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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-12-12 § 75 Dnr  

Information om avtal mellan Örebro - Kumla - Hallsberg och 
Lekeberg gällande besöksnäring 

Ärendebeskrivning 

Turistchef Björn Fransson från Örebrokompaniet informerar om avtalet som arbetats 

fram mellan Örebro - Kumla - Hallsberg och Lekeberg gällande besöksnäring. 

 

Informationen sker vid kultur- och fritidsnämndens gruppmöte den 27 november. 

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 2013-12-12 § 76 Dnr KFN 2013/395 

Rapport Kumla turism 2013 

Ärendebeskrivning 

Assisten Britt-Christin Svedin informerar om besöksstatistik för Kumla kommuns 

turistmål under januari-oktober för 2013.  

 

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 2013-12-12 § 77 Dnr  

Information från förvaltningen 

Ärendebeskrivning 

Respektive områdeschef informerar muntligen om vad som sker i verksamheten.  

Informationen sker vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde.  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlåter beslut till kultur- och fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-12-12 § 78 Dnr  

Statistik Djupadalsbadet 

Ärendebeskrivning 

Områdeschef Eddy Fransson informerar om besöksstatistik för Djupadalsbadet under 

2013. 

 

Informationen sker vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 12 december. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlåter beslut till kultur- och fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-12-12 § 79 Dnr KFN 2013/68 

Månadsrapport oktober 2013 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom Britt Knutsson redogör för nämndens ekonomiska läge och den 

månadsrapport som kommunstyrelsen begär in. 

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 2013-12-12 § 80 Dnr KFN 2013/401 

Kommunalt bidrag till studieförbunden 2013 

Ärendebeskrivning 

Fördelning av slutgiltigt kommunalt bidrag till studieorganisationerna 2013. 

Uppföljning pågår av studieförbundens verksamhet i Kumla kommun vad gäller 

genomförda kulturprogram 2012. Uppföljningen kan komma att påverka 2013 års 

bidrag. Eventuella justeringar görs då uppföljningen avslutats.  

 

Kultur och Fritidsförvaltningen föreslår fördelning av bidraget enligt följande 

 

ABF 72 749 kr 

Studieförbundet Vuxenskolan 100 233 kr 

Bilda 64 920 kr 

Medborgarskolan 99 356 

Studiefrämjandet 709 237 kr 

NBV 26 839  kr 

Sensus 10 368 kr 

Folkuniversitetet 3 845 kr 

Ibn Rushd 2 453 kr 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förslag. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-12-12 § 81 Dnr KFN 2013/402 

Bidrag till SISU 2013 

Ärendebeskrivning 

Kultur och Fritidsnämnden har att slutligt fördela 2013 års kommunala bidrag till SISU 

- idrottsutbildarna 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beviljar SISU idrottsutbildarna 68 000 kr i bidrag för år 

2013. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beviljar SISU idrottsutbildarna 68 000 kr i bidrag för år 

2013. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-12-12 § 82 Dnr KFN 2013/376 

Svar på medborgarförslag - Fossilmuseum i Kumla 

Ärendebeskrivning 

Rolf, Elisabeth, Mats, Lena, Vilmer och Elsa Jansson föreslår i sitt medborgarförslag att 

Jan Johanssons fossilmuseum i Sköllersta ska hamna i Kumla samt att museet utvecklas  

till att omfatta även jordens historia, utveckling och evolution. Vid flera tillfällen under  

de senaste åren har förslag framförts gällande etablering av  ett geologiskt - 

paleontologist museum i området.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 5 februari § 28 kultur- och 

fritidsnämnden att lämna förslag till yttrande. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige  

 

1. anta yttrandet, 

2. anse medborgarförslaget som besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige  

 

1. anta yttrandet, 

2. anse medborgarförslaget som besvarat. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-12-12 § 83 Dnr KFN 2012/351 

Svar på medborgarförslag - friidrottsbana för utomhusbruk 

Ärendebeskrivning 

Medborgarförslag inkommit från Billy Jonasson med flera angående önskemål om 

byggnation av utomhus friidrottsbana för att främja motion hos yngre medborgare. 

Kommunstyrelsen arbetsutskott överlämnade den 23 november 2012 ärendet till kultur- 

och fritidsförvaltningen för besvarande.  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

1. antar yttrandet, 

2. anser medborgarförslaget som besvarat. 

 

Arbetsutskottets behandling 

Margareta Engman (M) yrkar att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda 

möjligheterna till att anlägga en bana för friidrott och utomhusaktiviteter i anslutning till 

Kumlahallen. Herje Fahlén (FP) yrkar bifall till Margareta Engmans (M) yrkande.  

Björn Eriksson (S) yrkar bifall till förslag till beslut. 

 

F 

Ordföranden ställer Margareta Engmans (S) yrkande mot Björn Erikssons (S) 

bifallsyrkande till förslag till beslut. Ordföranden finner att Björn Erikssons (S) 

bifallsyrkande vinner majoritet. 

Arbetsutskottets förslag 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

1. antar yttrandet, 

2. anser medborgarförslaget som besvarat. 

 

Reservation  
Margareta Engman (M) och Herje Fahlén (FP) reserverar sig till förmån för Margareta 

Engmans (M) yrkande. 

Kultur- och fritidsnämndens behandling 

Margareta Engman (M) yrkar bifall till sitt yrkande från arbetsutskottet. Björn Eriksson 

(S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Margareta Engmans (M) yrkande om bifall till sitt förslag i 

arbetsutskottet mot Björn Erikssons (S) yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Ordföranden finner att Björn Erikssons yrkande vinner majoritet. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

1. antar yttrandet, 

2. anser medborgarförslaget som besvarat. 

 

Reservation 
Margareta Engman (M), Lennarth Helgesson (M), Berry Keller (M) och Elisabeth 

Jonsson (C) reserverar sig till förmån för Margareta Engmans (M) yrkande. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-12-12 § 84 Dnr KFN 2013/396 

Svar på medborgarförslag om motionsspår i närheten av 
Skogstorp 

Ärendebeskrivning 

Förslagsställaren Morgan Nordin anser att det saknas ett motionsspår i norra delen av 

Kumla. Han menar att det borde ligga i kommunens intresse att motivera invånarna till 

ett mer aktivt liv. 

 

Kommunfullmäktige överlämnade den 20 maj § 54 medborgarförslaget till kultur- och 

fritidsnämnden för besvarande. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden  

 

1. antar yttrandet, 

2. anser medborgarförslaget som besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden  

 

1. antar yttrandet, 

2. anser medborgarförslaget som besvarat. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-12-12 § 85 Dnr KFN 2013/274 

Svar på medborgarförslag om bristfälliga lekplatser i Åbytorp 

Ärendebeskrivning 

Caroline Olofsson har inkommit med medborgarförslag om  att lekplatserna i Åbytorp 

är bristfälliga och så farliga att barn kan skada sig. Förslagsställaren tycker att 

kommunen skall ha en bättre skötsel och underhåll av de lekplatser som finns i Åbytorp. 

 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden  

 

1. antar yttrandet,  

2. föreslår kommunstyrelsen att anse medborgarförslaget som besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden  

 

1. antar yttrandet,  

2. föreslår kommunstyrelsen att anse medborgarförslaget som besvarat. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-12-12 § 86 Dnr KFN 2013/270 

Svar på motion angående tillvaratagande av frukt och bär 

Ärendebeskrivning 

Elin Riberg (MP) har lämnat in en motion gällande hur kommunen kan ta tillvara på 

frukt och bär på kommunal mark. Elin Riberg menar att många av kommunens bärande 

träd och buskar inte utnyttjas och bör användas till nytta på kommunala verksamheter 

exempelvis förskolor och omsorg. Vidare menar Elin Riberg att detta skulle kunna 

göras med hjälp av AME. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att  

1. anta yttrandet, 

2. anse motionen som besvarat. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att  

1. anta yttrandet, 

2. anse motionen som besvarat. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-12-12 § 87 Dnr KFN 2013/309 

Nya riktlinjer sydnärkebidragen 

Ärendebeskrivning 

Förslaget har tagits fram av arbetsgruppen för fritidsfrågor i sydnärke med 

representanter från Askersund, Hallsberg, Laxå samt Kumla kommun.  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar nya riktlinjer för sydnärkebidragen. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar nya riktlinjer för sydnärkebidragen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-12-12 § 88 Dnr KFN 2013/399 

Ungdomsledarstipendie 2013 

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 kommit in från 

föreningar med ungdomsverksamhet och en sammanställning av nomineringarna delas 

ut vid grupp- och informationsmötet.  

 

Medelsanvisning; ansvar 4051, verksamhet 351300, ledarstipendium. 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden utser ____________ samt __________ som 

ungdomsledarstipendiater för 2013. 

Arbetsutskottets förslag 

Kultur- och fritidsnämnden utser Niklas Sandberg samt Roger Berger som 

ungdomsledarstipendiater för 2013. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden utser Niklas Sandberg samt Roger Berger som 

ungdomsledarstipendiater för 2013. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-12-12 § 89 Dnr KFN 2013/398 

Taxor och avgifter 2014 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har inför revidering av taxor för 2014 arbetat fram en 

modell för hur taxesystemet vad gäller lokaler, anläggningar och planer kan se ut. 

Förslaget bygger på en motivationsmodell med syfte att stimulera till ökad 

måluppfyllelse och tydliggöra politikens ställningstagande kring differentierade taxor 

och lokalsubventioner.  

 

Förslaget kompletteras med dokumentet ”Taxor och avgifter, år 2014”. Där har 

taxenivåerna för varje objekt reviderats och visar även på taxeutvecklingen över åren 

2012-2014. 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-12-12 § 90 Dnr KFN 2013/329 

Ansökan om övrigt bidrag, Kumla kampsportförening 

Ärendebeskrivning 

Kumla kampsportförening söker övrigt bidrag om 36 900 kronor. Föreningen söker 

ekonomiskt stöd för inköp av judomatta för att kunna anordna tävling. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-12-12 § 91 Dnr KFN 2013/405 

Delegationsbeslut IFK Kumla fotboll 

Ärendebeskrivning 

Fritidskonsulent Marina Yazdany har enligt gällande delegationsordning fattat beslut 

om att bevilja ett bidrag till IFK Kumla fotboll, om 2 040 kronor för jubileumsfirande. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen. 



20 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-12-12 § 92 Dnr KFN 2013/262 

Kultur- och fritidspolitiskt program 

Ärendebeskrivning 

Marina Yazdany, fritidskonsulent, berättar om det fortsatta arbetet kring kultur- och 

fritidspolitiskt program.  

 

Informationen sker vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 12 december. 

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 2013-12-12 § 93 Dnr KFN 2013/409 

Kvalitetshöjande insatser på Kultur- och fritidsförvaltningen 

Ärendebeskrivning 

Med målsättningen att öka den upplevda kvalitén på förvaltningens interna och externa 

verksamhet har det under 2013 inletts ett arbete på bred front. Först ut är 

Fritidsavdelningen och främst enheten ”Fritid och folkhälsa”. 

Fokus på arbetet är att skapa tydligheter i alla led och skapa en ”röd tråd” från politiska 

direktiv ned till en förenings vardag.  

Denna typ av arbete pågår i många av Sveriges kommuner och är ett led i att skapa en 

professionell och effektiv organisation. 

 

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 2013-12-12 § 94 Dnr KFN 2013/380 

Sammanträdestider 2014 samt januari 2015 

Ärendebeskrivning 

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

samt januari 2015. Förslaget som presenteras är anpassat efter budgetåret samt är utlagt 

för att få en jämn fördelning av beslutsmöten över året.  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förslag till sammanträdestider för 2014 och 

januari 2015. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förslag till sammanträdestider för 2014 och 

januari 2015. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2013-12-12 § 95 Dnr KFN 2013/408 

Information om program gränslös lek i Kumla stadspark 

Ärendebeskrivning 

I Kumla Stadspark ska enligt beslut ny Stadslekplats anläggas med en första etapp 2014. 

Till detta finns en budget om 1 000 tkr. Intentioner finns om fortsatt utbyggnad i 

etapper.  

Den nya lekplatsen ska vara centrum i en väv av lekfulla miljöer i Kumla Stadspark och 

i Kumla som helhet. Avsikten är att skapa en Gränsöverskridande – ”Gränslös” 

Stadslekplats för alla kommunens invånare och besökare. 

 

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. 
 
 

 

 


