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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnd 2011-05-26 § 43 Dnr KFN 2011/174 

Budgetförslag 2012 och flerårsplan 2013-2014 

Ärendebeskrivning 
Till höstens budgetberedning ska inlämnas förslag på budget från respektive nämnd 
avseende planperioden 2012-2014. Grundbudgetförslaget ska innehålla sammanfattning 
av tilldelad ram i tabell "Drift- och investeringssammandrag", tre utvecklingsområden, 
verksamhetsbeskrivning samt angelägna behov av verksamhetsförändringar inom 
driftbudget och investeringsäskanden i prioriterad ordning. Föreligger förslag avseende 
verksamhetsförändringar inom driftbudget (bilaga) och investeringsäskanden (bilaga) 
samt beskrivning av tre utvecklingsområden (bilaga) under planperioden.  
 
Beslutet berör barn och ungdomar eftersom nämndens verksamhet i stor utsträckning 
riktar sig till barn och ungdomar. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar budgetförslag 2012 och flerårsplan 2013-2014 för 
vidare befordran till budgetberedningen. 

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens behandling 
Björn Eriksson föreslår nämnden besluta enligt S-gruppens förslag, enligt bilaga  
daterad 2011-05-18.   
 
Herje Fahlén föreslår att nämnden beslutar enligt oppositionsgruppens förslag, enligt 
bilaga daterad 2011-05-26 och med tillägg i budgetkommentar: Campingen bör om 

möjligt drivas av en extern aktör. 

 
Propositionsordning 
 

S-gruppens förslag mot oppositionens förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar S-gruppens förslag 2012, samt flerårsplan 2013-2014 
för vidare befordran till budgetberedningen enligt bilaga daterad 2012-05-18. 

Reservationer 
Margareta Englund (M), Herje Fahlén (FP), Jakob Holm (KD), John Stålbert (KD) och 
Anna Adolfsson (C) reserverar sig mot beslutet. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnd 2011-05-26 § 44 Dnr KFN 2011/175 

E-plan 2012 

Ärendebeskrivning 
Enligt E-strategi för Kumla kommun skall varje nämnd ha en E-plan.  
Varje nämnd och förvaltning organiserar arbetet med e-strategin på lämpligt sätt så att 
den får ge-nomslag i verksamheten. E-visionen och E-strategin ska användas som ett 
styrdokument vid all verksamhetsutveckling där det är aktuellt att använda IT-stöd.  
 
Varje nämnd ska i samband med verksamhetsplaneringen i en E-plan beskriva vad man 
tänker göra för att utveckla verksamheten med stöd av IT. Verksamheternas företrädare 
i den centrala IT-gruppen är processägare av e-planen.  
 
E-planen skall behandla planerad systemutbyggnad, systemansvar, utrustnings- och 
utbildningsbehov, budgetfrågor, tidplaner och arbetsmiljö. 
 
Förslag på E-plan 2012 föreligger. 
 
Beslutet berör inte barn och ungdomar. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar E-plan 2012. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar E-plan 2012. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnd 2011-05-26 § 45 Dnr KFN 2011/64 
Genomlysning av studieförbundens verksamhet 2009 i Kumla 
kommun 

Ärendebeskrivning 
Åke Carlsson, Aneca har på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden genomfört en 
fördjupad uppföljning av studieförbundens verksamhet i Kumla kommun 2009. 
 

Nämndens syfte med den fördjupade uppföljningen är att få en tydligare bild av 
verksamhetens innehåll, att säkerställa att gällande regelverk avseende rapportering följs 
och att skapa samsyn gällande tolkning av de regler som finns gällande rapportering av 
folkbildningsverksamhet. 

Förslag till beslut 
ABF                            
Bilda                          
Medborgarskolan                    
NBV                            
Sensus                       
Studiefrämjandet               
Studieförbundet Vuxenskolan    

   252 tim 
   275 tim 
   932 tim 
   305 tim 
 
2 250 tim 
     77 tim 

  7 043 kr 
  7 686 kr 
26 049 kr 
  8 524 kr 
 
62 867 kr 
  2 151 kr  

 
 
 
 
       Ingen åtgärd 
 
 

 
Följande återbetalning gällande cirkelverksamhet och kulturprogram för 2009 års 
verksamhet ska effektueras: 
 

1. Rapportering enligt ovanstående justeringar för cirkelverksamhet, kulturprogram och 
annan folkbildningsverksamhet ska fortsättningsvis gälla. 
 

2. Samtliga studieförbund  uppmanas att hitta former för att säkerställa  kvalitén i 
verksamheten i sitt interna kvalitetsarbete, förbättra rutiner och kontroll av närvarolistor 
samt tydliggöra anordnarskapet.  
 

3. Rapporten angående uppföljning av studieförbundens verksamhet i Kumla kommun 
2009 ska översändas för kännedom till Folkbildningsrådet, Folkbildningsförbundets 
etikdelegation och  Örebro läns bildningsförbund. 

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Enligt förslag med tillägg: För att säkerställa rapporteringen för kommande år kommer 

stickprov att utföras enligt kultur- och fritidsförvaltningens interna kontrollplan. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnd 2011-05-26 § 46 Dnr KFN 2011/170 

Motion angående grönområdet/dalgången vid rondellen 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Berglund (V) föreslår att Kumla kommun utlyser en tävling för allmänheten 
med förslag på hur grönområdet vid Malmens skola kan användas. Vidare föreslår hon 
att vinnande förslag beaktas i planeringen av parker/grönytor i Kumla kommun. 
 

Förslag till yttrande 
Stadsträdgårdsmästaren har av kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 april 2011 § 132, 
fått i uppdrag att lämna förslag till yttrande. Yttrandet ska vara arbetsutskottet tillhanda 
inom 3 månader.   
 

Det aktuella området består av ett äldre grustag som vuxit igen och nu bildar ett 
intressant och karaktärsfullt naturområde för såväl Malmens skola som kringboende. 
Den fungerar också som ett komplement till skolmiljön vid Malmens skola med sin 
”vilda” men lekvänliga miljö. Alla upptrampade breda stigar vittnar om att området 
används flitigt av barnen och de närboende.   
 

Enligt gällande detaljplan från 1962 är området avsatt som parkmark. I Grönplan för 
Kumla kommun har naturområdet fått ett bra omdöme men det skulle kunna förstärkas 
och utvecklas för att locka både vuxna och barn. Av Översiktsplan för Kumla kommun 
– Del 1 – Framtida mark- och vattenanvändning, föreslås området som möjligt att 
förtätas med flerbostadshus.  
 

Av skrivelsen från Elisabeth Berglund framgår att syftet med en förslagstävling är att 
alla invånare i Kumla kommun ska känna engagemang och delaktighet i sin utemiljö. 
Kultur- och fritidsförvaltningen välkomnar idén om att väcka intresse kring värdet av 
vardagsnaturen kring våra skolor och bostäder. Likaså hur vi tillsammans med brukarna 
ska kunna utveckla dem för att göra dem tillgängliga, intressanta vad gäller naturvärden, 
rekreation och lek.   
   

Det kan finnas olika sätt att väcka engagemang och delaktighet. Att anordna en 
förslagstävling för alla Kumlaborna av ett litet lokalt naturområde är ett omfattande 
projekt.  
 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår andra mer riktade insatser för att involvera till 
exempel skolans elever, personal och de närboende i ett idéarbete där olika förslag kan 
tas fram. Förvaltningen vill också uppmärksamma att aktuell forskning visar att den 
orörda och inte alltid tillrättalagda naturen har mycket stora värden för naturupplevelser 
och barns kreativitet och aktivitet. Dessa kvaliteter får vi värna eftersom sådana 
områden råder det brist på i Kumla stad.   
 

Forts  
 



6 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Forts § 46 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att anta yttrandet och att 
motionen därmed är besvarad. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att anta yttrandet och att 
motionen därmed är besvarad. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2011-05-26 § 47 Dnr KFN 2011/180 

Detaljplan för Kv Staren m fl, Stationsgatan, Skolvägen 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat förslag till detaljplan som skickats ut på 
samråd till bland annat kultur- och fritidsnämnden. Samrådstiden är från den 2 maj till 
och med den 30 maj 2011. 
 

Detaljplanen syftar till att ge möjlighet till nybyggnation av 25-30 trygghetsbostäder  i 
anslutning till Kvarngården. Planförslaget ger också Pingstförsamlingen möjlighet att 
utöka sin byggrätt.   
 
Förslag till yttrande 
 

Kultur- och fritidsförvaltningen har inget att erinra mot förslaget. Förvaltningen vill 
dock lämna följande kommentar.  
 

Det planerade trygghetsboendet kommer att ha ett strategiskt läge i stadsmiljön genom 
att i väster avgränsa stationsområdets offentliga rum med gator, stationshus och planerat 
resecentra. Utformning av byggnad, fasad och entréer mot detta viktiga stråk behöver 
därför särskilt uppmärksammas vid den fortsatta planeringen och samspela med 
utformningen av miljön kring stationshuset.  

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar förslag till yttrandet. 
 
Arbetsutskottets förslag 
 

Enligt förslag 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 

Kultur- och fritidsnämnden antar förslag till yttrandet. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnd 2011-05-26 § 48 Dnr KFN 2011/184 
Meddelande, uppförande av Vikingaspel i Kumla sensommaren 
2012 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag av kommundirektören att undersöka 
kostnaderna och förutsättningarna att anordna ett vikingaspel med aktörer från Kumlas 
vänort Fredrikssund (bilaga).  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger meddelandet till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger meddelandet till handlingarna. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2011-05-26 § 49 Dnr KFN 2011/176 

Ekonomisk rapport april 2011 

Ärendebeskrivning 
Månadsrapport för april 2011 för vidare befordran till kommunstyrelsens sammanträde 
den 8 juni 2011 samt ekonomisk uppföljning per den 30 april 2011. 
 
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 april 2011 för vidare befordran till 
kommunstyrelsen samt lägger rapport om ekonomisk uppföljning till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar månadsrapport för april 2011 för vidare befordran till 
kommunstyrelsen samt lägger rapport om ekonomisk uppföljning till handlingarna. 
 

 
 

 


