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2 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnd 2011-09-15 § 50 Dnr KFN 2011/253 

Rapport sommaren 2011 

Ärendebeskrivning 
Avdelningscheferna rapporterar muntligt om sommarens aktiviteter.  
 
Kommunens utbud av kultur- och fritidsverksamhet har under sommaren varit 
välbesökt. Bland annat har de uppdaterade cykellederna samt nya Sjöparken varit 
uppskattat.  
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporten till handlingarna.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnd 2011-09-15 § 51 Dnr KFN 2011/241 

Delegationsärende föreningsstöd 2011 

Ärendebeskrivning 
Arbetsgruppen har beviljat bidrag till ungdomsförening med stöd av 
delegationsordningen antagen av kultur- och fritidsnämnden den 9 februari 2011, § 9. 
 
Föreningen Sannaheds IF fick under början av 2011 ändrade förutsättningar inom sin 
organisation. Föreningsstödet har nu omprövats när nya uppgifter om föreningen 
inkommit till kultur- och fritidsförvaltningen.  
 
Förening 2011 
Sannaheds IF  10 000 kronor 
 
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 till beslut.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger delgivningen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnd 2011-09-15 § 52 Dnr KFN 2011/263 

Delegationsärende - Revidering av attestförteckning 2011 

Ärendebeskrivning 
Den 22 augusti 2011 tillträdde Mikael Magnusson som avdelningschef för 
parkavdelningen. I samband med detta revideras attestförteckning 2011 så att Mikael 
Magnusson blir ny beslutsattestant för samtliga ansvar inom 404 Parkavdelningen. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger delgivningen till handlingarna. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger delgivningen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnd 2011-09-15 § 53 Dnr KFN 2010/85 

Djupadalsbadets camping, öppettider och placering 

Ärendebeskrivning 
I samband med att byggnationen av det nya badhuset påbörjades gavs möjlighet att 
åtgärda problemen med markförhållandena inom den yta där Djupadalsbadet camping 
varit belägen.  
 
För att möjliggöra ett ställningstagande till förslaget och färdigställa 
badhusbyggnationen med tillhörande markarbeten bedömer kultur- och 
fritidsförvaltningen att campingen även för säsongen 2012 behöver lösas inom ramen 
för den tillfälliga campingen. Likaså bör verksamheten hålls öppen under högsäsong 
som sammanfaller med skolornas sommarlov det vill säga åtta veckor.  

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Djupadalsbadet camping även under säsongen 
2012 bedrivs inom ramen för den tillfälliga camping som funnits under 2010 och 2011. 
Detta gäller såväl placering som öppettider.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Djupadalsbadet camping även under säsongen 
2012 bedrivs inom ramen för den tillfälliga camping som funnits under 2010 och 2011. 
Detta gäller såväl placering som öppettider.  



6 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnd 2011-09-15 § 54 Dnr KFN 2011/201 

Uppföljning, barnbokslut 2010 

Ärendebeskrivning 
Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan (BU-plan) är baserad på FN:s barn-
konvention. Planen anger vilka åtgärder som ska genomföras, när de ska vara 
genomförda och av vilken förvaltning samt att varje förvaltning ska upprätta ett årligt 
barnbokslut som beskriver vad som gjorts för barn och unga under året. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar barnbokslut för 2010. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar barnbokslut för 2010. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnd 2011-09-15 § 55 Dnr KFN 2011/242 

Avgifter vid avbokning 

Ärendebeskrivning 
Av nämnden fastställda taxor tas ut vid bokning av guide till våra besöksmål samt vid 
bokning av massage eller annan spa-behandling. Till dessa tjänster är idag ingen 
avbokningsavgift kopplad. Såväl bokningar på spa som guidebokningar kräver 
förberedelse och personal som avsätter tid för ändamålet. Ej avbokade tider blir 
outnyttjade med kostnader som följd.  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avbokningsavgift för 2011/2012 införs enligt 
följande:  
Avbokning av guide/spabehandling ska ske senast dagen före bokningstillfället. Vid 
avbokning samma dag debiteras full taxa. Undantag vid sjukdom. 
 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avbokningsavgift för 2011/2012 införs enligt 
följande:  
Avbokning av guide/spabehandling ska ske senast dagen före bokningstillfället. Vid 
avbokning samma dag debiteras full taxa. Undantag vid sjukdom. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnd 2011-09-15 § 56 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 
utställning till bland annat kultur- och fritidsnämnden. Samrådstiden är från den 5 juli 
till och med den 16 augusti 2011. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrandet. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrandet. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnd 2011-09-15 § 57 Dnr KFN 2011/243 

Detaljplan för bostadsområdet Korsta by 7, Korstagatan 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till nya småhus i södra delen av Kumla. 
Området är tänkt att uppföras med fristående villor och rad/kedjehus. En del av 
planområdet kan även komma att bli småskalig industri/företagsverksamhet. 
Samtidigt ges möjlighet att bygga om fd Korsta vårdcentral till grupp/eller 
vårdboende eller helt annan verksamhet. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar förslag till yttrande.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar förslag till yttrande.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnd 2011-09-15 § 58 Dnr KFN 2011/212 

Ansökan om övrigt bidrag, IFK Kumla ishockeyklubb 

Ärendebeskrivning 
Kumla hockey söker övrigt bidrag om 45 000 kronor. Föreningen söker ekonomiskt 
stöd för hyra av inlinesgolv som de hyrt för två säsonger. Hyran är 40 000 
kronor/säsong. Föreningen uppger att ett bidrag skulle avlasta föreningen som brottats 
med en svag ekonomi samt att det skulle vara en investering för kommunens 
marknadsföring. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har tidigare erbjudit Kumla hockey 5 000 kronor för att 
täcka transportkostnader.  

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden avslår Kumla hockeys ansökan om bidrag om  
45 000 kronor men beviljar de 5 000 kronor som tidigare erbjudits för att täcka 
transportkostnaderna. 
 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden avslår Kumla hockeys ansökan om bidrag om  
45 000 kronor men beviljar de 5 000 kronor som tidigare erbjudits för att täcka 
transportkostnaderna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnd 2011-09-15 § 59 Dnr KFN 2011/244 

Ekonomisk rapport - Delårsbokslut 2011 

Ärendebeskrivning 
I månadsrapport upprättad den 31 augusti 2011 redovisas att nämndens budgetram inte 
ska överskridas. Återhållsamhet vid inköp och vikarieanskaffning gäller (bilaga). 
Information om inlämnad delårsrapport per den 31 juli 2011 inklusive helårsprognos 
och förvaltningsberättelse (bilagor) samt ekonomisk uppföljning per den 31 augusti.  
 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar månadsrapport upprättad den 31 augusti för 
vidarebefordran till kommunstyrelsen. Övriga rapporter läggs till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar månadsrapport upprättad den 31 augusti för 
vidarebefordran till kommunstyrelsen. Övriga rapporter läggs till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnd 2011-09-15 § 60 Dnr KFN 2011/210 
Svar på medborgarförslag - Asfaltbana för BMX, inlines mm vid 
Lillhedens skola 

Ärendebeskrivning 
Medborgarförslag från elever på Lillhedens skola om att anlägga en asfaltsplan för 
BMX, inlines och så vidare då förslagsställarna menar att nuvarande asfaltsyta för lek 
och spel vid Lillhedens skola är i dåligt skick. Dessutom anser de ytan vara för liten för 
alla som vill spontanidrotta. Kultur- och fritidsförvaltningen har yttrat sig i frågan.  
 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 
 
1. antar förslag till yttrande, 
 
2. anser att medborgarförslaget är besvarat.  

Arbetsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar förslag till yttrande, 
 
2. anser att medborgarförslaget är besvarat.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar förslag till yttrande, 
 
2. anser att medborgarförslaget är besvarat.  

 
 

 

 


