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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-04-24 § 30 Dnr  

Informationsärende - Dirttrackbana i Kumla  

Ärendebeskrivning 

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 24 april kommer David och Hannes 

och berättar om deras vision om en dirttrackbana i Kumla kommun. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar till ärendet för beslut i kultur- och fritidsnämnden.  

Kultur- och fritidsnämndens behandling 

Björn Eriksson (S) föreslår att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheter vid 

befintlig dirttrackbana. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheter vid 

befintlig dirttrackbana. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-04-24 § 31 Dnr  

Informationsärende - färdigställande av området vid 
Djupadalsbadet 

Ärendebeskrivning 

Avdelningschef/stadsträdgårdsmästare Edit Ugrai presenterar vid nämndsammanträdet 

hur det ekonomiska tillskottet från kommunfullmäktige planeras att användas för 

färdigställandet av området vid 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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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-04-24 § 32 Dnr KFN 2013/64 

Månadsrapport mars 2013 

Ärendebeskrivning 

Månadsrapport med bokslutsprognos för januari-mars 2013 ska beredas i 

kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 april och behandlas i kommunstyrelsen den 7 

maj.  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-04-24 § 33 Dnr KFN 2013/110 

Avtal - Goda rum, Växthuset 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till avtal har upprättats mellan kultur- och fritidsförvaltningen och 

restaurangen Goda Rum om rätten att bedriva caféverksamhet i del av Palmrummet i 

Sjöparkens Växthus. Avtalet avser caféverksamhet för parkens besökare i det centrala 

Palmrummet och utomhus på terrasserna norr och söder om byggnaden.   

 

Förslag till avtal mellan kultur- och fritidsförvaltningen och restaurangen Goda rum 

presenteras vid nämndsammanträdet. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner avtalet. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner avtalet. 



6 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-04-24 § 34 Dnr KFN 2013/101 

Delegationsärende - Detaljplan del av Västra Parken, gamla 
brandstationen, samråd 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott fattade den 17 april beslut om att anta det 

yttrande som stadsträdgårdmästare Edit Ugrai har tagit fram och redogjort för vid 

informations- och gruppmötet den 9 april. Av yttrandet framgår att kultur- och 

fritidsförvaltningen inte har något att erinra mot detaljplaneförslaget. 

 

Detaljplanens syfte är att Kumla kommun och Kumla Fastigheter AB har ansökt till 

lantmäteriet om fastighetsreglering för Västra Parken 16, 17, 27 och Kumla 12:56. För 

att regleringen ska kunna genomföras krävs att gällande detaljplan ändras. Delar av 

allmän platsmark, Kumla 12:56 och kvartersmark, Västra Parken 16 och 27, överförs till 

Västra Parken 17.  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämndens godkänner redovisningen. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämndens godkänner redovisningen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-04-24 § 35 Dnr KFN 2013/129 

Detaljplan Resecentrum etapp 1, samråd 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har sänt ut detaljplan för resecentrum etapp 1 och vill ha 

in yttranden över planen senast den 29 april.  

 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra utvecklingen av Kumla stationsområde till ett 

modernt resecentrum för buss- och tågtrafik. Stationsområdet behöver utvecklas till ett 

modernt resecentrum för att klara ett ökat resande med kollektivtrafik. Detaljplanen 

innebär ingen förändrad verksamhet i sig eller ändrad användning utan omfattar en rad 

åtgärder inom planområdet för att förbättra funktionen och öka tillgängligheten. 

 

Stadsträdgårdmästare/avdelningschef Edit Ugrai presenterar vid nämndsammanträdet ett 

förslag till yttrande över detaljplanen. 

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 2013-04-24 § 36 Dnr KFN 2012/248 

Medborgarförslag - Möjlighet att uträtta behov vid Sannaheds 
hembygdsgård 

Ärendebeskrivning 

Skolklasser och fritidshem i kommunen gör under sommarsäsongen utflykter till 

hembygdsgården i Sannahed, ett intressant besöksmål med kulturhistoriska byggnader 

och bra gräsytor för lek. Norrgårdens fritidshem har skickat in ett medborgarförslag där 

de påpekar bristen av toaletter utomhus och önskar att kommunen placerar en toalett 

där. 

 

Avdelningschef Gertrud Åstrand har tagit fram ett förslag till yttrande. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta yttrandet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta yttrandet. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-04-24 § 37 Dnr KFN 2012/251 

Medborgarförslag - toaletter och nyttjande av tågspår vid 
Kvarntorpsområdet 

Ärendebeskrivning 

Maria Bergsten har lämnat in ett medborgarförslag med goda synpunkter kring servicen 

och utvecklingen av Kvarntopsområdet. Hon föreslår att använda tåget mellan Kumla 

och Kvarntorp för turister, ungdomar samt boende i Kumla utan tillgång till bil. På så 

vis skulle de kunna ta del av konsten, promenadvägar, hästuthyrning, bad, skidbacke, 

golf och restaurang. Hon föreslår också uthyrning av cyklar och tillgång till kartor över 

friluftsområdet. Likaså påtalar hon behovet av bajamajor i Kvarntorpsområdet särskilt 

vid rastplatsen vid Kvarntorps bostadsområde som används av bland annat 

lastbilschaufförer.  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta yttrandet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta yttrandet. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-04-24 § 38 Dnr KFN 2013/128 

Förändring av STUK till "Påse pengar" 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsförvaltningens samlade ungdomsverksamhet har inlett ett arbete att 

stimulera ungdomars delaktighet. Beslut till förändring av ungdomsverksamheten har 

fattats av nämnd, och resurser har omfördelats. Möjligheten att utveckla befintligt 

STUK-bidrag bedöms som stort. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden ändrar ”STUK” till ”Påse pengar” och flyttar ansvaret från 

kulturavdelningen till fritidsavdelningen, Ung Fritid. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden ändrar ”STUK” till ”Påse pengar” och flyttar ansvaret från 

kulturavdelningen till fritidsavdelningen, Ung Fritid. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-04-24 § 39 Dnr KFN 2013/83 

Ansökan från UNF om medel till drogfri ungdomskonsert 

Ärendebeskrivning 

Ungdomens Nykterhetsförbund kommer hösten 2013 anordna en drogfri 

ungdomskonsert i Askersund för ungdomar i åldern 13-25 år. Ansökan om bidrag om 

20 000 kr samt sponsring av 1-2 bussar från Kumla har inkommit till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har avslagit bidragsansökan men överlämnat till 

kultur- och fritidsnämnden att ta ställning om det finns möjlighet att hjälpa till med 

resor till och från konserten.  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden - Ung Fritid - kan hjälpa till att organisera bussar till 

konserten till självkostnadspris. 

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att förvaltningen utreder 

efterfrågan från ungdomar i Kumla kommun att besöka UNF:s drogfria ungdomskonsert 

i Askersund och att vid behov sponsra med bussresor till och från konserten.  

Arbetsutskottets förslag 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förvaltningen utreder efterfrågan från ungdomar 

i Kumla kommun att besöka UNF:s drogfria ungdomskonsert i Askersund och att vid 

behov sponsra med bussresor till och från konserten.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förvaltningen utreder efterfrågan från ungdomar 

i Kumla kommun att besöka UNF:s drogfria ungdomskonsert i Askersund och att vid 

behov sponsra med bussresor till och från konserten.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-04-24 § 40 Dnr KFN 2013/76 

Ansökan om ekonomiskt stöd genomförande 
scenteaterproduktion Riseberga amfiteater 2013 

Ärendebeskrivning 

Amatörteaterversamverkan i Örebro Län (ATSÖ) planerar att ge teaterföreställningen 

Drottningens Juvelsmycke av Carl- Jonas Love Almqvist, i Riseberga Klosterruin 

sommaren 2013 - 10 föreställningar under perioden 8-23 juni. Lekbergs Revysällskap 

står för projektledningen i samarbete med Karlskogarevynn Görsköj Karlskoga och 

Kraxkompaniet i Kumla. Samtliga amatörteaterföreningar i länet kommer också att 

bjudas in för att delta.  

 

För att projektet ska kunna realiseras behövs ett antal bidragsgivare. Bidrag söks från 

Örebro Läns Landsting, Adolf Lindgrens stiftelse, Studiefrämjandet, Lekebergs 

sparbank, Amatörteatersamverkan samt från följande kommuner - Karlskoga, 

Kumla,Lekeberg och Örebro. Ansökningsbeloppet från Kumla kommun är 10 000 kr.  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan om ekonomiskt stöd till 

scenteaterproduktion i Riseberga Amfiteater 2013.  

Arbetsutskottets behandling 

Yrkanden 
Herje Fahlén (FP) föreslår kultur- och fritidsnämnden att bevilja ansökan om stöd á 10 

000 kr till Riseberga Amfiteater 2013.  

 

Björn Eriksson (S) föreslår kultur- och fritidsnämnden att besluta enligt förslag till 

beslut.  

 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet föreslår kultur- 

och fritidsnämnden att besluta enligt förslag till beslut. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

 

Reservationer 
Herje Fahlén (FP) och Elisabeth Jonsson (C) reserverar sig till förmån för förslag från 

Herje Fahlén (FP). 

Kultur- och fritidsnämndens behandling 

Yrkanden 
Elisabeth Jonsson (C) föreslår kultur- och fritidsnämnden att bevilja ansökan om stöd á 

10 000 kr till Riseberga Amfiteater 2013. 



13 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Margareta Engman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Propositionsordningen godkänns. 

 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kultur- och fritidsnämnden 

avslår ansökan om ekonomiskt stöd till scenteaterproduktion i Riseberga Amfiteater 

2013. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan om ekonomiskt stöd till 

scenteaterproduktion i Riseberga Amfiteater 2013.  

 

Reservationer 
Åsa Malmborg (FP) och Elisabeth Jonsson (C) reserverar sig till förmån för förslag från 

Elisabeth Jonsson (C).  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-04-24 § 41 Dnr KFN 2013/8 

Övrigt bidrag Folkatorps Ridsportsällskap 

Ärendebeskrivning 

Folkatorps ridsportsällskap söker övrigt bidrag om 240 000 kronor. Föreningen har 

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

underskottet för januari-juni 2013. 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.  

Arbetsutskottets behandling 

Förslag 
Björn Eriksson (S) föreslår att arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i kultur- och 

fritidsnämnden. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i kultur- och fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämndens behandling 

Förslag 
Björn Eriksson (S) föreslår kultur- och fritidsnämnden att besluta att 

 

1. Folkatorps ridsportssällskap beviljas ett övrigt bidrag om 80 000 kronor för 

månaderna januari, februari och mars 2013,  

2. utbetalning sker i direkt anslutning till att beslut fattas 

3. föreningen är skyldig att meddela Kumla kommun om den ekonomiska situationen 

förändras.  

4. föreningen kan bli återbetalningsskyldig om bidraget inte använts för det ändamål 

som uppgetts i ansökan. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att  

1. Folkatorps ridsportssällskap beviljas ett övrigt bidrag om 80 000 kronor för januari, 

februari och mars 2013, 

2. utbetalning sker i direkt anslutning till att beslut fattas 

3. föreningen är skyldig att meddela Kumla kommun om den ekonomiska situationen 

förändras.  

4. föreningen kan bli återbetalningsskyldig om bidraget inte använts för det ändamål 

som uppgetts i ansökan. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-04-24 § 42 Dnr KFN 2013/86 

Förvaltningschefens rapport april 2013 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Annika Hallberg lämnar vid nämndsammanträdet en skriftlig rapport 

över 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. 
 
 

 

 


