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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

 
Kultur- och fritidsnämnd 2014-01-30 § 1 Dnr KFN 2014/19 

Förvaltningschefens rapport 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Annika Hallberg informerar om det aktuella läget i förvaltningen.  
 
Handlingar i ärendet kommer i nämndutskicket till kulur- och fritidsnämndens 
sammanträde den 30 januari.  

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.  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnd 2014-01-30 § 2 Dnr  

Avdelningscheferna informerar 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsförvaltningens avdelningschefer informerar om det aktuella läget i 
förvaltningen. 
 
Informationen sker vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 30 januari.  

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.  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnd 2014-01-30 § 3 Dnr  

Information om lekplats val 

Ärendebeskrivning 
Stadsarkitekt Edit Ugrai informerar om det stundande lekplatsvalet som ska ske i Kumla 
kommun.  
 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

 
Kultur- och fritidsnämnd 2014-01-30 § 4 Dnr KFN 2014/9 
Uppföljning av politiskt fattade beslut enligt internkontrollplan 
2013 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har upprättat uppföljning av internkontroll för 2013. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljning av politiskt fattade beslut enligt 
internkontrollplan 2013. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljning av politiskt fattade beslut enligt 
internkontrollplan 2013. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

 
Kultur- och fritidsnämnd 2014-01-30 § 5 Dnr KFN 2013/418 

Internbudget och verksamhetsplan 2014 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden har att besluta om sin internbudget utifrån de driftbudget- 
och investeringsbudgetramar beslutade i kommunfullmäktige 17 november. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar internbudget 2014 med ekonomisk plan för 2015-
2016. 

Arbetsutskottets behandling 
Björn Eriksson yrkar att kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet 
till kultur- och fritidsnämnden. 

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens behandling 
Björn Eriksson (S) yrkar om omdisponering och reducering av kultur och 
fritidsnämndens budget enligt följande punkter' 
  
Reduceringskrav                             500 tkr 
Helårseffekt servicecenter                           415 tkr 
Personalbudgetjusteringar                           700 tkr 
Driftbidrag                                        140 tkr 
Campingintäkter                            200 tkr 
Ökade tvättkostnader, Djupadalsbadet   120 tkr 
Minska intäktsbudget hallhyra, tennishallen                 75 tkr 
Utöka 0,5 nämndsekreterartjänst till 1,0 utredare  225 tkr 
   
 
Omdisponeringar i internbudget 2014  genom att omdisponera och reducera 2 375 tkr 
från 
Minska förvaltningens planeringsreserv till 300 tkr  350 tkr 
Ta bort avdelningarnas egna planeringsreserv  350 tkr 
Inte fördela ut prisuppräkning externa kostnader  300 tkr 
Minska Djupadalsbadets nettoram               500 tkr 
Minskat bidrag till studieförbund av budget 1 090 tkr 300 tkr 
Reducera inom förvaltningens personalbudget:   575 tkr 
Inte återbesätta 0,60 tjänst avdelningschefstjänst inom  
parkavdelningen  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Inte återbesätta 0,75 bibliotekarietjänst som blir vakant  
2014-09-01 på grund av pensionsavgång   
Inte återbesätta tillfälliga vakanser/tjänstledigheter inom  
bland annat administration och Ung fritid under 2014, vilket  
ger tillfällig besparing motsvarande 0.40 tjänst. 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar 
1. Internbudget 2014 samt flerårsplan 2015-2016 med reducering och omdisponering 
enligt Björn Erikssons (S) yrkande, 
2. Intern kontroll plan 2014, 
3. E-plan 2014, 
4. samt attestförteckning. 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

 
Kultur- och fritidsnämnd 2014-01-30 § 6 Dnr KFN 2014/8 

Rapport Djupadalsbadets camping 

Ärendebeskrivning 
Rapport om campingens öppethållande 2014 samt utvärdering av säsongen 2013. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporten till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kultur- och fritidsnämnden för beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporten till handlingarna.  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

 
Kultur- och fritidsnämnd 2014-01-30 § 7 Dnr KFN 2014/7 

Rapport Folkatorps ridskola andra 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.  
 
Handling i ärendet delas ut vid gruppmötet.  
 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

 
Kultur- och fritidsnämnd 2014-01-30 § 8 Dnr KFN 2013/262 

Kultur- och fritidspolitiskt program 

Ärendebeskrivning 
Marina Yazdany, fritidskonsulent, berättar om det fortsatta arbetet kring kultur- och 
fritidspolitiskt program.  

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut till kultur- och fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

 
Kultur- och fritidsnämnd 2014-01-30 § 9 Dnr KFN 2013/269 

Motion om utveckling av ett sportcentrum i Kumlahallen 

Ärendebeskrivning 
Mats Hellgren (M) föreslår i sin motion gällande sportcentrum i Kumlahallen att det är 
dags att titta över vad man ska göra med byggnaden och hur man ska utveckla 
uteanläggningen på fälten nära hallen.I motionen skriver Mats Hellgren att det har gått 
flera år sedan beslut togs om att lägga ner verksamheten i gamla badet i Kumlahallen.  

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår fullmäktige att  
 
1. anta yttrandet, 
2. anse motionen som besvarad  

Arbetsutskottets behandling 
Margareta Engman (M) yrkar att de tre första att-satserna besvaras i enlighet med 
yttrandet men att de två sista att-satserna bifalls.  
Björn Eriksson (S) yrkar bifall till förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer Margareta Engmans (M) yrkande om bifall till de två sista att-
satserna i motionen mot Björn Erikssons (S) yrkande om bifall till förslag till beslut.  
 
Ordföranden finner att Björn Erikssons (S) yrkande vinner majoritet.  

Arbetsutskottets förslag 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår fullmäktige att  
 
1. anta yttrandet, 
2. anse motionen som besvarad  
 
Reservation 
Margareta Engman (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Kultur- och fritidsnämndens behandling 
Margareta Engman (M) yrkar bifall till sitt förslag från arbetsutskottet. 
Björn Eriksson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer Margareta Engmans yrkande om bifall till eget förslag i 
arbetsutskottet mot Björn Erikssons (S) bifallsyrkande till arbetsutskottets förslag. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Ordföranden finner att Björn Erikssons (S) bifallsyrkande till arbetsutskottets förslag 
vinner majoritet. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår fullmäktige att  
 
1. anta yttrandet, 
2. anse motionen som besvarad  
 
Reservation 
Margareta Engman (M), Berry Keller (M), Elisabeth Jonsson (C) och Maria Lannhard 
(C)  reserverar sig till förmån för Margareta Engmans (M) yrkande. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

 
Kultur- och fritidsnämnd 2014-01-30 § 10 Dnr KFN 2013/326 

Uppföljning av studieförbundens verksamhet 

Ärendebeskrivning 
Åke Carlsson, Aneca, har på uppdrag av Kumla kommun, Kultur- och fritidsnämnden, 
genomfört en fördjupad uppföljning av studieförbundens kulturprogramverksamhet som 
genomförts i kommunen under 2012. 

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.  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

 
Kultur- och fritidsnämnd 2014-01-30 § 11 Dnr KFN 2013/299 

Bidrag till Lokalhållande föreningar 2014 

Ärendebeskrivning 
Kultur och Fritidsnämnden har att fördela 2014 års bidrag till Lokalhållande föreningar 
Hörsta Blåbandsförening ansöker förutom ordinarie bidrag även om särskilt bidrag om 
25000 kr för ommålning av huset 
 
Förening                                           Sökt bidrag 2014            Förslag 2014 
Anonyma alkoholister                      Hyresbidrag                   17500 
Ekeby Bygdegårdsförening             Internt hyresbidrag         27600 
Hardemo Bygdegårdsförening               30000                       24000 
Hörsta Blåbandsförening                       30000                       24000 
Logen Hvarandras hjälp                        35000                       32000 
 
Medelanvisning: Kostnadsställe 2021 - bidrag till Lokalhållande föreningar 
 
  

Förslag till beslut 
Kultur och Fritidsnämnden beslutar att fördela bidrag enligt förslag från förvaltningen. 
Hörsta Blåbandsförening tilldelas inget särskilt bidrag för ommålning. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur och Fritidsnämnden beslutar att fördela bidrag enligt förslag från förvaltningen. 
Hörsta Blåbandsförening tilldelas inget särskilt bidrag för ommålning. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

 
Kultur- och fritidsnämnd 2014-01-30 § 12 Dnr KFN 2013/73 

Yttrande över revisionens övergripande granskning 2013 

Ärendebeskrivning 
Revisionen genomförde under 2013 en övergripande granskning i Kumla kommun. 
Syftet med granskningen var att göra en bedömning av om den styrning, uppföljning 
och interna kontroll som kommunstyrelsen och nämnderna utövar är ändamålsenlig och 
tillräcklig.  

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar yttrande gällande revisionens övergripande granskning 
för vidarebefordran till revisionen. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar yttrande gällande revisionens övergripande granskning 
för vidarebefordran till revisionen. 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

 
Kultur- och fritidsnämnd 2014-01-30 § 13 Dnr KFN 2014/11 
Justering av åldergräns vid nyttjande av Djupadalsbadets 
gymkort 

Ärendebeskrivning 
Traditionellt sett har gymverksamheten i Sverige begränsat deltagandet utifrån ett 
åldersperspektiv. Stora delar av gymverksamheten i Sverige har haft en 16-årsgräns för 
deltagare. Grunderna för åldersbegränsningen har varit forskning som påtalat risker med 
styrketräning i unga år. 
Idag har forskningen svängt och det påvisas vinster med att styrketräna måttligt även i 
åldrar från 13-14 år. De nya rönen är dock tydliga i sin beskrivning av vikten att träna 
på rätt sätt och med rätt redskap. Utbildning och stöd av vuxen är således ett viktigt 
inslag när ungdomar 13-16 år styrketränar. 
 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att sänka åldergränsen för gymkort och 
gruppträning till det kalender år som ungdomen fyller 14 år från dagens 16 år. 

Arbetsutskottets behandling 
Herje Fahlén (FP) yrkar att åldersgränsen justeras till 15 år. Margareta Engman (M) 
yrkar bifall till Herje Fahléns (FP) yrkande.  
Björn Eriksson (S) yrkar bifall till förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer Herje Fahléns (FP) yrkande om justering av åldergräns till 15 år 
mot Björn Erikssons (S) bifallsyrkande till förslag till beslut.  
Ordföranden finner att Björn Erikssons (S) bifallsyrkande till förslag till beslut vinner 
majoritet. 

Arbetsutskottets förslag 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att sänka åldergränsen för gymkort och 
gruppträning till det kalender år som ungdomen fyller 14 år från dagens 16 år. 
 
Reservation 
Herje Fahlén (FP) och Margareta Engman (M) reserverar sig till förmån för Herje 
Fahléns (FP) yrkande om justering av åldergräns för nyttjande av Djupadalsbadets 
gymkort och gruppträning till 15 år.  
 

 

 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämndens behandling 
Herje Fahlén (FP) yrkar att åldergränsen sänks till 14 år för nyttjande av 
Djupadalsbadets gymkort och gruppaktivitet till 14 år i målsmans sällskap. 
Björn Eriksson (S) bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer Herje Fahléns yrkande om att åldergränsen sänks till 14 år för 
nyttjande av Djupadalsbadets gymkort och gruppaktivitet till 14 år i målsmans sällskap 
mot Björn Erikssons yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag.  
Ordföranden finner att Björn Erikssons (S) bifalls yrkande till arbetsutskottets förslag 
vinner majoritet.  
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att sänka åldergränsen för gymkort och 
gruppträning till det kalender år som ungdomen fyller 14 år från dagens 16 år. 
 
Reservation 
Herje Fahlén (FP) och Margareta Engman (M) reserverar sig till förmån för Herje 
Fahléns yrkande. 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnd 2014-01-30 § 14 Dnr KFN 2014/16 

Samråd detaljplan Svalan, fastigheterna 4 och 6  

Ärendebeskrivning 
Detaljplanen är utställd för samråd mellan den 21 januari och 10 februari 2014.  
 
Detaljplanens syfte är att planlägga ett område i centrala Kumla och och därigenom ge 
möjlighet för en verksamhetsutövare att öppna fordonsservice, samt anlägga en 
långtidsparkering i närheten av resecentrum och på denna parkeringsyta ge möjlighet 
för den nuvarande återvinningsstationen att  
bli kvar 
 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot detaljplanen.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot detaljplanen.  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnd 2014-01-30 § 15 Dnr  

Information om kulturmiljöprogramm 

Ärendebeskrivning 
Antikvarie Rasmus Axelsson informerar om det kulturmiljöprogram som tagits fram 
under 2013. Miljö- och byggnadsnämnden kommer besluta om att skicka programmet 
på remiss den 30 januari 2013. 

Förslag till beslut 
Kultur- och byggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och byggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.  

  
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 


