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2 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnd 2011-11-17 § 72 Dnr KFN 2011/347 

Bidrag Studieorganisationer 2011 

Ärendebeskrivning 
Fördelning av bidrag till studieorganisationer 2011. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förelagt förslag. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förelagt förslag 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnd 2011-11-17 § 73 Dnr KFN 2011/348 

Bidrag till studieförbundet SISU 2011 

Ärendebeskrivning 
Kultur och fritidsnämnden har att slutligt fördela 2011 års bidrag till SISU 
idrottsutbildarna. 

Förslag till beslut 
Beslutad bidragssänkning på 70 000 kr har fördelats över en tvåårsperiod 2010-2011. 
2010 erhöll SISU 103 500 kr i kommunalt bidrag. 
Kultur och fritidsnämnden beslutar att för 2011 bevilja 68 000 kr i kommunalt bidrag 
till SISU. 
 
Beslutet berör barn och ungdomar. 
 
Medelanvisning: Verksamhet 3111 stöd till studieförbund. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Beslutad bidragssänkning på 70 000 kr har fördelats över en tvåårsperiod 2010-2011. 
2010 erhöll SISU 103 500 kr i kommunalt bidrag. 
Kultur och fritidsnämnden beslutar att för 2011 bevilja 68 000 kr i kommunalt bidrag 
till SISU. 
 
Beslutet berör barn och ungdomar. 
 
Medelanvisning: Verksamhet 3111 stöd till studieförbund. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnd 2011-11-17 § 74 Dnr KFN 2011/357 

Ekonomisk rapport oktober 2011 

Ärendebeskrivning 
Månadsrapport för oktober 2011 redovisar att nämndens budgetram inte ska 
överskridas. Återhållsamhet vid inköp och vikarieanskaffning gäller. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar månadsrapport per den 31 oktober för vidarebefordran 
till kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar månadsrapport per den 31 oktober för vidarebefordran 
till kommunstyrelsen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnd 2011-11-17 § 75 Dnr KFN 2011/358 

Omdisponering inom investeringsbudget 2011 

Ärendebeskrivning 
Ärendebeskrivning: 
Tilläggsarbeten beslutade under 2010 har utförts på konstgräsplanen på Kumla IP till en 
kostnad av 220 tkr. Ingen budget finns vilket medför att omdisponering inom 
investeringsbudgeten är nödvändig med påföljd att andra investeringar får stå tillbaka. 
 
Förslag på omdisponering av 220 tkr inom investeringsbudget 2011: 
Projekt 0450 Kumla sjöpark                                    - 31 000 kr 
Projekt 0478 Hästhagsbrottet rutschbana                - 65 000 kr 
Projekt 0480 Museiverksamhet underhåll               - 25 000 kr 
Projekt 1403 Införande av e-tjänster                       - 50 000 kr 
Projekt 1411 Maskiner och fordon                          - 16 000 kr 
Projekt 1481 Arbetsvagn skogsenhet                      - 33 000 kr 
Projekt 0445 Idrottsparken konstgräs                      220 000 kr 
 
 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om att omdisponera inom investeringsbudget 2011 
enligt förslag. 
 

Arbetsutskottets förslag 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om att omdisponera inom investeringsbudget 2011 
enligt förslag under förutsättning att rutschbanan i Hästhagsbrottet byggs under 2012 
inom budgetram, 
Det är angeläget ur barn- och ungdomsperspektiv. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om att omdisponera inom investeringsbudget 2011 
enligt förslag under förutsättning att rutschbanan i Hästhagsbrottet byggs under 2012 
inom budgetram, 
Det är angeläget ur barn- och ungdomsperspektiv. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnd 2011-11-17 § 76 Dnr KFN 2011/214 

Ansökan om startbidrag, Kumla basketklubb 

Ärendebeskrivning 
Kumla basketklubb har bildat en lokal förening i Kumla. Föreningen har inkommit med 
en ansökan om startbidrag om 1000 kronor.  
 
Föreningens huvudsakliga inriktning är att bedriva basket för barn och ungdomar.  
 
Föreningen uppfyller kraven för bildande av förening (bilaga).  
 
Beslutet berör barn och ungdomar. 
 
 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Kumla Basketklubb i Kumla ett startbidrag om   
1 000 kronor. 
 
Medelanvisning: Ansvar 4014, verksamhet 35124. 
 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Kumla Basketklubb i Kumla ett startbidrag om   
1 000 kronor. 
 
Medelanvisning: Ansvar 4014, verksamhet 35124. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnd 2011-11-17 § 77 Dnr KFN 2011/202 
Översyn av inventarier i kommunens idrottshallar och 
motsvarande 

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad avdelningschef Marina Yazdani informerar om återrapportering av 
utredningsuppdrag angående ”Översyn av inventarier i kommunens idrottshallar och 
motsvarande”. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporten till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnd 2011-11-17 § 78 Dnr KFN 2011/331 

Taxor och avgifter år 2012 

Ärendebeskrivning 
Förslag till taxor och avgifter för 2012 föreligger.  
 
Barn och ungdomar berörs av beslutet då hänsyn tas genom att taxor för barn och 
ungdomar är starkt subventionerade. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förslag.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förslag.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnd 2011-11-17 § 79 Dnr KFN 2011/264 

Träningsanläggning i nya badhuset 

Ärendebeskrivning 
I en skrivelse till Sociala rådet presenterar reumatikerföreningen ett förslag till 
träningsanläggning i det nya badet. Sociala rådets arbetsutskott har vidarebefordrat 
ärendet till kultur- och fritidsförvaltningen för att ge ett svar på skrivelsen. 
 
Reumatikerföreningen vill i sin skrivelse påtala vikten av att den träningsanläggning 
som ska finnas i nya badet utformas på ett sätt som även passar fysiskt svaga och 
handikappade.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit del av skrivelsen. Nya badet ska vara 
tillgängligt för alla. Inför upphandling av gymutrustning och utrustning till 
gruppträningslokal kommer hänsyn tas till samtliga grupper. Reumatikerföreningen 
kommer att bjudas in för att presentera sitt förslag på utformning av träningsanläggning. 
 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger skrivelsen till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnd 2011-11-17 § 80 Dnr KFN 2011/330 

Bidrag till sydnärkeföreningar år 2012 

Ärendebeskrivning 
Ansökan om verksamhetsbidrag till sydnärkeföreningarna har inkommit till kultur- och 
fritidsnämnden. Företrädare från de fyra kommunerna; Askersund, Hallsberg, Kumla 
och Laxå har berett ärendet och lämnat förslag till Sydnärkegruppen. 
 
Vid handläggning av bidragsansökningarna har hänsyn tagits till föreningens ekonomi, 
medlemsantal, verksamhetens omfattning och kostnadsbild. 
 
Sydnärkegruppen rekommenderar sydnärkekommunerna att följa arbetsgruppens 
förslag. Förvaltningens förslag på beslut gäller den del som Kumla kommun 
rekommenderas av sydnärkegruppen att fördela på föreningarna.  
 
Beslutet berör såväl vuxna som barn och ungdomar.  
 
Medelanvisning; verksamhet 35112, bidrag till sydnärkeföreningar. 
 
 
 

Förslag till beslut 
                                                                              Ansökan 2012     Förslag 2012 
 1. Sydnärkes Astma- o allergiförening                     18 000                3 000  
 2. Hjärt- o lungsjukas förening                                   12 000                2 000 
 3. Sydnärkes diabetesförening                                    14 000                3 000 
 4. Sydnärkes FUB, föreninngen för 
     utvecklingsstörda barn, ungdomar o vuxna            12 000                3 000 
 5. SRF, Synskadades riksförbund sydnärke       20 000                6 500 
 6. Reumatikerföreningen sydnärke                          10 000                    0 * 
 7. Brottsofferjouren i sydnärke                         100 000               12 000 
 8. NHR Humlan i Kumla, Neurologiskt 
     handikappades riksförbund                                  Inget belopp           2 000 
 9. RTP, Örebro lokalförening -  
     Riksförbundet för trafik- o polioskadade                 6 000               1 500 
10. Celiakiföreningen Örebro län                               4 000               1 000 
11. RSMH, Riksförbundet för social o 
      mental hälsa                                                           30 000               3 000 
 
* Reumatikerföreningen har en lokal förening i Kumla och erhåller bidrag från det 
årliga föreningsstödet som fördelas i Kumla kommun. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
                                                                              Ansökan 2012     Förslag 2012 
 1. Sydnärkes Astma- o allergiförening                     18 000                3 000  
 2. Hjärt- o lungsjukas förening                                   12 000                2 000 
 3. Sydnärkes diabetesförening                                    14 000                3 000 
 4. Sydnärkes FUB, föreninngen för 
     utvecklingsstörda barn, ungdomar o vuxna            12 000                3 000 
 5. SRF, Synskadades riksförbund sydnärke       20 000                6 500 
 6. Reumatikerföreningen sydnärke                          10 000                    0 * 
 7. Brottsofferjouren i sydnärke                         100 000               12 000 
 8. NHR Humlan i Kumla, Neurologiskt 
     handikappades riksförbund                                  Inget belopp           2 000 
 9. RTP, Örebro lokalförening -  
     Riksförbundet för trafik- o polioskadade                 6 000               1 500 
10. Celiakiföreningen Örebro län                               4 000               1 000 
11. RSMH, Riksförbundet för social o 
      mental hälsa                                                           30 000               3 000 
 
* Reumatikerföreningen har en lokal förening i Kumla och erhåller bidrag från det 
årliga föreningsstödet som fördelas i Kumla kommun. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnd 2011-11-17 § 81 Dnr KFN 2011/356 

Ungdomsledarstipendier 2011 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden har att årligen utse två ungdomsledarstipendiater. 
Ansökningarna har inkommit från föreningar med ungdomsverksamhet.  
 
Stipendierna ska fördelas enligt följande: 4 000 kronor till ungdomsledare till och med 
25 år och 8 000 kronor till ungdomsledare över 25 år. 
 
Medelsanvisning; verksamhet 3513, ledarstipendium. 
 
Barn och ungdomar berörs av beslutet. 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar enligt framlagt förslag.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnd 2011-11-17 § 82 Dnr KFN 2011/318 

Sveriges Friluftskommun 2011, rapport 6409 mars 2011 

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad avdelningschef Marina Yazdani informerar om resultatet från rapporten 
Sveriges Friluftskommun 2011.  

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporten till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnd 2011-11-17 § 83 Dnr KFN 2011/374 

Beslut om organistionsförändring 2012  

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört en organisationsöversyn. Syftet är att 
utifrån tydlighet, delaktighet och samverkan vara en effektiv organisation som utifrån 
sitt samhällsuppdrag är rustat att möta dagens och morgondagens frågor. 
Organisationsförändringen innebär överflyttning av verksamheter mellan 
ansvarsområden inom förvaltningsledning, fritidsledning och parkavdelning.  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner organisationsförändringen.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner organisationsförändringen från och med 1 april 
2012.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnd 2011-11-17 § 84 Dnr KFN 2011/365 

Sammanträdestider 2012 samt januari 2013 

Ärendebeskrivning 
Förslag till sammanträdes tider för kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott samt 
nämnd för 2012 och januari 2013 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till sammanträdestider 2012 samt januari 
2013. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till sammanträdestider 2012 samt januari 
2013. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnd 2011-11-17 § 85 Dnr KFN 2011/295 

Ansökan om övrigt bidrag, Boxningssällskapet Tor  

Ärendebeskrivning 
BS TOR Kumla söker övrigt bidrag om 27 000 kronor. Föreningen söker 
ekonomiskt stöd för inköp av boxningsring samt styrketräningsutrustning (bilaga). 
Ringen är en förutsättning för att föreningen ska kunna bedriva och utveckla sin 
verksamhet. Styrketräning är ett viktigt inslag i dagens boxningsträning. Föreningens 
egna medel redovisas i bilaga.  
 
 
BS TOR har, i överenskommelse med kommunens fritidsavdelning och Kumla 
brottarförening, getts möjlighet att rymma en boxningsring i nuvarande brottnings- och 
boxningslokal i Kumlahallen.  
 
Beslutet berör barn och ungdomar eftersom Boxningssällskapet TOR Kumla är en 
ungdomsförening. 
 
 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Boxningssällskapet TOR Kumla ett bidrag om  
25 000 kronor till boxningsring mot redovisning av inköpt material. Medelanvisning: 
Ansvar 4014, verksamhet 3519. 
 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Boxningssällskapet TOR Kumla ett bidrag om  
25 000 kronor till boxningsring mot redovisning av inköpt material. Medelanvisning: 
Ansvar 4014, verksamhet 3519. 
 



17 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnd 2011-11-17 § 86 Dnr KFN 2011/397 

Målarbete i Kultur- och fritidsnämnden 

Ärendebeskrivning 
Arbete med att ta fram nämndmål och nämndspecifika mål för redovisning till kultur- 
och fritidsnämndens arbetsutskott.  

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till nämndmål och 
nämndspecifika mål som följer styrmodellen. Dessa ska framläggas vid kultur och 
fritidsnämndens arbetsutskott den 1 december 2011. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till nämndmål och 
nämndspecifika mål som följer styrmodellen. Dessa ska framläggas vid kultur och 
fritidsnämndens arbetsutskott den 1 december 2011. 

 
 

 

 


