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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2012-09-13 § 47 Dnr KFN 2012/85 

Informationsärende - Sjöslaget 

Ärendebeskrivning 

Arrangörer av festivalen Sjöslaget, Nicklas Högberg och Robert Andersson, besöker 

nämnden för att berätta om evenemanget.  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2012-09-13 § 48 Dnr  

Informationsärende - Organisering av fritidsavdelningen 

Ärendebeskrivning 

Avdelningschef Eddy Fransson ger sin bild av nuläget på fritidsavdelningen, höstens 

arbete och framtida utmaningar. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsförvaltningen lägger informationen till handlingarna. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2012-09-13 § 49 Dnr KFN 2012/219 

Ekonomisk rapport augusti 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom Britt Knutsson lämnar rapport över den aktuella ekonomiska 

situationen samt prognos för vidarebefordran till kommunstyrelse.  

 

Handling på bordet vid nämndsammanträdet den 13 september. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar månadsrapport per den 31 augusti för vidarebefordran 

till kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i kultur- och fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar månadsrapport per den 31 augusti för vidarebefordran 

till kommunstyrelsen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2012-09-13 § 50 Dnr KFN 2012/187 

Delårsrapport 2012 

Ärendebeskrivning 

Enligt den kommunala redovisningslagen ska minst en delårsrapport redovisas under 

räkenskapsåret. Kumla kommun har beslutat att redovisa delårsrapport per 31 juli. I 

delårsrapporten görs periodiseringar av inkomster och utgifter. I samband med 

delårsrapporten ska en prognos för helåret 2012 göras samt en översiktlig 

förvaltningsberättelse. 

 

Delårsrapport 2012 för Kultur- och fritidsnämnden är inlämnad till ekonomiavdelningen 

och rapporteras nämnden enligt bilagor. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i kultur- och fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 



6 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2012-09-13 § 51 Dnr KFN 2012/188 

Budgetförslag 2013 och flerårsplan 2014-2015 

Ärendebeskrivning 

Till höstens budgetberedning ska senast den 13 september inlämnas budgetförslag för 

2013 och ekonomisk plan 2014-2015. Preliminär driftbudgetram för kultur- och 

fritidsnämnden är framräknad till 75.071 tkr. Budgetförslaget ska innehålla förslag på 

driftkostnadförändringar, förslag på investeringar, kortfattad verksamhetsbeskrivning 

samt de viktigaste utvecklingsområdena under den kommande treårsperioden.  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar budgetförslag 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 

för vidarebefordran till budgetberedningen. 

Arbetsutskottets behandling 

Förslag 
Björn Eriksson (S) föreslår att nämnden antar budgetförslaget i sin helhet. 

 

Driftbudget 

Margareta Engman (M) föreslår att nämnden antar budgetförslaget med justering att 

äskande om hyra, trädgårdsmästare och materialkostnader stryks från förslaget. 

 

Herje Fahlén (FP) föreslår att nämnden antar budgetförslaget med justeringen att 

äskande om trädgårdsmästare stryks från förslaget. 

 

Investeringsbudget 

Margareta Engman (M) föreslår att nämnden antar budgetförslaget med justeringen att 

äskande för inventarier i Växthuset och bullerplank stryks från förslaget. 

 

Herje Fahlén (FP) föreslår att nämnden antar budgetförslaget med justeringen att 

äskande för bullerplank stryks från förslaget. 

 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 

Björn Erikssons förslag.  

Arbetsutskottets förslag 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förslag från Björn Eriksson (S). 

 

Reservationer  
Herje Fahlén (FP) och Margareta Engman (M) reserverar sig till förmån för egna 

förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Kultur- och fritidsnämndens behandling 

Förvaltningen presenterar vid sammanträdet tillägg till budgetförslaget. Tilläggen är 

utbyte av innebandysarg i Kumlahallen samt uppräknande av belopp för campingen. 

 

Förslag 
Björn Eriksson (S) föreslår att nämnden antar budgetförslaget i sin helhet med tillägg 

om innebandysarg och uppräknande av belopp för camping. 

 

Driftbudget 

Margareta Engman (M) föreslår att nämnden antar budgetförslaget med justering att 

äskande om hyra, trädgårdsmästare och materialkostnader avseende Växthuset stryks 

från förslaget. 

 

Investeringsbudget 

Margareta Engman (M) föreslår att nämnden antar budgetförslaget med tillägg om 

camping och innebandysarg med justeringen att äskande för inventarier i Växthuset och 

bullerplank stryks från förslaget. 

 

Propositionsordningen godkänns.  

 

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

förslag från Björn Eriksson (S). 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar budgetförslaget i sin helhet med tillägg om 

innebandysarg och uppräknande av belopp för camping. 

 

Reservationer 
Margareta Engman (M) och Lennarth Helgesson reserverar sig till förmån för eget 

förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2012-09-13 § 52 Dnr KFN 2012/194 

Rapport sommaren 2012 

Ärendebeskrivning 

Avdelningscheferna har tidigare år rapporterat över sommarens aktiviteter med fokus 

både på avvikelser samt ordinarie verksamhet. I år sker rapporteringen även skriftligt i 

form av bilagda rapport och är indelad efter avdelning samt inleds med en kort 

sammanfattning. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i kultur- och fritidsförvaltningen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2012-09-13 § 53 Dnr KFN 2012/213 

Föreningsbidrag 2013 - Folkatorps ridsportsällskap 

Ärendebeskrivning 

Folkatorps ridsportsällskap söker övrigt bidrag om 120 000 kronor. Föreningen har 

startat föreningsdriven ridskola och söker ekonomiskt stöd för att täcka det beräknade 

underskottet för i första hand augusti-oktober 2012. Föreningen är enligt framtagen 

ekonomisk plan i behov av bidrag fram till hösten 2014.  

 

Bidragsberättigade ungdomsföreningar i Kumla kommun kan söka övrigt bidrag för 

speciellt uppkomna situationer eller för planerade verksamhetsprojekt som inte omfattas 

av verksamhetsstödet.  

 

Förslag till beslut kan inte anges förrän kompletterande handlingar i ärendet kommit in. 

Arbetsutskottets behandling 

Förvaltningschef Edit Ugrai meddelar att ansökan ännu inte är fullständig. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i kultur- och fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämndens behandling 

Björn Eriksson (S) föreslår nämnden återremittering av ärendet i avvaktan på 

kompletterande uppgifter från föreningen. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden återremitterar ärendet i avvaktan på kompletterande 

uppgifter från föreningen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2012-09-13 § 54 Dnr KFN 2012/137 

Medborgarförslag - Lekpark Kumla Sjöpark 

Ärendebeskrivning 

Inger Sandberg har den 28 mars 2012 lämnat in ett medborgarförslag med förslag om att 

en lekpark vid Kumla sjöpark anläggs. Förslaget ses som angeläget och en sådan 

lekplats finns föreslagen i planerna som tagits fram för fortsatt utveckling av 

parkområdet. Under hösten 2012 kommer ett mer detaljerat förslag att tas fram.  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar förslag till yttrande för vidarebefordran till 

kommunfullmäktige. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar förslag till yttrande för vidarebefordran till 

kommunfullmäktige. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2012-09-13 § 55 Dnr  

Förvaltningschefen informerar 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Edit Ugrai informerar om aktuella händelser i förvaltningen. 

 

Skriftlig rapport på bordet vid nämndsammanträdet. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
 

 

 


