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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Kultur- och fritidsnämnd 2011-12-15 § 87 Dnr KFN 2011/400 

Ekonomisk rapport november 2011 

Ärendebeskrivning 
På nämnden den 15 december ges en rapport om det ekonomiska läget för Kultur- och 
fritidsnämnden. Någon månadsrapport för november månad ska inte lämnas till 
kommunstyrelsen.  

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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Kultur- och fritidsnämnd 2011-12-15 § 88 Dnr KFN 2011/365 

Förslag till sammanträdestider 2012 samt januari 2013 

Ärendebeskrivning 
Revidering av sammanträdestider för 2012 samt januari 2013 då några gruppmöten 
sammanföll med kommunstyrelsens möten. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner reviderat förslag till sammanträdestider.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner reviderat förslag till sammanträdestider.  
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Kultur- och fritidsnämnd 2011-12-15 § 89 Dnr KFN 2011/396 

Internbudget 2012 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden har att fatta beslut om internbudget 2012.  
 
Förslag till internbudget delades ut på gruppmötet den 1 december. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner internbudget för år 2012. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner internbudget för år 2012. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2011-12-15 § 90 Dnr KFN 2011/297 

Ansökan om övrigt bidrag, Ryttarkamraterna 

Ärendebeskrivning 
Ryttarkamraterna Kumla söker övrigt bidrag om 140 000 kronor. Föreningen söker 
ekonomiskt stöd för omläggningen av ridhusbotten i sitt ridhus vid Örsta kulle. Bidraget 
ska täcka kostnader för arbete, material, maskinhyra samt en effektivare 
bevattningsanläggning.  
 
Bidragsberättigade ungdomsföreningar i Kumla kommun kan söka övrigt bidrag för 
speciellt uppkomna situationer eller för planerade verksamhetsprojekt som ej omfattas 
av verksamhetsstödet. Byte av ridhusbotten kan inte ses som en speciellt uppkommen 
situation utan bör ingå i anläggningens periodiska underhåll. 
 
Beslutet berör barn och ungdomar eftersom Ryttarkamraterna är en ungdomsförening. 
 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden avslår Ryttarkamraterna Kumlas ansökan om övrigt bidrag. 

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet överlåter till kultur- och fritidsnämnden att fatta beslut i ärendet.  

Kultur- och fritidsnämndens behandling 
Björn Eriksson (S) yrkar att Ryttarkamraterna Kumla ska få bidrag på 10.000 kr. 
Margareta Engman (M) yrkar att Ryttarkamraterna Kumla ska få 10.000 kr samt övrigt 
bidrag på 30.000 kr. 
 
Propositionsordning: 
Ordföranden ställer de två yrkanden mot varandra och finner att Björn Erikssons förslag 
vinner majoritet. 
 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden ger Ryttarkamraterna Kumla bidra på 10.000 kr. 
 
Reservation: 
Margareta Engman (M), Herje Fahlén (FP), Jakob Holm (KD), Anna Adolfsson (C) 
reserverar sig till förmån för Margareta Engmans yrkande. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2011-12-15 § 91 Dnr KFN 2011/398 

Rapport, Aktivitetshuset 

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad avdelningschef Marina Yazdani lämnar vid nämndens sammanträde en 
lägesrapport om Aktivitetshusets öppettider, besöksstatistik och utvecklingsmöjligheter. 
 

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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Kultur- och fritidsnämnd 2011-12-15 § 92 Dnr KFN 2011/359 

Remiss för "Skyltning i Kumla - råd och riktlinjer" 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat dokumentet ”Skyltning i Kumla – råd och 
riktlinjer ” med bilagorna ”Vägvisningsplan” och ”Skyltning av Kumla kommuns 
verksamheter” på remiss till kommunens nämnder och bolag för yttrande.    
 
 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till yttrande.  

Arbetsutskottets beslut 
Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till yttrande.  
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Kultur- och fritidsnämnd 2011-12-15 § 93 Dnr KFN 2011/322 

Utökning av naturreservatet Björka lertag 

Ärendebeskrivning 
För att bevara biologiskt mångfald och värdefulla naturmiljöer föreslogs att 
naturreservatet kallat Björka lertag på fastigheten Kumla-Björka 4:6 skulle utökas att 
omfatta även intilliggande Vissberga lertag. Förslag till skötselplan upprättades 2008 
och sändes ut på remiss. Till följd av inkomna synpunkter genomfördes vissa åtgärder 
ex flyttades ett dike. Likaså reviderades skötselplanen. Miljö- och byggnadsnämnden 
har nu skickat ut förslag till beslut med reviderad skötselplan för synpunkter till bl a 
kultur- och fritidsnämnden. Synpunkter ska ha kommit in senast den 16 december  
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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Kultur- och fritidsnämnd 2011-12-15 § 94 Dnr KFN 2011/380 

Medborgarförslag angående vollybollplan vid Hästhagsbrottet 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har den 20 juni 2011 lämnats om att anlägga en volleybollplan vid 
Hästhagsbrottet. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde den 18 
oktober 2011, § 126, uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att lämna förslag till 
yttrande. 
 
Förslagsställaren Isabelle Andersson skriver att en volleybollplan vid Hästhagsbrottet 
skulle vara ett uppskattat inslag som skulle lämpa sig väl på de stora gräsytorna vid 
badbrottet. Förslagsställaren anser också att Kumla kommun bör satsa på aktivitetsytor i 
kommunens ytterområden. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av förslaget och delar uppfattningen att det ska 
finnas aktivitetsytor för spontanidrott på flera platser runtom i kommunen. Kultur- och 
fritidsnämnden är positiva till att anlägga en enklare volleybollplan med nät och stolpar 
på gräsytan runt Hästhagsbrottet inför säsongen 2012. Nät och stolpar ska finnas 
uppsatta under den period som kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för daglig 
översyn av området, det vill säga perioden juni – augusti. 
  
 
 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet, 
 
2. anser medborgarförslaget vara besvarat 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kommunfullmäktige 
 
1. antar yttrandet, 
 
2. anser medborgarförslaget vara besvarat. 

 
 

 

 


