
 
 

Kultur- och fritidsnämnd 

Protokoll 
2013-02-07 

 
Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-02-07, klockan 14:00-14:45 
  
Beslutande Björn Eriksson (S) Margareta Engman (M) 
 Eva Wilhelmsson (S) Lennarth Helgesson (M) 
 Mikael Collin (S) Berry Keller (M) 
 Thomas Bäck (S) Herje Fahlén (FP) 
 Anneli Roos (S) Åsa Malmberg (FP) 
 Jeanette Widström (S)   
   
Närvarande, ej tjg ers Hans Sjöqvist (S) Elin Riberg Wirf (MP) 
 Denis Nilsson (V)   
   
Övriga Annika Hallberg, 

förvaltningschef 

Eddy Fransson,  

Avdelningschef 
 Edit Ugrai, 

stadsträdgårdsmästare/avdelnin

gschef 

Knutsson, Britt 

Förvaltningsekonom 

 Gertrud Åstrand, 

Avdelningschef 

Foglé, Caroline 

Utredningssekreterare 
   Christian Lehesalu,  

politisk lärling (FP) 
   

 
Sekreterare ...................................................... §§ 1-9 
 Caroline Foglé  

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

 
Justerare ...................................................... 
 Mikael Collin 

 

Anslag/Bevis 

Protokoll är justerat 

 
Styrelse/Nämnd Kultur- och fritidsnämnd 
  
Sammanträdesdatum 2013-02-07 

 
Datum för 
uppsättande 

2013-02- Datum för nedtagande 2013- 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Förvaringsplats Kultur- och fritidsförvaltningens kontor 
  
Underskrift ...................................................... 

Caroline Foglé 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-07 § 1 Dnr  

Informationsärende - Nya Djupadalsbadet 

Ärendebeskrivning 

Avdelningschef Eddy Fransson redogör för det aktuella läget med invigning och drift av 

nya Djupadalsbadet. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.  
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Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-07 § 2 Dnr KFN 2013/26 

Ekonomisk rapport jan-feb 2013 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom Britt Knutsson informerar om förvaltningens ekonomi samt inför 

bokslutsanalys och årsredovisning. 

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 2013-02-07 § 3 Dnr KFN 2012/377 

Barnbokslut 2012 

Ärendebeskrivning 

En av åtgärderna i åtgärdsplanen i den barn- och ungdomspolitiska handlingsplanen 

antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, § 112 är att upprätta ett barnbokslut. I 

barnbokslutet som ska redovisas till kommunstyrelsen vilka insatser och aktiviteter som 

genomförs av respektive nämnd riktade mot barn och unga. 

 

Utredningssekreterare Caroline Foglé presenterar förslag till barnbokslut för 2012. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar uppföljningen för vidarebefordran till 

kommunstyrelsen.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar uppföljningen för vidarebefordran till 

kommunstyrelsen.  
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Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-07 § 4 Dnr KFN 2012/378 

Uppföljning av handlingsplan för personer med begränsad 
funktionsförmåga 2012 

Ärendebeskrivning 

Det handikappolitiska programmet för 2010-2014 antogs av kommunfullmäktige 15 

november 2010. Syftet med det handikappolitiska programmet är att kommunen i 

samverkan med de funktionshindrade och deras lokala organisationer ska omsätta FN:s 

konvention om rättigheter för personer med funktionshinder till de förhållanden som 

råder i Kumla kommun.  

 

Det övergripande målet i programmet är att göra Kumla till en kommun tillgänglig för 

alla. Handlingsplanen följs upp årligen, de åtgärder som respektive facknämnd ansvarar 

för rapporteras till nämnden. Därefter sker en kommunövergripande sammanställning 

som rapporteras till kommunstyrelsen. 

 

Utredningssekreterare Caroline Foglé presenterar ett förslag till uppföljning av 

handlingsplanen för personer med begränsad funktionsförmåga. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar uppföljningen av handlingsplanen för personer med 

begränsad funktionsförmåga för vidarebefordran till kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar uppföljningen av handlingsplanen för personer med 

begränsad funktionsförmåga för vidarebefordran till kommunstyrelsen. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-07 § 5 Dnr KFN 2012/368 

Uppföljning av miljöprogrammet 2012 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsförvaltningen är enligt Kumla kommuns Klimatprogram och 

Miljöprogram ansvarig för ett antal åtgärder för miljö- och klimatprogrammens 

genomförande. Till den årliga uppföljningen som genomförs av miljökontoret önskas 

uppgifter från respektive nämnd/förvaltning.  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljning av miljöprogrammet 2012. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljning av miljöprogrammet 2012. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-07 § 6 Dnr KFN 2013/9 

Uppföljning internkontroll 2012 

Ärendebeskrivning 

Uppföljning av kultur- och fritidsförvaltningens interna kontroll enligt 

Internkontrollplan 2012 antagen av nämnden den 9 februari 2012, § 4. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar uppföljningen av internkontrollplan 2012. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar uppföljningen av internkontrollplan 2012. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-07 § 7 Dnr KFN 2012/290 

Internkontrollplan 2013 

Ärendebeskrivning 

Enligt reglementet för intern kontroll i Kumla kommun antaget av kommunfullmäktige 

5 oktober 2004, § 67 ska den enskilda nämnden tillse att det finns en upprättad 

organisation för den interna kontrollen samt anta regler och anvisningar för den interna 

kontrollen. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har att besluta om förslag till internkontrollplan för 2013. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar internkontrollplan för 2013. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar internkontrollplan för 2013. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-07 § 8 Dnr KFN 2013/24 

Förvaltningschefen informerar 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Edit Ugrai redogör för aktuell information från förvaltningen. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 



11 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-07 § 9 Dnr KFN 2013/25 

EXTRAÄRENDE - Bidrag till boktryck 

Ärendebeskrivning 

Det har inkommit en skrivelse med en förfrågan om ekonomiskt bidrag till en biografi 

om Anders Collin och hans väg från Kumla till medelpunkt i Nya Sectens väckelse, 

hovbibliotekarie, andlig personlighet och stilla mystiker.  

 

Av yttrandet skrivet av avdelningschef Gertrud Åstrand är ämnet som boken tar upp 

intressant men för smalt ur ett kommunalt perspektiv och föreslår att nämnden avslår 

ansökan om ekonomiskt bidrag.  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan om ekonomiskt bidrag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan om ekonomiskt bidrag. 

 
 

 

 


