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§ 28

Dnr KFN 2011/60

Ekeby vägförening ansöker om ekonomiskt bidrag
Ärendebeskrivning
Ekeby vägförening söker bidrag för upprustning av lekparken på Lövegatan.
Ekeby vägförening har under sommaren 2010 rustat upp och anpassat lekparken på
Lövegatan i Ekeby efter gällande säkerhetsnormer till en kostnad av 240 000kr. I
skrivelse till Kumla kommun ansöker vägföreningen om ekonomiskt bidrag till detta.
I Kumla kommun finns tre tätorter, Åbytorp, Sannahed och Ekeby där det finns
vägföreningar. I en detaljplan (byggnadsplan) kan det föreskrivas att det är någon annan
än kommunen som är huvudman på allmän plats för vägar och grönområden. En
samfällighetsförening i form av en vägförening blir då huvudman. Kostnader för
väghållning med mera som inte täcks av bidrag från staten eller kommunen uttaxeras på
vägföreningens medlemmar.
I samband med att behov av upprustningar och större underhållsinsatser varit
nödvändiga inom nämnda tätorter har frågan ställts till kommunen om att gå in med
insatser eller bidrag. Sådana förfrågningar i form av bl a lekplatsupprustningar har för
ett antal år sedan kommit från Åbytorp och Sannahed. Dessa har inte beviljats med
hänvisning till att vägföreningen är huvudman och svarar för drift och underhåll av de i
detaljplanen/ byggnadsplanen ingående anläggningar.
Vägföreningen har vid olika tillfällen och i olika sammanhang påtalat behovet av
upprustning av lekplatsen och önskemålet om hjälp. Vi förstår den positiva effekten
som lekplatsupprustningen innebär för Ekeby samtidigt som den innebär en märkbar
belastning för vägföreningen och dess medlemmar. Kultur- och fritidsförvaltningen har
också diskuterat frågan med tekniska kontoret som handhar bidrag till vägföreningarna i
kommunen.
Med hänsyn till tidigare beslut i motsvarande ärenden och bidragssystemets
konstruktion kring vägföreningar är det inte möjligt att ge ett ekonomiskt bidrag. En
översyn av bidragsfrågorna är dock behövlig så att möjlighet ges att stötta
vägföreningarna i sina uppdrag.
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden avslår Ekeby vägförenings bidragsansökan.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden avslår Ekeby vägförenings bidragsansökan.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Dnr KFN 2011/93

Förening ungdomsverksamhet startbidrag, Old bastards skate
crew Kumla
Ärendebeskrivning
Old bastards skate crew har bildat en lokal förening i Kumla. Föreningen ansöker om
startbidrag om 1000 kronor.
Föreningens huvudsakliga inriktning är att bedriva skateboardverksamhet med
målsättning att samla alla Kumlas skateboardåkare i en förening och starta
fadderverksamhet för yngre åkare.
Föreningen uppfyller kraven för bildande av förening. Däremot uppfyller inte
föreningen alla kraven för bidragsberättigade ungdomsföreningar där ett av kriterierna
är minst 10 medlemmar i åldern 6-25 år. I dagsläget har föreningen totalt 20
medlemmar varav 4 i åldern 6-25 år. Enligt bidragsreglerna kan föreningen om
verksamheten bedöms som särskilt angelägen erhålla stöd även om den inte uppfyller
ovanstående villkor.
Beslutet berör ungdomar eftersom föreningen bedriver verksamhet för ungdomar.
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Old bastards skate crew, Kumla ett startbidrag om 1
000 kronor.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Old bastards skate crew, Kumla ett startbidrag om
1 000 kronor.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Dnr KFN 2011/73

Medborgarförslag - belysning i pulkabacken i Skogstorp
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige, den 14 februari,
2011, att besvara ett medborgarförslag gällande pulkabacken i Skogstorp.
XXX och XXX har den 13 januari lämnat ett medborgarförslag där de föreslår att det
sätts upp belysning och anordnas en grillplats i pulkabacken.
Förslag
Kommunen kommer att fortsätta arbetet med att utveckla de bostadsnära naturområdena
i och kring Skogstorp och Sörby. Avsikten är att ge ökade möjlighet till lek och
rekreation och för att öka den biologiska mångfalden nära där man bor. Förslaget om att
ställa i ordning en eldstad/grillplats i anslutning till pulkabacken är mycket bra i detta
sammanhang och kommer att tas med i det arbetet.
Förslag framförs också om att sätta upp belysning i pulkabacken. Det finns ett stort
värde i att kunna vara ute för både barnen och vuxna och ta tillvara lekmöjligheterna
även under mörka vintereftermiddagar och kvällar. Vi tar med oss förslaget men ser i
nuläget tyvärr inga möjligheter att anlägga en sådan belysning.
Beslutet berör barn- och ungdomar.
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar förslaget.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar förslaget.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Dnr KFN 2011/114

Uppföljning av handikapplan 2010
Ärendebeskrivning
Uppföljning av handikapplan för 2010 föreligger (bilaga).
Beslutet berör barn och ungdomar på grund av bland annat lekplatser.
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljning av handikapplan för 2010.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljning av handikapplan för 2010.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Dnr KFN 2011/115

Intern kontrollplan 2011
Ärendebeskrivning
Förslag till intern kontrollplan 2011 föreligger (bilaga).
Beslutet berör inte barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner intern kontrollplan för 2011.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag med redaktionella ändringar.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner intern kontrollplan för 2011 med redaktionella
ändringar.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Dnr KFN 2011/116

Taxor och avgifter säsong 2011, 2011/2012
Ärendebeskrivning
Förslag till taxor och avgifter för säsong 2011, 2011/2012 föreligger (bilaga).
Beslutet berör barn och ungdomar genoma att en stor del av nämndens verksamhet
riktar sig till barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar förslag till taxor och avgifter för säsong 2011,
2011/2012.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag med undantag för vattengymnastiken.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar förslag till taxor och avgifter för säsong 2011,
2011/2012.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Dnr KFN 2011/90

Bokbussens framtid i Kumla kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott, budgetberedningen har gett kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag att utreda bokbussens framtid. I uppdraget ska hänsyn tas till
bokbussens uppgift att ge service till kommunens äldreomsorg och förskolor/skolor med
böcker.
Utredningen belyser tre möjliga servicenivåer och vilken typ av fordon som krävs för att
genomföra de olika förslagen (bilaga).
Beslutet berör barn och ungdomar genom att en stor del av bokbussens verksamhet
riktar sig till barn och ungdomar.
Arbetsutskottets behandling
Ärendet överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden är eniga om att en bokbuss, modell större fortsättningsvis
ska ge service till kommunens äldreomsorg och förskolor/skolor med böcker samt att
frågan, om att införskaffa en ny buss eller att reparera den befintliga, skjuts upp ett år.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Dnr KFN 2011/131

Ansökan om ekonomiskt stöd, Åsbrorockens 5-årsjubileum
Ärendebeskrivning
Ansökan har inkommit gällande ekonomiskt stöd till Åsbrorockens 5-årsjubileum den
11 juni 2011. Arrangörer är Åsbrorockens arrangörsförening, en ideell förening utan
vinstsyfte.
Festivalen riktar sig i första hand till nya barn och ungdomsband i Sydnärke
som inte tidigare gjort större spelningar. Festivalen är gratis, drogfri och öppen för alla.
Band från Kumla kommun finns representerade.
I år kommer det för första gången att finnas två scener. Den mindre scenen kommer att
skötas av yngre personer i föreningen.
Bidrag söks för scenkostnader samt till arvode för något band som kan fungera som
”dragplåster” under kvällen.
Beslutet berör ungdomar.
Förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden beviljar 2 000 kr till arrangemanget Åsbrorocken.
Medelanvisning : Ansvar 403 Verksamhet 3134
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur och fritidsnämnden beviljar 2 000 kr till arrangemanget Åsbrorocken.
Medelanvisning : Ansvar 403 Verksamhet 3134

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Dnr KFN 2011/140

VB: Detaljplan - Planändring Kv Grönsiskan m fl del av,
Skolvägen, Stenevägen
Ärendebeskrivning
Detaljplan för Kv Grönsiskan - Kv Flugsnapparen del av, Skolvägen, Stenevägen har
kommit in till kultur- och fritidsnämnden för synpunkter. Samrådstiden är till t o m 4
maj 2011.
Planens syfte är att ge möjlighet till ändring av en remsa från parkmark till
kvartersmark.
Förslag till yttrande
Den aktuella parkmarken var tänkt som ett släpp mellan villatomter men marken
används redan av två intilliggande villaträdgårdar. Något allmänt behov bedöms inte
finnas av denna mark.
Förvaltningen har därför inget att erinra mot planen.
Beslutet berör inte barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrandet.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrandet.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 37

Dnr KFN 2011/91

Meddelande, detaljplan Kv Skäran m fl
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan som skickats ut på
samråd till bland annat kultur- och fritidsnämnden. Samrådstiden är mellan den 7 mars och
den 4 april 2011.
Detaljplanen syftar till att ge möjlighet till ett nytt bostadsområde öster om Dalagatan
bestående av småhus, mindre flerbostadshus och radhus. I planförslaget ingår också ett nytt
område för kolonilotter samt övrig natur med eventuella dammar/sjöar i planområdets östra
del.
Yttrande
Planområdet ligger i östsluttningen nedanför Kumlaåsen fram till Östra leden. Området
består av öppen slätt med odlad mark. Mitt i gärdet finns en äldre gårdsmiljö, Änggården.
Utöver gårdsmiljön finns den äldre transformatorstationen som kan ge karaktär åt området.
Dessa bör bevaras och inarbetas i området som värdefulla kopplingar till ett lokalt
kulturarv.
Planområdet utgör en fortsättning norrut av ett stråk som hänger samman med Kumla
Sjöpark och Djupadalsparken. Merparten av planområdet föreslås ingå i detta gröna stråk
som ett naturområde med inslag av dammar för bl a omhändertagande av dagvatten. Detta
kommer att utgöra ett värdefullt natur- och rekreationsstråk i den framtida stadens
utveckling mot öster.
Det finns ett antal koloniområden i Kumla, mer eller mindre långsiktiga. Exempelvis finns
ett område inom Kumla Sjöpark. Att odla betyder mycket för hälsa och välbefinnande och
lotterna med växter är vackra att få besöka eller bara promenera förbi.
Att avsätta ett område som kan utvecklas långsiktigt för detta ändamål där Änggården ingår
är värdefullt.
Såväl koloniområdet som naturområdet med dammarna behöver dock bearbetas vidare i
mer detaljerade planer.
Kultur- och fritidsförvaltningen har utifrån ovan nämnda inget att erinra mot förslaget.
Beslutet berör inte barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 38

Dnr KFN 2011/66

Delegationsärende föreningsstöd 2011
Ärendebeskrivning
Arbetsgruppen beviljat bidrag till ungdomsföreningar med stöd av delegationsordning
antagen av kultur- och fritidsnämnden den 9 februari 2011, § 9.
Förening
2011
AGA Bordtennisklubb
13 000
Askhögens IF
8 000
Baptistkyrkans Ungdom
20 000
Basketbollklubben Kumla Real
47 000
Betaniaförsamlingen Åbytorp
42 000
Betesda Församl i Hällabrottet
22 000
BMK Carlton
23 000
Bowlingklubben Friends
29 000
Bowlingklubben Merci
6 000
Bowlingklubben Pliggen
5 000
Boxningssällskapet TOR
20 000
DHR Kumla Lokalavdelning
14 000
Ekeby Idrottsförening
40 000
Friluftsfrämjandet
15 000
Fylstakyrkans Ungdom
29 000
Hardemo Gymnastikförening
6 000
Hörselskadades förening Kumla
7 000
Hörsta SBU
7 000
IFK Kumla Fotboll
163 000
IFK Kumla Innebandyklubb
104 000
IFK Kumla Ishockeyklubb
91 000
Integrations och kulturföreningeen 5 000
Järsjö Bordtennisklubb
3 000
Kristna Förbundet
7 000
Kristna Kulturföreningen
10 000
Kumla Amatörfiskeklubb
6 000
Kumla Bollklubb
13 000
Kumla Brottarförening
20 000
Kumla Funktionshindrades
motorklubb
5 000
Kumla Golfklubb
48 000
Kumla Gymnastikförening
56 000
Kumla Handbollsförening
50 000
Kumla Kampsportförening
37 000
Kumla Motorsportklubb
13 000

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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Kumla Ridklubb
44 000
Kumla Scoutkår
20 000
Kumla Skidförening
36 000
Kumla Skytteförening
11 000
Kumla Sportdykarklubb
4 000
Kumla Tennisklubb
30 000
Moodowon Martial Arts Kumla 23 000
OK Tisaren
10 000
Pingstförsamlingen,Kumla
43 000
Reumatikerföreningen i Kumla
18 000
Ryttarkamraterna Kumla
25 000
Simklubben Nautilus
50 000
SMU Johanneskyrkan, Kumla
20 000
Stene Idrottsförening
27 000
Svenska Kyrkans Unga i Kumla 14 000
Verdandi avd 391
22 000
Yxhults Idrottsklubb
100 000
Summa
1 481 000
Föreningarna Sannaheds IF och Folkatorps ridsportsällskap har under inledningen av
2011 fått ändrade förutsättningar inom sin organisation. Med anledning av den
uppkomna situationen kommer föreningsstödet att omprövas när nya uppgifter om
föreningens verksamhet inkommer till kultur- och fritidsförvaltningen.
Beslutet berör barn och ungdomar från 6 till och med 25 år.
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden lägger delgivningen till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Arbetsgruppen beviljat bidrag till ungdomsföreningar med stöd av delegationsordning
antagen av kultur- och fritidsnämnden den 9 februari 2011, § 9.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 39

Dnr KFN 2011/108

Skrivelse rörande innehållet i rapporten "Fördjupad uppföljning
av studieförbundens verksamhet i Kumla kommun"
Ärendebeskrivning
Studieförbunden ABF och Vuxenskolan har tillsammans inkommit med en skrivelse
gällande "Fördjupad uppföljning av studieförbundens verksamhet i Kumla kommun
2009".
ABF och Vuxenskolan yrkar att ytterligare kontroll gällande Studiefrämjandets
cirkellistor för musikverksamhet skall utföras, att projekt Livskällan inte betraktas som
folkbildning och att Livskällan ska granskas fyra år tillbaka i tiden. Detta för att uppnå
en rättvis bidragsfördelning mellan studieförbunden.
Avdelningschefen på kulturavdelningen har gett utredande konsult uppdraget att
ytterligare kontrollera ovan nämnda listor.
Förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att projektet Livskällan inte granskas retroaktivt
samt att beslut gällande Livskällan (uppdragsutbildning/ folk-bildning) hänskjuts till det
slutliga ärendet gällande uppföljning av studieförbundens verksamhet i Kumla kommun
2009.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att projektet Livskällan inte granskas retroaktivt
samt att beslut gällande Livskällan (uppdragsutbildning/ folk-bildning) hänskjuts till det
slutliga ärendet gällande uppföljning av studieförbundens verksamhet i Kumla kommun
2009.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 40

Dnr KFN 2011/135

Rapport, genomlysning av studieförbundens verksamhet
Ärendebeskrivning
Lägesrapport angående genomlysning av studieförbundens verksamhet.
Beslutet berör barn och ungdomar genom att en del av studieförbundens verksamhet
riktar sig till barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 41

Dnr KFN 2011/130

Rapport, Djupadalsbadet och campingens öppettider
sommaren 2011
Ärendebeskrivning
Redovisning av öppethållande på Djupadalsbadet och campingen under säsongen 2011.
KUMLAHALLEN
Kumlahallen är stängd 22 maj - 1 september.
DJUPADALSBADET
Djupadalsbadet är öppet 27 maj - 28 augusti.
Vecka 22 - 23 och 33 - 34

Måndag-söndag
Tisdag, fredag

09:00-18:30
07:00-08:00

Vecka 24 - 32

Måndag, onsdag, torsdag
Tisdag, fredag
Lördag, söndag

09:00-20:00
07:00-08:00 och 09:00-20:00
09:00-18:30

Midsommarafton

09:00-13:00

2 juni och 6 juni och
midsommardagen

09:00-18:30

CAMPINGEN
Campingen är öppen 13 juni-14 augusti
Reception öppen varje dag 15-20
Beslutet berör barn- och ungdomar till viss del.
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Justeringssign
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17
KUMLA KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnd

Protokoll
2011-04-27

§ 42

Dnr KFN 2011/117

Ekonomisk rapport mars 2011
Ärendebeskrivning
Månadsrapport för mars 2011 till KS den 4 maj 2011 samt ekonomisk uppföljning per
den 31 mars 2011 är upprättade.
Beslutet berör barn och ungdomar genom att en stor del av nämndens verksamhet riktar
sig till barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar månadsrapport för mars 2011 för vidare befordran till
kommunstyrelsen samt lägger rapport om ekonomisk uppföljning till handlingarna.
Kultur- och fritidsnämndens behandling
Enligt förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar månadsrapport för mars 2011 för vidare befordran till
kommunstyrelsen samt lägger rapport om ekonomisk uppföljning till handlingarna.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande

