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informatör 
 Christian Lehesalu,  

politisk lärling (FP) 

Kent Palmqvist,  
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Sekreterare ...................................................... §§ 89-101 
 Caroline Foglé  

 
Ordförande ...................................................... 
 Björn Eriksson 

 
Justerare ...................................................... 
 Eva Wilhelmsson 
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Anslag/Bevis 

Protokoll är justerat 

 
Styrelse/Nämnd Kultur- och fritidsnämnd 
  
Sammanträdesdatum 2012-12-13 

 
Datum för 
uppsättande 

2012-12- Datum för nedtagande 2013-01 

 
Förvaringsplats  
  
Underskrift ...................................................... 

Caroline Foglé 
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Kultur- och fritidsnämnd 2012-12-13 § 89 Dnr  

Informatören informerar 

Ärendebeskrivning 

Informatör Piia Vaarala berättar i stora drag om innevarande års 

marknadsföringsinstatser samt om aktuell plan för 2013. 

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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Kultur- och fritidsnämnd 2012-12-13 § 90 Dnr KFN 2012/261 

Ekonomisk rapport november 2012 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom Britt Knutsson ger en rapport över det aktuella ekonomiska läget i 

förvaltningen. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar den ekonomiska rapporten. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar den ekonomiska rapporten. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2012-12-13 § 91 Dnr KFN 2012/365 

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till delegationsordning för 

kultur- och fritidsnämnden. Utredningssekreterare Caroline Foglé presenterar ett förslag 

till ny delegationsordning. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar delegationsordningen. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar delegationsordningen. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2012-12-13 § 92 Dnr KFN 2012/363 

Sammanträdestider för kultur- och fritidsnämnden 2013 och 
januari 2014 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämnden har att besluta om sammanträdestider för nästkommande år 

samt januari 2014. Förslaget som presenteras är anpassat efter budgetåret samt är utlagt 

för att få en jämn fördelning av beslutsmöten över året.  

 

Sju nämnder är utplacerade under 2013 vilket resulterar i fyra nämndsammanträden 

under våren och tre under hösten.  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om sammanträdestider för 2013 och januari 2014 

enligt förslag.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om sammanträdestider för 2013 och januari 2014 

enligt förslag.  
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Kultur- och fritidsnämnd 2012-12-13 § 93 Dnr KFN 2012/373 

Ungdomsverksamhet, Ung Fritid Kumla 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen föreslår att Fritidsgårdsverksamheten byter namn, breddar sitt uppdrag, 

antar en ny pedagogisk plattform och kvalitetssäkringsstruktur samt förändrar sina 

öppettider. Föreslagna åtgärder kommer ge positiva konsekvenser för Kumla kommuns 

totala ungdomsverksamhet. Avdelningschef Eddy Fransson redogör för situationen. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. förändra namn för förvaltningens fritidsgårdsverksamhet,  

2. bredda uppdraget, 

3. anta en ny pedagogisk plattform och kvalitetssäkringsstruktur  

4. och förändra öppettider. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i kultur- och fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att  

1. förändra namn för förvaltningens fritidsgårdsverksamhet,  

2. bredda uppdraget, 

3. anta en ny pedagogisk plattform och kvalitetssäkringsstruktur  

4. och förändra öppettider enligt förslag. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2012-12-13 § 94 Dnr KFN 2012/374 

Förändrade öppettider Föreningsservice 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningens föreslår att Föreningsservice flyttar sin verksamhet från Stadshuset och 

Turistbyrån till Kumlahallen vilket kommer att ge konsekvenser på tillgängligheten. 

Avdelningschef Eddy Fransson redogör för situationen. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om förändrade öppettider för Föreningsservice 

enligt förslag. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om förändrade öppettider för Föreningsservice 

enligt förslag. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2012-12-13 § 95 Dnr KFN 2012/383 

Förändring av placering av turistinformation 

Ärendebeskrivning 

Fredagen den 21 december har turistbyrån och Kumla konsthall öppet som vanligt 

mellan 12.00 17.00, därefter stängs verksamheten i stadshusets lokal, efter beslut om att 

turismen ska ingå som en del i det framtida servicecentret. Turistbyrån kommer att 

ersättas med tre så kallade ”infopoints”, vilket innebär generösare öppettider samt en 

utökad möjlighet för besökare och invånare att få information om vad som finns att 

uppleva och göra i Kumla kommun. 

 

Det kommer att finnas "infopoints” i entrén till stadshuset, vid Djupadalsbadet samt 

Kumla bibliotek. På varje plats kommer det att finnas en självservicestation där man 

hittar information om våra besöksmål och evenemang samt en bemannad disk där man 

kan få hjälp med sina frågor. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till förändring av turistinformation. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till förändring av placering av 

turistinformation. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2012-12-13 § 96 Dnr KFN 2012/367 

Planprogram Kumla resecentrum - samråd 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har skickat ut ett planprogram över Kumla resecentrum 

på samråd till berörda. Planprogrammet ska utgöra underlag för utvecklingen av Kumla 

resecentrum och upprättande av detaljplaner inom området. Ett antal detaljplaner 

kommer senare att tas fram för området. Ombyggnationen av resecentrum kommer att 

ske i etapper och pågå under några års tid. 

 

Förvaltningschef Edit Ugrai har tagit fram ett förslag till yttrande över planprogrammet 

för Kumla resecentrum. 

Förslag till beslut 

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

byggnadsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

byggnadsnämnden. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2012-12-13 § 97 Dnr  

Informationsärende - lägesrapport Djupadalsbadet 

Ärendebeskrivning 

Avdelningschef Eddy Fransson informerar om läget med nya badhuset, Djupadalsbadet. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets behandling 

Eddy Fransson påminner om inbjudan till provbad av nya Djupadalsbadet.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2012-12-13 § 98 Dnr KFN 2012/327 

Förvaltningschefens rapport 2012 december 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Edit Ugrai informerar om det aktuella läget i förvaltningen. 

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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Kultur- och fritidsnämnd 2012-12-13 § 99 Dnr  

Anmälan om beslut i delegation 

Ärendebeskrivning 

2012/4 Attestförteckning 2013 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2012-12-13 § 100 Dnr KFN 2012/305 

Internbudget 2013 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämnden har att besluta om sin internbudget utifrån de driftbudget- 

och investeringsbudgetramar beslutade i kommunfullmäktige 19 november 2012. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar internbudget 2013 med ekonomisk plan för 2014-

2015. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i kultur- och fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämndens behandling 

Förslag 

Björn Eriksson (S) föreslår nämnden att anta internbudget 2013 med följande 

justeringar 

1. kostnad för informatörstjänsten, förstärkning till Konst på Hög och 

trädgårdsmästartjänst till växthuset ska arbetas in i internbudget 2013, 

2. skötselavtal för motorsportsklubben lämnas utanför internbudget 2013 och ska äskas 

inför budgetberedning 2014, 

3. bidrag för Örebro Länsteatern tas bort då nuvarande förslag till samarbetesavtalet inte 

är aktuellt, 

4. antar förslag att minska antal nämndsammanträden, minska budget för strategisk 

planering, helt ta bort budget för Konsthall, genomföra åtgärder inom parkavdelningen 

vilket ger reducering med 70 000 kr, minskad budget för driftåtgärder vid 

Serpentindammarna, minskad grönyteskötsel vid idrottsplatser, öka intäkter genom 

höjda vuxentaxor och ökade bowlingintäkter, vilket ger en total besparing på cirka  

300 000 kr.  

 

Margareta Engman (M) förslår nämnden att anta internbudget 2013 med följande 

justeringar 

1. kostnad för informatörstjänsten och förstärkning till Konst på Hög ska arbetas in i 

internbudget 2013, 

2. skötselavtal för motorsportsklubben lämnas utanför internbudget 2013 och ska äskas 

inför budgetberedning 2014, 

3. bidrag för Örebro Länsteatern tas bort då nuvarande förslag till samarbetesavtalet inte 

är aktuellt, 

4. antar förslag att minska antal nämndsammanträden, minska budget för strategisk 

planering, helt ta bort budget för Konsthall, genomföra åtgärder inom parkavdelningen 

vilket ger reducering med 70 000 kr, minskad budget för driftåtgärder vid 
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Serpentindammarna, minskad grönyteskötsel vid idrottsplatser, öka intäkter genom 

höjda vuxentaxor och ökade bowlingintäkter, vilket ger en total besparing på cirka  

300 000 kr. 

 

Propositionsordningen godkänns. 

 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att besluta enligt förslag från 

Björn Eriksson. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar internbudget 2013 med följande justeringar 

1. kostnad för informatörstjänsten, förstärkning till Konst på Hög och 

trädgårdsmästartjänst till växthuset ska arbetas in i internbudget 2013, 

2. skötselavtal för motorsportsklubben lämnas utanför internbudget 2013 och ska äskas 

inför budgetberedning 2014, 

3. bidrag för Örebro Länsteatern tas bort då nuvarande förslag till samarbetesavtalet inte 

är aktuellt, 

4. antar förslag att minska antal nämndsammanträden, minska budget för strategisk 

planering, helt ta bort budget för Konsthall, genomföra åtgärder inom parkavdelningen 

vilket ger reducering med 70 000 kr, minskad budget för driftåtgärder vid 

Serpentindammarna, minskad grönyteskötsel vid idrottsplatser, öka intäkter genom 

höjda vuxentaxor och ökade bowlingintäkter, vilket ger en total besparing på cirka  

300 000 kr.  

 

Reservationer 

Reservationer 
Margareta Engman (M), Elin Riberg (MP), Herje Fahlén (FP) och Berry Keller (M) 

reserverar sig till förmån för förslag från Margareta Engman (M). 
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Kultur- och fritidsnämnd 2012-12-13 § 101 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 

Inbjudan till provbad av nya inomhusbadet, Djupadalsbadet 
Kultur- och fritidsnämnden med familjer inbjuds till visning och provbad i nya 

inomhusbadet tisdag 18 december. Rundvandringen startar kl. 15.00 och efter visningen 

är man välkommen att prova på anläggningens bad och relax fram till kl. 20.00. 

 

Anmälan sker genom nämndens ordförande senast fredag 14/12. Ange antal deltagare. 

 

Påminnelse om julavslutning  
Efter nämndsammanträdet den 13 december är du välkommen på en gemensam 

julavslutning. Vi äter en julsmörgås och fikar tillsammans i Stadshuset, Bielkemässen.  

 

Meddela frånvaro samt eventuella matallergier eller andra önskemål senast den  

10 december till utredningssekreterare Caroline Foglé på 019-58 81 46 eller 

caroline.fogle@kumla.se. 

 

 
 

 

 


