i Kumla utställningshall föreligger:
4 dec 2010 – 11 jan 2011
Kävesta folkhögskola
Elevutställning
15 jan – 7 feb
Ulla Wennberg
Grafik och kollage
12 feb – 8 mars
Claes Gabrielsson
Foto
12 mars – 4 april
Gunnar Carl Nilsson
Skulptur
9 april – 9 maj
Affischutställning / Peter Ekström

14 maj – 15 augusti
Sommarsalong
3 sept – 26 sept
Barnutställning
1 okt – 24 okt
Torsten Molander
Skulptur
29 okt - 21 nov
Lars Eje Larsson
Akvareller
3 dec 2011 – 10 jan 2012
Kävesta folkhögskola
Elevutställning

Arbetsutskottets förslag
Kultur- och fritidsnämnden godkänner program för Kumla utställningshall.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Enligt förslag

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 20

Dnr KFN 2011/41

Ansökan om övrigt bidrag, Kumla kampsportförening
Ärendebeskrivning
Kumla kampsportförening söker övrigt bidrag om 33 000 kronor. Föreningen söker
ekonomiskt stöd för inköp av judomattor samt en månadshyra för lokal.
Grundutrustningen för föreningen är mattor som täcker träningsytan. Föreningen
omstartade hösten 2010 efter utträde från moderklubben i Örebro samt renovering av
vattenskadad lokal. All utrustning tillhörde moderklubben.
Kumla kampsportförening blev beviljade ett övrigt bidrag om 30 000 kronor för inköp
av mattor hösten 2010.
Beslutet berör barn och ungdomar eftersom Kumla kampsportförening är en
ungdomsförening.
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Kumla kamsportförening ett bidrag om 10 000
kronor mot redovisning på inköpt material. Medelanvisning: Ansvar 4014, verksamhet
3519.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Enligt förslag

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 21

Dnr KFN 2011/42

Förslag till yttrande, energiprogram för Kumla kommun, remiss
Ärendebeskrivning
Kommunfastigheter och miljöavdelningen har tagit fram förslag till Energiprogram med
tillhörande Handlingsplan. Dessa har sänts ut på remiss till kommunens nämnder och
bolag för yttrande.
Kumla kommun, Kumla Bostäder AB och Kumla Fastigheter AB har beviljats statligt
energieffektiviseringsstöd för perioden 2010-2014. Kommunen åtar sig genom det,
uppdraget att arbeta aktivt med energieffektivisering och driva på omställningen genom
att ställa högre krav på effektiviseringen inom de egna verksamheterna samt byta ut
transporter till sådana som drivs av energieffektiva och förnyelsebara drivmedel. Det
upprättade Energiprogrammet med Handlings-plan är en del i detta långsiktiga arbete.
Energiprogrammet syftar till att skapa en samlad bild av energiförsörjning och
energianvändning inom kommunen och förutsättningarna till en omställning i en mer
hållbar riktning och öka samverkan mellan de förvaltningar och bolag som arbetar med
energi- och transportfrågor.
Uppdraget att minska energiförbrukningen och sänka koldioxinutsläppen kopplas i
programmet till mål och etappmål inom områden som förväntas ge störst effekt. För att
uppnå målen redovisas ett antal åtgärder i Handlingsplanen.
Förslag till yttrande
Inom förvaltningen finns verksamheter som är energikrävande till sin natur vilket sätter
energidiskussionerna inför svåra avvägningar. De energimässigt tyngsta fastigheterna
förvaltas sedan 2009 av Kommunfastigheter som har god kompetens inom energiteknik
och hushållning. Utöver dessa finns dock i förvaltningen fordon för transporter,
maskiner och redskap samt några anläggningar och fastigheter kvar. Energifrågorna
kring dessa behöver lyftas fram mer. Kultur- och fritidsförvaltningen finner
Energiprogrammet som ett angeläget instrument i detta arbete. Särskilt välkomnas den
energiinventering som föreslås i handlingsplanen.
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till yttrande om energiprogram för Kumla
kommun.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Enligt förslag

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 22

Dnr KFN 2011/49

Detaljplan Norrtorp 5:3 (SAKAB AB)
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan för
Norrtorp 5:3 (SAKAB AB) som ligger inom den södra delen av Kvarntorps
industriområde. Förslaget har remitterats till Kultur- och fritidsnämnden för samråd.
Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till en höjning av deponiområdet från nuvarande
85 m till 94 m över nollplaner. Den slutliga deponihöjden blir ca 30 m över omgivande
mark.
Deponin begränsas i norr av SAKAB AB:s förbränningsanläggning, i väster av
skogsområden och i öster och söder av skogs- och åkermark.
Förslag till yttrande
Kvarntorpsområdet är starkt präglat av såväl historiska, nutidshistoriska som pågående
industriella veksamheter. Lämningar och spår som läkt och förädlats efter tidigare
industriepoker utgör idag ett intressant och värdefullt kultur- och friluftsområde som
knyter an och samsas med dagens industriella verksamheter.
En höjning av deponin innebär att den blir synlig över trädtopparna under de år som den
är i drift. Därefter kommer växtetablering att ske. På samma sätt har tidigare askhögar
inlemmats i områdets landskapsbild. Kultur- och fritidsförvaltningen har därför inget att
erinra mot förslaget.
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Enligt förslag

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 23

Dnr KFN 2011/68

Delegationsärende, attestförteckning 2011
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden gav i § 9 på sammanträdet den 9 februari 2011
förvaltningschefen delegation att utse/ändra beslutsattestanter samt ersättare för dessa.
Attestförteckning för 2011 har upprättats (bilaga daterad 1 februari 2011).
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden lägger delegationsärendet till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Enligt förslag

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Dnr KFN 2011/71

Rapport, invånarnas uppfattning om hur gator, parker mfl sköts
i Kumla kommun
Ärendebeskrivning
Invånarnas uppfattning om hur parker m fl sköts i Kumla kommun redovisas (bilaga
daterad 17 mars 2011).
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Enligt förslag

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 25

Dnr KFN 2011/40

Rapport, politikers deltagande i Kulturting 2011
Ärendebeskrivning
Elin Riberg (MP) och Denis Nilsson (V) rapporterar från Kulturting 2011, 9-10 mars på
Örebro slott. Årets tema var Barn och ungas rätt till kultur. Dagarna var innehållsrika
och mycket inspirerande (programblad i bilagd handling).
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Enligt förslag

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 25

Dnr KFN 2011/72

Rapport, riktlinjer för konstgräsets skötselnivå
Ärendebeskrivning
Kostnader, styrmedel för bättre resursanvändning och hushållning med resurser/energi
för konstgräsplanen redovisas (bilaga daterad 17 mars 2011).
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Enligt förslag

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 26

Dnr KFN 2011/67

Ekonomisk rapport
Ärendebeskrivning
Månadsrapport för februari till KS 2011-03-30 samt ekonomisk uppföljning per den 28
februari 2011 är upprättade.
Förslag till årsredovisning 2010 är inlämnad till ekonomiavdelningen och bifogas
nämnden för kännedom.
Beslutet berör barn- och ungdomar genom att en stor del av nämndens verksamheter
riktar sig till barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar månadsrapport för februari för vidare befordran till
Kommunstyrelsen samt i övrigt lägger rapporterna till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag
Kultur- och fritidsnämnden antar månadsrapport för februari för vidare befordran till
Kommunstyrelsen samt i övrigt lägger rapporterna till handlingarna.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Enligt förslag

Justeringssign

Utdragsbestyrkande

