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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2014-04-23 § 35 Dnr KFN 2014/95 

Rapport från förvaltningschefen 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Annika Hallberg informerar om det aktuella läget vid förvaltningen 

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 2014-04-23 § 36 Dnr  

Rapport från avdelningscheferna 

Ärendebeskrivning 

Avdelningscheferna informerar om det aktuella läget bland sina verksamhets områden.  

 

Edit Ugrai informerar om rekrytering av personal inför sommaren, arbetet med 

lakplatsvalet och Eddy Franssons punkter om öppnande av utomhusbadet i 

Djupadalsbadet.  

Gertrud Åstrand informerar om öppnandet av kaffestugan vid Kvarntorpshögen samt 

avtalet gällande e-böcker. 

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 2014-04-23 § 37 Dnr KFN 2014/49 

Ansökan om särskilt bidrag, Boxningsällskapet Tor 

Ärendebeskrivning 

Boxningssällskapet TOR söker övrigt bidrag om 12 000 kronor. Föreningen söker 

ekonomiskt stöd för att hyra två boxningsringar vid tävling 15-16 mars 2014. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar beslut till kultur- och fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2014-04-23 § 38 Dnr KFN 2014/89 

Rapport Folkatorp, första kvartalet 2014 

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. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2014-04-23 § 39 Dnr KFN 2014/90 

Förslag riktlinjer sociala föreningar 

Ärendebeskrivning 

Regler och riktlinjer för föreningsbidrag i Kumla kommun antogs i kommunstyrelsen 

2013-05-02 § 74 Dnr KS 2012/793. Utöver dessa allmänna bestämmelser kan 

kommunfullmäktige och kultur- och fritidsnämnden utfärda särskilda bestämmelser. 

Varje bidragsform kräver specifika riktlinjer för varje föreningskategori där det tydligt 

framkommer varför och under vilka förutsättningar som en förening kan få bidrag. En 

av dessa föreningskategorier är till exempel sociala föreningar. Kumla kommun ska 

genom riktlinjer kunna förvissa sig om att de föreningar som får bidrag bedriver en 

kvalitativ verksamhet med en värdegrund som Kumla kommun kan ställa sig bakom.  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar riktlinjer för sociala föreningar i Kumla kommun. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar riktlinjer för sociala föreningar i Kumla kommun. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2014-04-23 § 40 Dnr KFN 2014/92 

Rapport 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 23 april.  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar 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 2014-04-23 § 41 Dnr KFN 2014/94 

Delegationsordning 2014 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har arbetat fram en reviderad delegationsordning för 

kultur- och fritidsnämnden.  

 

Delegationsordningen revideras årligen för att säkerställa aktualiteten av 

delegationsbesluten.  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar delegationsordning för 2014. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar delegationsordning för 2014. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Kultur- och fritidsnämnd 2014-04-23 § 42 Dnr KFN 2014/80 

Månadsrapport - mars 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat månadsrapport för kultur- och 

fritidsnämndens verksamheter gällande januari till mars månad 2014.  

 

Månadsrapporten presenteras vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 

april.  

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten.  
  

 


