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KUMLA KOMMUN Protokoll 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2012-05-24 § 33 Dnr  

Informationsärende - Parkavdelningen 

Ärendebeskrivning 

Avdelningschef Mikael Magnusson informerar om det aktuella läget inom 

parkavdelningen. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsförvaltningen lägger informationen till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i kultur- och fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2012-05-24 § 34 Dnr  

Informationsärende - Lägesrapport om byggnation av nya 
badhuset 

Ärendebeskrivning 

Avdelningschef Eddy Fransson avger en lägesrapport gällande byggnation av det nya 

badhuset. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets behandling 

Edit Ugrai informerar om tillsättandet av projektledare för badhuset och camping.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i kultur- och fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2012-05-24 § 35 Dnr  

Informationsärende - Stjärnsmällen 

Ärendebeskrivning 

Avdelningschef Gertrud Åstrand informerar om det kommande evenemanget 

Stjärnsmällen. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i kultur- och fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2012-05-24 § 36 Dnr KFN 2012/133 

Ekonomisk rapport april 2012 

Ärendebeskrivning 

Månadsrapport med bokslutsprognos för januari – april 2012 ska beredas i 

kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 maj och behandlas i kommunstyrelsen den 5 

juni. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar månadsrapport för januari – april 2012 för 

vidarebefordran till kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar månadsrapport för januari – april 2012 för 

vidarebefordran till kommunstyrelsen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2012-05-24 § 37 Dnr KFN 2012/34 

Taxor och avgifter för Djupadalsbadet 

Ärendebeskrivning 

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde i april informerades om förvaltningens 

förslag till nya taxor och avgifter för det nya badhuset. Vid grupp- och 

informationstillfället ges information som underlag för beslut vid kultur- och 

fritidsnämndens sammanträde. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om taxor och avgifter för nästkommande år enligt 

förslag.  

Arbetsutskottets behandling 

Förslag 

 

Björn Eriksson (S) yrkar på att föreslå kultur- och fritidsnämnden att:  

1. besluta enligt förslag till beslut med tillägg/ändringar  

2. åldersindelningen ändras till 0-5 och 6-16 år rakt igenom, 

3. det förs in en uttryckt åldersgräns och  

4. uppdra åtförvaltningen att utreda tillägg av säsongskort för utomhusbadet mellan 

slutet av maj till slutet av augusti samt tillägg av pris för grupper och kalas.  

 

Herje Fahlén (FP) yrkar på att föreslå kultur- och fritidsnämnden att:  

1. ändra åldersindelning till 0-6 år i målsmans sällskap 7-17 år för att ha det lika som 

förra året. 

2. ändra tiderna till måndag-fredag fram till kl. 16 till reducerat pris och normalpris efter 

kl. 16 samt helger.  

3. utöka familjepriset med flerbarnstillägg (reducerat engångspris för tredje och fjärde 

barnet etc.)  samt att det ska finnas en motsvarande för motionssimmet.  

4. ha samma taxa för motionssim och utomhusbad rakt igenom samt tillämpa 

pensionärs- och studeranderabatter.  

5. inte ta ställning till några priser avseende gym/SPA. 

 

Margareta Engman (M) yrkar på att föreslå kultur- och fritidsnämnden att:  

1. sänka priset på årskort för barn och unga för att kompensera för borttagen 

studentrabatt.  

2. utöka familjepriset med flerbarnstillägg (reducerat engångspris för tredje och fjärde 

barnet etc.)   

3. sänka pris för årskort till motionssim under lågfrekvens tid 

4. inte ta ställning till priser avseende gym/SPA utan bör utredas vidare.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Björn Eriksson (S) ställer förslagen mot varandra och finner att föreslå kultur- och 

fritidsnämnden enligt förslag från Björn Eriksson (S). 

 

Arbetsutskottets förslag 

Kultur- och fritidsnämndens  

1. beslutar enligt förslag till beslut med tillägg/ändringar  

2. åldersindelningen ändras till 0-5 och 6-16 år rakt igenom, 

3. det förs in en uttryckt åldersgräns och  

4. uppdra åt förvaltningen att utreda tillägg av säsongskort för utomhusbadet mellan 

slutet av maj till slutet av augusti samt tillägg av pris för grupper och kalas.  

 

Kultur- och fritidsnämndens behandling 

Förslag 
 

Björn Eriksson (S) föreslår enligt eget förslag i arbetsutskottet. 

 

Margareta Engman(M) föreslår enligt eget förslag i arbetsutskottet med tilläggen: 

prissänkning årskort för vuxen på äventyrsbad samt annan åldersindelning. 

 

Herje Fahlén (FP) förslår enligt eget förslag i arbetsutskottet. 

 

Propositionsordningen godkänns. 

 

Ordförande ställer de tre förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt 

förslag från (S). 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden  

1. beslutar enligt förslag till beslut med följande tillägg/ändringar:  

2. åldersindelningen ändras till 0-5 och 6-16 år rakt igenom, 

3. det förs in en uttryckt åldersgräns för vistelse i badanläggningen och  

4. uppdra åt förvaltningen att utreda tillägg av säsongskort för utomhusbadet mellan 

slutet av maj till slutet av augusti samt tillägg av pris för grupper och kalas. 

 

Reservationer 
Margareta Engman (M), Berry Keller (M) och Elisabeth Jonsson (C) reserverar sig till 

förmån för förslag från Margareta Engman (M). Herje Fahlén (FP) och Jakob Holm 

(KD) reserverar sig till förmån för förslag från Herje Fahlén (FP). 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2012-05-24 § 38 Dnr KFN 2012/150 

Reviderade taxor och avgifter för guidade turer 

Ärendebeskrivning 

Taxan för guidning behöver justeras för att täcka de självkostnader för lön och 

administration som uppstår i samband med en guidning.  Taxan bör ändras retroaktivt 

från 1 maj 2012. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förslag samt att beslutet gäller retroaktivt 

från 1 maj 2012. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förslag samt att beslutet gäller retroaktivt 

från 1 maj 2012. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2012-05-24 § 39 Dnr KFN 2012/104 

Hörselskadades riksförbund, övrigt föreningsbidrag 

Ärendebeskrivning 

Hörselskadades förening i Kumla har inkommit med ansökan om fortsatt 

föreningsbidrag till verksamheten. Ansökt bidrag är 5 000 kr. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beviljar föreningsbidrag om 5 000 kr till Hörselskadades 

förening i Kumla.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beviljar föreningsbidrag om 5 000 kr till Hörselskadades 

förening i Kumla.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2012-05-24 § 40 Dnr KFN 2012/63 

Ansökan om startbidrag, Kumla Enduroteam 

Ärendebeskrivning 

MK Kumla Enduroteam har inkommit med en ansökan om startbidrag för föreningar. 

Bilagt till ansökan finns föreningens protokoll från årsmöte samt dess stadgar. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. godkänna MK Kumla Enduroteam som bidragsberättigad ungdomsförening och  

2. beviljar föreningen ett startbidrag om 1000 kronor. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. godkänna MK Kumla Enduroteam som bidragsberättigad ungdomsförening och  

2. beviljar föreningen ett startbidrag om 1000 kronor. 



12 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2012-05-24 § 41 Dnr KFN 2012/132 

CESAM - projekt för att stärka samarbetet mellan kommunen 
och övriga samhället 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen tog den 8 februari § 26 beslut om att delta i ett projekt tillsammans 

med Stiftelsen Centrum för Samhällsarbete och Mobilisering (CESAM) och gav 

kommundirektör Annika Hallberg i uppdrag att tillsammans med berörda 

förvaltningschefer omfördela resurser så att Kumla kommun kan delta i projektet. 

 

Cesam har inkommit till Kumla kommun med ett förslag att genomföra ett 

utvecklingsarbete för att stärka relationen mellan kommunen och det civila samhället. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

 

1. ”mjuknämnden” utgör referensgrupp och de tre berörda förvaltningscheferna samt 

kommunens administrativa chef utgör styrgruppen 

 

2. för sin del godkänna att kostnaden delas mellan kultur- och fritidsnämnden (50 000 

kr), socialnämnden (75 000 kr), barn- och utbildningsnämnden/gymnasienämnden (75 

000 kr) och kommunstyrelsen (50 000 kr) 

 

3. finansiering av 2013 överlämnas till budgetberedningen. 

Arbetsutskottets behandling 

Förslag 
 

Herje Fahlén (F) yrkar på att föreslå nämnden att besluta att 

1. ”mjuknämnden” utgör referensgrupp och de tre berörda förvaltningscheferna samt 

kommunens administrativa chef utgör styrgruppen 

2. finansiering av 2013 överlämnas till budgetberedningen. 

 

Björn Eriksson (S) yrkar att föreslå nämnden enligt förslag till beslut. 

 

Ordförande ställer mot varandra och finner att arbetsutskottet föreslår nämnden att 

besluta enligt förslag. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Kultur- och fritidsnämndens behandling 

Förslag 
 

Herje Fahlén (FP) föreslår nämnden att besluta enligt punkt 1 och 2. 

 

Björn Eriksson (S) föreslår nämnden att besluta enligt förslag.  

 

Propostionsordning godkänns. 

 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner nämnden beslutar enligt förslag 

från Björn Eriksson (S).  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

 

1. ”mjuknämnden” utgör referensgrupp och de tre berörda förvaltningscheferna samt 

kommunens administrativa chef utgör styrgruppen 

 

2. för sin del godkänna att kostnaden delas mellan kultur- och fritidsnämnden (50 000 

kr), socialnämnden (75 000 kr), barn- och utbildningsnämnden/gymnasienämnden (75 

000 kr) och kommunstyrelsen (50 000 kr) 

 

3. finansiering av 2013 överlämnas till budgetberedningen. 

 

Reservation 
Herje Fahlén (FP) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2012-05-24 § 42 Dnr KFN 2012/95 

Uppföljning av barnbokslut 2011 

Ärendebeskrivning 

Syftet med den barn- och ungdomspolitiska handlingsplanen är att visa hur kommunen 

genom olika åtgärder skall kunna omsätta FN: s barnkonvention till de förhållanden som 

råder i Kumla. 

 

Kommunens nämnder/styrelser skall ta hänsyn till den barn- och ungdomspolitiska 

handlingsplanen i sin verksamhet.  

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 oktober 2001, § 71, att varje 

förvaltning ska upprätta ett barnbokslut som redovisas till kommunstyrelsen. 

 

Utredningssekreterare Caroline Foglé presenterar förslag i form av arbetsmaterial, till 

kultur- och fritidsnämndens barnbokslut för år 2011. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar barnbokslut för 2011 för vidarebefordran till 

kommunstyrelsen.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar barnbokslut för 2011 för vidarebefordran till 

kommunstyrelsen.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2012-05-24 § 43 Dnr KFN 2012/96 

Redovisning av åtgärder enligt handikappolitisk plan 2011 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige antog den 15 november 2010 ett Handikappolitiskt program för 

Kumla kommun 2010-2014. Det övergripande målet är att göra Kumla till en kommun 

tillgänglig för alla. Till programmet har en handikappolitiska handlingsplanen utarbetats 

för att konkretisera de mål som fullmäktige beslutat. Handlingsplanen följs upp och 

revideras årligen. 

 

Utredningssekreterare Caroline Foglé presenterar i form av arbetsmaterial ett förslag till 

uppföljning av den handikappolitiska planen. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar uppföljning av den handikappolitiska planen för 2011 

för vidarebefordran till kommunstyrelsen.   

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i kultur- och fritidsnämnden.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar uppföljning av den handikappolitiska planen för 2011 

för vidarebefordran till kommunstyrelsen.   
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2012-05-24 § 44 Dnr KFN 2012/146 

Utställning Korsta by 7, Kv Täppan, Betesgatan 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har skickat utställningsförslag för detaljplanen  

Korsta by 7 med mera till bland annat Kultur- och fritidsnämnden för yttrande. I 

yttrandet framkommer att miljö- och byggnadsnämnden tagit hänsyn till kultur- och 

fritidsnämndens synpunkter. Förvaltningen föreslår därför i yttrandet att nämnden inte 

har något att erinra mot förslaget. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar yttrandet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar yttrandet. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2012-05-24 § 45 Dnr KFN 2012/111 

Detaljplan kv Skäran m fl. Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 

Detaljplan för kvarteret Skäran m fl. vilket inbegriper "Änggården", Dalagatan, 

Gärdesgatan i Kumla kommun finns nu tillgänglig för ett ytterligare samråd efter de 

kommentarer som inkommit under samrådet mellan den 7 mars och 4 april 2011 har 

bearbetats. Det förnyade samrådet innehåller kompletterande utredningar för att ge en 

fullständig bild av de alternativa utformningarna och antalet småhustomter. Därutöver 

har kommunstyrelsen förordat alternativet med anslutning mot Östra leden samt 

koppling mot Dalagatan och Norra Kungsvägen. 

 

Förvaltningschef Edit Ugrai lämnar förslag till yttrande över detaljplanen för kvarteret 

Skäran. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar förslag till yttrande för vidarebefordran till miljö- och 

byggnadsnämnden.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar förslag till yttrande för vidarebefordran till miljö- och 

byggnadsnämnden.  
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Kultur- och fritidsnämnd 2012-05-24 § 46 Dnr  

Förvaltningschefen informerar  

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Edit Ugrai informerar aktuella händelser och läget i förvaltningen. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets behandling 

Edit Ugrai informerar om förmiddagen den 24/5 mellan 8.30 och 12.00 där nämnden 

tillsammans med förvaltningen har budgetmöte inför budget 2013.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kultur- och fritidsnämndens behandling 

Edit Ugrai informerar om personalstyrka och bemanning inför sommaren samt 

sommarlovsaktiviteter som sker i samverkan med socialförvaltningen och barn- och 

utbildningsförvaltningen.  

 

I september kommer ett uppstartsmöte hållas inom projektet CESAM där arbets- och 

referensgrupp ska konstitueras.  

 

Förvaltningskontoret har startat ett arbete att implementera en arbetsform genom att 

använda en struktur för projektmodell. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
 

 

 


