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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-10-17 § 75 Dnr  

Information från gymnastikföreningen 

Ärendebeskrivning 

Therese Pettersson från Kumla gymnastikförening redovisar för sin verksamhet och 

vilka möjligheter en eventuell ombyggnation av Kumlahallen skulle påverka 

gymnastikföreningen.  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.  



3 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-10-17 § 76 Dnr KFN 2013/89 

Förvaltningschefens rapport 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Annika Hallberg informerar om arbetet som sker på 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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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-10-17 § 77 Dnr  

Rapport från Avdelningscheferna 

Ärendebeskrivning 

Avdelningscheferna rapporterar muntligen om det fortgående arbete som sker inom 

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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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-10-17 § 78 Dnr KFN 2013/304 

Detaljplan Kv BOFINKEN del av, Skolvägen, Åkergatan, 
Södergatan Kumla, Kumla kommun, Örebro län 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till nybyggnad av förskola. Då planområdet i 

nuläget inryms på tre fastigheter genomförs i samband med detaljplaneändringen även 

fastighetsreglering för att skapa en fastighet av planområdet. 

Området finns ca 550 meter väster om järnvägen och gränsar mot norr till två 

villafastigheter (Bofinken 3 och Bofinken 6), i öster till Södergatan, i söder mot 

Skolvägen och i väster till Åkergatan. 

 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har inget att erinra om detaljplanen. 

Arbetsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har inget att erinra om detaljplanen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-10-17 § 79 Dnr KFN 2013/310 

Bidrag till sydnärkeföreningar 2014 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om verksamhetsbidrag till sydnärkeföreningarna har kommit in till kultur- och 

fritidsnämnden. Arbetsgruppens företrädare från de fyra kommunerna; Askersund, 

Hallsberg, Kumla och Laxå har berett ärendet och lämnat förslag till Sydnärkegruppen. 

Vid handläggning av bidragsansökningarna har hänsyn tagits till föreningens ekonomi, 

medlemsantal, verksamhetens omfattning och kostnadsbild.  

 

Sydnärkegruppen rekommenderar sydnärkekommunerna att följa arbetsgruppens 

förslag. Förvaltningens förslag till beslut gäller den del som Kumla kommun 

rekommenderas av Sydnärkegruppen att fördela på föreningarna. Kumla har en 

lokalförening för reumatiker som får bidrag från Kumla kommuns bidragssystem därför 

ges inget bidrag till sydnärkes reumatikerförbund. 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förslag från förvaltningen. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förslag från förvaltningen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-10-17 § 80 Dnr KFN 2013/296 

Omdisponering av regleringspost 2013 

Ärendebeskrivning 

I internbudget 2013 finns en regleringspost på 650 000 kr (vht 092) för eventuella 

oförutsedda kostnader/obalanser i budget och som efter prioritering i förvaltningens 

ledningsgrupp ska omdisponeras under året.  

 

Förslag på omdisponering av regleringspost 2013: 

 

Personalsociala åtgärder (vht 36112)                      125 tkr 

Tillfällig camping minskade intäkter                      150 tkr 

Skötselbidrag                                                           140 tkr 

Felbudgeterad personalbudget                                 125 tkr 

Konst på hög                                                              50 tkr 

Uppstartskostnader turistservicestationer                   60 tkr      

        

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att regleringspost 2013 omdisponeras enligt förslag. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att regleringspost 2013 omdisponeras enligt förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-10-17 § 81 Dnr KFN 2013/307 

Rapport Folkatorps ridskola första kvartalet 

Ärendebeskrivning 

Skriftlig kvartalsrapport angående Folkatorps ridskola som på uppdrag av Kumla 

kommun bedriver ridskola för barn och ungdomar (6-18 år) bosatta i Kumla. ' 

 

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 2013-10-17 § 82 Dnr KFN 2013/313 

Ansökan om övrigt bidrag, Kumla funktionshindrade MK 

Ärendebeskrivning 

Kumla funktionshindrades motorklubb (KFMK) söker övrigt bidrag om 15 000 kronor. 

Föreningen söker ekonomiskt stöd för att ersätta material som blev stulet vid inbrott juli 

2013. Föreningen uppger att kostnaden för att ersätta försvunnet material uppgår till 30 

000 kronor. Resterande summa söks från andra finansiärer. 

 

Bidragsberättigade ungdomsföreningar i Kumla kommun kan söka övrigt bidrag för 

speciellt uppkomna situationer. KFMK har under åren 2011-2013 utsatts för en rad 

inbrott vilket medfört en ansträngd ekonomi för föreningen.  

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden ger Kumla funktionshindrades motorklubb ett bidrag om 15 

000 kronor.  

Arbetsutskottets förslag 

 Enligt förslag till beslut.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden ger Kumla funktionshindrades motorklubb ett bidrag om 15 

000 kronor. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-10-17 § 83 Dnr KFN 2013/130 

Rapportering av uppdrag från budgetberedningen - 
gymnastiksalarna och sporthallarnas nyttjande 

Ärendebeskrivning 

Budgetberedning gav kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att redovisa 

gymnastiksalarna och sporthallarnas nyttjande. Återrapportering har skett i 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Anette Jansson kommer till kultur- och fritidsnämndens gruppmöte och redovisar 

resultatet av rapporten. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden läggar rapporten till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 

Kultur- och fritidsnämnden läggar rapporten till handlingarna.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-10-17 § 84 Dnr KFN 2013/318 

Sickelsta ridskola  avrapportering 

Ärendebeskrivning 

Avtalet med Sickelsta ridskola är avslutat. I bifogade handlingar finns slutrapporten 

gällande ridverksamheten som drivits vid Sickelsta ridskola.  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden  

 

1. lägger rapporten till handlingar, 

 

2. vidarebefordrar rapporten till kommunstyrelsen.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden  

 

1. lägger rapporten till handlingar, 

 

2. vidarebefordrar rapporten till kommunstyrelsen.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-10-17 § 85 Dnr KFN 2013/67 

Månadsrapport augusti och september 2013 

Ärendebeskrivning 

Handling gällande månadsrapporten för september vid utskick till nämndsammanträdet. 

 

Bifogad handling avser månadsrapport för januari- augusti som är inlämnad till 

kommunstyrelsen. 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporten till handlingarna för vidarebefordran till 

kommunstyrelsen.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporten till handlingarna för vidarebefordran till 

kommunstyrelsen.  



13 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-10-17 § 86 Dnr KFN 2013/326 

Finansiering av uppföljning av studieförbundens verksamhet 

Ärendebeskrivning 

Studieförbunden ABF och Studieförbundet Vuxenskolan har i ett brev framfört  önskan 

om att Kumla kommun utreder konsekvenserna av att redovisade kulturprogram 2012 

drastiskt ökat i Kumla. 

 

De båda förbunden frågar sig om det är rimligt att Studiefrämjandet redovisar en ökning 

med drygt 600 st kulturprogram 2012 jämfört med 2011. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde 28 maj att 

kommundirektören får uppdraget att genomföra en uppföljning gällande 

studieförbundens redovisade aktiviteter för år 2012.  

Kommundirektören har delegerat uppdraget till Kultur- och fritidsförvaltningen. 

 

Då en fullständig uppföljning genomfördes under 2010 på 2009 års verksamhet föreslås 

nu endast en uppföljning av kulturprogrammen. 

 

Kostnaden beräknas till ca 50 000 kr och tas inom ramen för kommunalt bidrag till 

studieförbunden. Uppföljningen ska genomföras under hösten 2013. 

Förslag till beslut 

Kultur och Fritidsnämnden genomför under hösten 2013 en uppföljning av 

studieförbundens redovisade Kulturprogram i Kumla kommun 2012. 

Kostnaden tas inom ramen för kommunalt bidrag till studieförbunden. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur och Fritidsnämnden genomför under hösten 2013 en uppföljning av 

studieförbundens redovisade Kulturprogram i Kumla kommun 2012. 

Kostnaden tas inom ramen för kommunalt bidrag till studieförbunden. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-10-17 § 87 Dnr KFN 2013/262 

Avrapportering kultur- och fritidspolitiskt program 

Ärendebeskrivning 

Muntlig avrapportering av kultur- och fritidspolitiskt program.  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 
 

 

 


