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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 2012-11-15 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2012-11-15 § 73 Dnr  

Informationsärende - nya badhuset, Djupadalsbadet 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen ger en muntlig lägesrapport om färdigställande av det nya badhuset, 

Djupadalsbadet. 

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 2012-11-15 § 74 Dnr KFN 2012/360 

Val av ersättare till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Ärendebeskrivning 

Anna Adolfsson (C) har avsagt sig uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden 

samt ersättare i dess arbetsutskott. Kultur- och fritidsnämnden har att besluta om ny 

ersättare i arbetsutskottet för resterande mandatperiod. 

Kultur- och fritidsnämndens behandling 

Björn Eriksson (S) föreslår att nämnden väljer Elisabeth Jonsson (C) som ersättare i 

kultur- och fritidsnämndens utskott förutsatt att kommunfullmäktige utser Elisabeth 

Jonsson (C) till ordinarie ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden väljer Elisabeth Jonsson (C) som ersättare i kultur- och 

fritidsnämndens utskott förutsatt att kommunfullmäktige utser Elisabeth Jonsson (C) till 

ordinarie ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2012-11-15 § 75 Dnr KFN 2012/260 

Månadsrapport oktober 2012 

Ärendebeskrivning 

Månadsrapport med bokslutsprognos för januari - oktober 2012 ska beredas i 

kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 november och behandlas i kommunstyrelsen 

den 5 december. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar månadsrapport för januari - oktober 2012 för 

vidarebefordran till kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i kultur- och fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar månadsrapport för januari - oktober 2012 för 

vidarebefordran till kommunstyrelsen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2012-11-15 § 76 Dnr KFN 2012/255 

Taxor och avgifter 2013 

Ärendebeskrivning 

Taxor och avgifter 2013 för hyra av lokaler/anläggningar och andra avgiftsbelagda 

aktiviteter inom kultur- och fritidsnämnden har reviderats enligt bilaga.  

 

Inför Djupadalsbadets öppnande har beslut om entréavgifter tagits i kommunfullmäktige 

den 16 oktober 2012 (bilaga). Fortsättningsvis kommer dessa att revideras årligen i 

kultur- och fritidsnämnden. Prissättning av erbjudanden och tjänster i övrigt ingick inte i 

beslutet. 

Förslag till beslut 

1. att anta taxor och avgifter 2013, 

2. att ge avdelningschefen för fritidsavdelningen delegation att prissätta erbjudanden 

och tjänster i övrigt i Djupadalsbadet, 

3. att ge avdelningschefen för kulturavdelningen delegation att prissätta avgifter 

gällande bibliotekets utlåningsverksamhet och tjänster. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. att anta taxor och avgifter 2013, 

2. att ge avdelningschefen för fritidsavdelningen delegation att prissätta erbjudanden 

och tjänster i övrigt i Djupadalsbadet, 

3. att ge avdelningschefen för kulturavdelningen delegation att prissätta avgifter 

gällande bibliotekets utlåningsverksamhet och tjänster. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2012-11-15 § 77 Dnr KFN 2012/315 

Ungdomsledarstipendier 2012 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämnden har att årligen utse två ungdomsledarstipendiater. 

Stipendierna ska fördelas enligt följande: 4 000 kronor till ungdomsledare till och med 

25 år och 8 000 kronor till ungdomsledare över 25 år.  

 

Nomineringar har inkommit från föreningar med ungdomsverksamhet och en 

sammanställning av nomineringarna delas ut vid grupp- och informationsmötet.  

 

Medelsanvisning; ansvar 4052, verksamhet 3513, ledarstipendium. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsförvaltningen överlämnar ärendet till kultur- och fritidsnämnden för 

beslut. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i kultur- och fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämndens behandling 

Björn Eriksson (S) föreslår efter diskussion i nämnden att föreslå kultur- och 

fritidsnämnden att utse  

1. Victor Catoni från Kumla Tennisklubb till stipendiat under 25 år och  

2. Helén Moberg-Carlsson från Kumla scoutkår till stipendiat över 25 år. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse  

1. Victor Catoni från Kumla Tennisklubb till stipendiat under 25 år och  

2. Helén Moberg-Carlsson från Kumla scoutkår till stipendiat över 25 år. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2012-11-15 § 78 Dnr KFN 2012/258 

Strategisk lekplatsplan 

Ärendebeskrivning 

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 17 oktober presenterade 

avdelningschef Mikael Magnusson förvaltningens förslag till strategiskt lekplatsplan. 

Nämnden har nu att fatta beslut om föreliggande strategiska lekplatsplan. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar den strategiska lekplatsplanen.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar den strategiska lekplatsplanen.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2012-11-15 § 79 Dnr KFN 2012/250 

Medborgarförslag - Rusta upp lekplatserna i Kumla och gör 
dem mer attraktiva 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit om att rusta lekplatserna i Kumla kommun samt att 

göra dem mer attraktiva. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 

den 18 juni 2012, § 241, uppdra åt Kultur- och fritidsnämnden att lämna förslag till 

yttrande. 

 

Förvaltningschef Edit Ugrai och avdelningschef Mikael Magnusson har tagit fram ett 

förslag till yttrande. I yttrandet framkommer att det sedan tidigare finns planer på att 

uppföra en central stadslekplats i parkområdet vid Djupadalparken och Kumla Sjöpark. 

Därtill hänvisas till den nya strategiska lekplatsplanen där det bland annat föreslås en 

allmän standardhöjning på lekplatserna i Kumla. Den strategiska lekplatsplanen 

innehåller även en utvecklingsplan för lekplatserna fram till 2020. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar yttrandet och föreslår kommunfullmäktige att 

 

1. anta förslag till yttrande, 

 

2. och anse medborgarförslaget som besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Arbetsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar yttrandet och föreslår kommunfullmäktige att 

 

1. anta förslag till yttrande, 

 

2. och anse medborgarförslaget som besvarat. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2012-11-15 § 80 Dnr KFN 2012/332 

Bidrag studieorganisationer 2012 

Ärendebeskrivning 

Fördelning av slutgiltigt kommunalt bidrag till studieorganisationerna 2012. 

 

 

Medelanvisning: Ansvar 4031 Verksamhet 3111. 

Förslag till beslut 

Kultur och fritidsförvaltningen föreslår fördelning av bidraget enligt följande 
ABF             74 410 kr 

Studieförb. Vuxenskolan 100 280 kr 

Bilda                     68 091 kr 

Medborgarskolan 134 932 kr 

Studiefrämjandet 667 516 kr 

NBV 33 709 kr 

Sensus    8 035 kr 

Folkuniversitetet 3 027 kr 

Totalt    1 090 000 kr 
 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2012-11-15 § 81 Dnr KFN 2012/333 

Bidrag till SISU 2012 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämnden har att slutligt fördela 2012 års bidrag till SISU -

idrottsutbildarna. 

 

Medelanvisning: Ansvar 4031 Verksamhet 3111. 

Förslag till beslut 

Kultur och Fritidsförvaltningen föreslår att bevilja SISU idrottsutbildarna 68 000 kr i 

bidrag för år 2012. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur och Fritidsförvaltningen föreslår att bevilja SISU idrottsutbildarna 68 000 kr i 

bidrag för år 2012. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2012-11-15 § 82 Dnr KFN 2012/344 

Remiss - namnsättning av området i anslutning till de nya 
sjöarna och badhuset 

Ärendebeskrivning 

En remiss har inkommit till kultur- och fritidsnämnden avseende namnsättning av 

området vid Djupadalsparken, Sjöparken med omnejd. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har delegation från kommunfullmäktige att besluta om 

namn på gator, allmänna platser, bostadsområden med mera. Beslut tas efter förslag från 

Namnsättningsgruppen samt efter remissyttranden från kommunstyrelsen och kultur- 

och fritidsnämnden.  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar yttrandet för vidarebefordran till miljö- och 

byggnadsnämnden. 

Arbetsutskottets behandling 

Herje Fahlén (FP) föreslår att namnet Änggården ändras till Sjöängen.  

 

Eva Wilhelmsson (S) föreslår att arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden att 

besluta enligt förslag till beslut.  

 

Ordförande finner att arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden att besluta 

enligt förslag till beslut.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kultur- och fritidsnämndens behandling 

Herje Fahlén (FP) föreslår nämnden att beslutar att namnet Änggården ändras till 

Sjöängen. 

 

Björn Eriksson (S) föreslår att nämnden beslutar att anta yttrandet för vidarebefordran 

till miljö- och byggnadsnämnden. 

 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag 

från Björn Erikssson (S). 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar yttrandet för vidarebefordran till miljö- och 

byggnadsnämnden. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Reservationer 
Lennart Helgesson (M), Elin Riberg Wirf (MP) och Herje Fahlén (FP) reserverar sig till 

förmån för förslag från Herje Fahlén (FP). 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2012-11-15 § 83 Dnr KFN 2012/343 

Detaljplan kv Grodan 1 - samråd 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har skickat samrådsförslag på detaljplan för Kv Grodan 1 

med till bland annat Kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Förvaltningen föreslår i 

yttrande att nämnden inte har något att erinra mot planförslaget.      

Förslag till beslut 

Kultur och fritidsnämnden antar yttrandet. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2012-11-15 § 84 Dnr KFN 2012/352 

Detaljplan Kvarntorps Industriområde - samråd 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har skickat samrådsförslag på detaljplan för Kvarntorps 

Industriområde till bland annat Kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Förvaltningen 

föreslår i yttrande att nämnden inte har något att erinra mot planförslaget.   

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar yttrandet. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur och fritidsnämnden antar yttrandet. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2012-11-15 § 85 Dnr KFN 2012/357 

Detaljplan Kv Oxen - samråd 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har skickat samrådsförslag på detaljplan för Kv Oxen 1 

till bland annat Kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Förvaltningen föreslår i 

yttrande att nämnden inte har något att erinra mot planförslaget.     

Förslag till beslut 

Kultur och fritidsnämnden antar yttrandet. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur och fritidsnämnden antar yttrandet. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2012-11-15 § 86 Dnr KFN 2012/358 

Detaljplan Kv Tärnan och Kv Bofinken - Samråd 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har skickat samrådsförslag på detaljplan för Kv Tärnan 

och Kv Bofinken till bland annat Kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Förvaltningen 

föreslår i yttrande att nämnden inte har något att erinra mot planförslaget.  

Förslag till beslut 

Kultur och fritidsnämnden antar yttrandet. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur och fritidsnämnden antar yttrandet. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2012-11-15 § 87 Dnr KFN 2012/325 

Förvaltningschefen informerar 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Edit Ugrai informerar om aktuella händelser i förvaltningen. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Kultur- och fritidsnämndens behandling 

Lennart Helgesson (M) föreslår att Nyhetsbrev från kultur- fritidsförvaltningen skickas 

till samtliga ledamöter i kultur- och fritidsnämnden.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna och beslutar att 

Nyhetsbrev från kultur- fritidsförvaltningen även skickas till samtliga ledamöter i 

kultur- och fritidsnämnden. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2012-11-15 § 88 Dnr  

Meddelanden om beslut i delegation 

Ärendebeskrivning 

2012/3 Beslut om tillstånd enligt lotterilagen § 17. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen. 

 
 

 

 


