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Kultur- och fritidsnämnd 2014-03-20 § 16 Dnr  

Informationsärende - Besök av länsbibliotekarie 

Ärendebeskrivning 

Länsbibliotekarie Peter Alsbjer informerar vid vid kultur- och fritidsnämndens 

gruppmöte. 

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 2014-03-20 § 17 Dnr  

Ombyggnation av Kumlahallen 

Ärendebeskrivning 

Jan Öholm från kommunfastigheter informerar vid nämndsammanträdet gällande 

ombyggnation av Kumlahallen. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott överlämnar beslutet till kultur- och 

fritidsnämnden.  

Kultur- och fritidsnämndens behandling 

Björn Eriksson (S) yrkar att kultur- och fritidsnämnden fattar ett inriktningsbeslut 

gällande ombyggnation av Kumlahallen. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden  

 

1. lägger informationen till handlingarna, 

2. antar inriktningsbeslut angående ombyggnation av Kumlahallen i enlighet med 

lämnad information. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2014-03-20 § 18 Dnr KFN 2014/71 

Information från förvaltningschefen 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Annika Hallberg informerar om det aktuella läget i stort 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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Kultur- och fritidsnämnd 2014-03-20 § 19 Dnr  

Information från områdescheferna 

Ärendebeskrivning 

Områdescheferna informerar om det aktuella läget på sina avdelningar. 

 

Eddy Fransson informerar om planeringen med sommarlovsprogrammet. 

Gertrud Åstrand informerar om e-böcker, besegra trappan och om premiären av filmen 

Piccadilly cirkus ligger inte i Kumla. 

Edit Ugrai informerar om lekplatsvalet som genomförts i Kumla samt vårplaneringen 

för parkverksamheten.  

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 2014-03-20 § 20 Dnr  

Informationsärende - Gemensam mötesplats för kommunens 
unga 

Ärendebeskrivning 

Fritidschef Eddy Fransson informerar muntligen om processen för en gemensam 

mötesplats för kommunens unga.  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott överlämnar beslutet till kultur- och 

fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2014-03-20 § 21 Dnr  

Informationsärende - Marknadsföring 2014 

Ärendebeskrivning 

Informatör Piia Vaarala informerar muntligen vid nämndsammanträdet om kommande 

marknadsföringsinsatser. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott överlämnar beslutet till kultur- och 

fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.  
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Kultur- och fritidsnämnd 2014-03-20 § 22 Dnr KFN 2014/22 

Bokslutsanalys och årsredovisning 2013 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Annika Hallberg och förvaltningsekonom Britt Knutsson redogör för 

årsredovisning samt bokslutsanalys 2013 som överlämnats till ekonomikontoret. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott överlämnar beslutet till kultur- och 

fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2014-03-20 § 23 Dnr KFN 2013/326 

Finansiering av 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. Med anledning av att antalet kulturprogram kraftig 

ökat under 2012 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-28 att genomföra 

en uppföljning av rapporterade kulturprogram 2012.  

 

Syftet med uppföljningen är att få en tydligare bild av kulturprogrammens innehåll, att 

säkerställa att gällande regelverk avseende rapportering följs att skapa samsyn gällande 

tolkning av de regler som finns gällande rapportering av kulturprogram.  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

 

Följande justering gällande genomförda kulturprogram i Kumla kommun ska 

genomföras 

 

ABF 17 program                                                       935  kr 

Bilda 89 program                                                     4895 kr 

Medborgarskolan 21 program                                 1155 kr 

Folkuniversitetet 1 program                                        55 kr 

NBV 1 program                                                           55 kr 

Sensus 7 program                                                      385 kr 

Studiefrämjandet 91 program                                  5005 kr 

Studieförb.Vuxenskolan 142 program                     7810 kr 

 

att rapportering i enlighet med ovanstående justeringar för kulturprogram gäller 

fortsättningsvis . 

 

att samtliga studieförbund i sitt interna kvalitetsarbete uppmanas att hitta former för att 

säkerställa  kvalitén i verksamheten,  förbättra rutiner och kontroll av närvarolistor samt 

tydliggöra anordnarskapet . 

 

att för kännedom översända rapporten gällande uppföljning av kulturprogram  avseende 

verksamhet i Kumla kommun 2012 till Folkbildningsrådet, Folkbildningsförbundets 

Etikdelegation samt  Örebro Läns Bildningsförbund. 
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Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

 

Följande justering gällande genomförda kulturprogram i Kumla kommun ska 

genomföras 

 

ABF 17 program                                                       935  kr 

Bilda 89 program                                                     4895 kr 

Medborgarskolan 21 program                                 1155 kr 

Folkuniversitetet 1 program                                        55 kr 

NBV 1 program                                                           55 kr 

Sensus 7 program                                                      385 kr 

Studiefrämjandet 91 program                                  5005 kr 

Studieförb.Vuxenskolan 142 program                     7810 kr 

 

att rapportering i enlighet med ovanstående justeringar för kulturprogram gäller 

fortsättningsvis . 

 

att samtliga studieförbund i sitt interna kvalitetsarbete uppmanas att hitta former för att 

säkerställa  kvalitén i verksamheten,  förbättra rutiner och kontroll av närvarolistor samt 

tydliggöra anordnarskapet . 

 

att för kännedom översända rapporten gällande uppföljning av kulturprogram  avseende 

verksamhet i Kumla kommun 2012 till Folkbildningsrådet, Folkbildningsförbundets 

Etikdelegation samt  Örebro Läns Bildningsförbund. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2014-03-20 § 24 Dnr KFN 2014/39 

Utvärdering Kumlasjönt 2013 

Ärendebeskrivning 

Såväl Kumla Promotion som Kumla kommun har uppfyllt sina åtaganden enligt 

överenskommelse. Kumla promotion redovisar 7 genomförda Kumlasjönt program för 

2013. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av Kumlasjönt 2013. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av Kumlasjönt 2013. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2014-03-20 § 25 Dnr KFN 2014/40 

Kumlasjönt 2014 

Ärendebeskrivning 

Enligt förslaget fortsätter samarbetet gällande Kumlasjönt 2014 mellan Kumla kommun 

och Kumla Promotion. Kommunens bidrag för 2014 är 85 000. Minst 6 Kumlasjönt ska 

genomföras mellan juni och augusti. Minst två av programmen ska riktas till barn och 

ungdomar.. 

Förslag till beslut 

Kultur och -fritidsnämnden godkänner överenskommelsen gällande Kumlasjönt mellan 

Kumla promotion och Kumla kommun. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur och -fritidsnämnden godkänner överenskommelsen gällande Kumlasjönt mellan 

Kumla promotion och Kumla kommun. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2014-03-20 § 26 Dnr KFN 2013/298 

Bidrag till kulturföreningar 2014 

Ärendebeskrivning 

Kultur och Fritidsnämnden har att fördela 2013 års bidrag till Kulturföreningar. 

 

Förvaltningens förslag 

 

Förening                                             Sökt bidrag 2014               Förslag 2014 

 

Yxhultsbygdens kultur och hembför.   15000                          8000 

Föreningen Norden                                 2000                           1000 

Kumla Sannahed hemb.förening          10000                          8000 

Skoindustrimuseets vänförening            1000                           1000 

Kumla Hallsbergs orkesterförening     12000                          8500 

Kumla Fotoklubb                                   1500                           1000 

Cumvox kören                                       2000                           2000 

Kumla Riksteaterförening                 115000                         100000 

Kumla Spelmän                                     1500                           1500 

Gata upp Gata Ner                                 1500                           1500 

Hardemo hembygdsförening                 2500                           2000 

Kumla Föreläsningsförening                10000                          3500 

Kumlabygdens Slöjdare                         2000                           1000 

Örsta Konstförening                               2000                           1000 

Kumla Släktforskarklubb                       2500                           2000 

 

 

Förslag till beslut 

Kultur och Fritidsnämnden beslutar att fördela bidraget enligt förvaltningens förslag. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur och Fritidsnämnden beslutar att fördela bidraget enligt förvaltningens förslag. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2014-03-20 § 27 Dnr KFN 2013/183 

Svar på motion om motionsspår/elljusspår i norra Kumla 

Ärendebeskrivning 

Folkpartiet Liberalerna i Kumla har genom Christina Örnebjär, Tony Larsson -

Malmberg och Georg Lado lämnat in en motion gällande möjlighet att anlägga ett 

motionsspår/elljusspår i norra delen av Kumla. I motionen föreslås att berörda 

förvaltningar utreder förutsättningar för att skapa ett motionsspår/elljusspår i norra delen 

av Kumla. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen har lämnat ett yttrande. Av yttrandet framgår bland 

annat att Kultur- och fritidsförvaltningen har i sitt folkhälsouppdrag ansvar att aktivt 

delta i att skapa miljöer som stimulerar till fysisk aktivitet och bidrar till bättre 

folkhälsa. Motionsskrivarnas förslag ligger i linje med förvaltningens intentioner att 

kunna erbjuda möjlighet till fysisk aktivitet i sitt närområde.  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att 

1. anta yttrandet,   

2. anse motionen som besvarad. 

Arbetsutskottets behandling 

Margareta Engman (M) yrkar att motionen ska anses som bifallen. 

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

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Margareta Engmans (M) yrkande om att motionen ska anses som 

bifallen mot Björn Erikssons (S) yrkande om bifall till förslag till beslut. 

Ordföranden finner att Björn Erikssons (S) yrkande om bifall till förslag till beslut 

vinner majoritet.  

Arbetsutskottets förslag 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att 

1. anta yttrandet,   

2. anse motionen som besvarad. 
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Kultur- och fritidsnämndens behandling 

Björn Eriksson (S) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag. 

Herje Fahlén (FP) och Margareta Engman (M) yrkar att motionen ska anses som 

bifallen. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Björn Erikssons (S) yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag 

mot Herje Fahléns (FP) och Margareta Engmans (M) yrkande om att motionen ska 

anses som bifallen mot varandra och finner att Björn Erikssons (S) förslag vinner 

majoritet. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att 

1. anta yttrandet,   

2. anse motionen som besvarad. 

 

Reservation 
Margareta Engman (M), Berry Keller (M), Herje Fahlén (FP) Elisabeth Jonson (C) och 

Åsa Malmborg (FP) reserverar sig till förmån för Herje Fahléns (P) och Margareta 

Engmans (M) yrkande om att motionen ska anses som bifallen. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2014-03-20 § 28 Dnr KFN 2014/6 

Bidrag till fritidsföreningar 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämnden har att fördela 2014 års bidrag till fritidsföreningar. 

 

Se bifogad handling för förslag från förvaltningen om bidragsfördelning till 

fritidsföreningar. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att: 

1. fördela bidraget enligt förslag från förvaltningen,  

2. avslå Koloniföreningen Idrottsparkens ansökan om särskilt bidrag. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att: 

1. fördela bidraget enligt förslag från förvaltningen,  

2. avslå Koloniföreningen Idrottsparkens ansökan om särskilt bidrag. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2014-03-20 § 29 Dnr KFN 2014/45 

Föreningsstöd 2014 

Ärendebeskrivning 

Med stöd av delegationsordningen beviljar beredningsgruppen för föreningsstöd bidrag 

till ungdomsföreningar .  

 

Nedanstående föreningar har beviljats bidrag för 2014: 

AGA bordtennisklubb 

BMK Carlton 

Bowlingklubben Friends 

Boxningssällskapet TOR 

Ekeby IF 

Folkatorps ridsportsällskap 

Hallsberg-Kumla simklubb 

Hardemo gymnastikförening 

IFK Kumla fotboll 

IFK Kumla hockey 

Järsjö bordtennisklubb 

Kumla bollklubb 

Kumla brottarförening 

Kumla golfklubb 

Kumla gymnastikförening 

Kumla handbollsförening 

Kumla innebandyklubb 

Kumla kampsportförening 

Kumla ridklubb 

Kumla skidförening 

Kumla skytteförening 

Kumla tennisklubb 

Moodowon Martial Arts 

Old bastards skate crew 

Sannaheds IF 

Stene idrottsförening 

Yxhults IK 

 

Integrations- och kulturföreningen 

Kristna kulturföreningen 

Somaliska föreningen 

 

Friluftsfrämjandet 

Kumla scoutkår 

Verdandi 
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Nävestakyrkans ungdom (Baptistkyrkan) 

Betania Åbytorp 

Fylstakyrkans ungdom 

Pingstkyrkans ungdom 

Svenska kyrkans unga 

Equmenia (SMU Johanneskyrkan) 

 

Reumatikerföreningen i Kumla 

Hörselskadades förening  

Kumla funktionshindrades motorklubb 

DHR Kumla 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger delgivningen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger delgivningen till handlingarna. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2014-03-20 § 30 Dnr KFN 2014/17 

Revisionsrapport - granskning av ärendehanteringsprocessen 

Ärendebeskrivning 

Revisionen har inkommit med revisionsrapport angående ärendehanteringsprocessen.  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar yttrandet som sitt för vidarebefordran till revisionen.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar yttrandet som sitt för vidarebefordran till revisionen. 



21 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2014-03-20 § 31 Dnr KFN 2014/41 

Överenskommelse mellan Kumla kommun och kommunens 
föreningar / organisationer. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2013 att ge stiftelsen CESAM (Stiftelsen Centrum för 

Samhällsarbete och Mobilisering) i uppdrag att utveckla samarbetet mellan Kumla 

kommun och representanter från föreningar och organisationer. 

 

Kommunens föreningar och organisationer bjöds in till ett stormöte i början av 

september. Därefter bildades en projektgrupp bestående av politiker och tjänstemän 

samt representanter från föreningar och organisationer som anmält intresse av att 

fortsätta arbetet för att nå en överenskommelse om samverkan mellan Kumla kommun 

och kommunens föreningar och organisationer. 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar yttrandet för vidarebefordran till kommunstyrelsen.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar yttrandet för vidarebefordran till kommunstyrelsen.  
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Kultur- och fritidsnämnd 2014-03-20 § 32 Dnr KFN 2014/57 

Uppföljning av handlingsplan för folkhälsa 2013 

Ärendebeskrivning 

Kumlas handlingsplan för folkhälsoarbete är ett styrdokument för folkhälsoarbetet i 

kommunen. Den sammanfaller med giltighetstiden för innevarande folkhälsoavtal med 

landstinget, 2012-2015. 

 

Handlingsplanen anger ett antal mål och delmål som är viktiga för att uppfylla 

åtagandena i folkhälsoavtalet med landstinget. Kommunens nämnder är ansvariga för att 

ta fram aktiviteter och arbeta för att dessa mål ska uppfyllas. 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar uppföljningen av handlingsplan för folkhälsa för 

vidarebefordran till kommunstyrelsen. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar uppföljningen av handlingsplan för folkhälsa för 

vidarebefordran till kommunstyrelsen. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2014-03-20 § 33 Dnr KFN 2014/26 

Uppföljning av handlingsplanen för personer med begränsad 
funktionsförmåga 2013 

Ärendebeskrivning 

Det handikappolitiska programmet för 2010 – 2014 antogs av kommunfullmäktige 

2010-12-15.  

Syftet med 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 är att göra Kumla till en kommun tillgänglig för alla.  

 

Handlingsplanen följs upp årligen utifrån tidsplanen, de åtgärder som respektive 

facknämnd ansvarar för rapporteras till nämnden. Därefter sker en 

kommunövergripande sammanställning som rapporteras till kommunstyrelsen. 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar uppföljning för personer med begränsad 

funktionsförmåga för vidarebefordran till kommunstyrelsen.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar uppföljning för personer med begränsad 

funktionsförmåga för vidarebefordran till kommunstyrelsen.  
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2014-03-20 § 34 Dnr KFN 2014/52 

Detaljplan Järnvägsområdet, del av Kumla Bandel 3:1 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har skickat ut detaljplan järnvägsområdet del av Kumla 

bandel 3:1 på granskning. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsförvaltningen har inget att erinra om förslaget. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsförvaltningen har inget att erinra om förslaget. 
  

 


