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Kultur- och fritidsnämnd 2014-10-16 § 67 Dnr KFN 2014/255 

Förvaltningschefen informerar 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Annika Hallberg informerar övergripande om det aktuella läget på 
förvaltningen. 

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

Arbetsutskottets förslag 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott överlämnar beslut till kultur- och 
fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2014-10-16 § 68 Dnr  

Områdescheferna informerar 

Ärendebeskrivning 
Områdescheferna informerar om det aktuella läget på respektive avdelnng. 
Informationen hålls muntligt på kultur- och fritidsnämndens möte den 16 oktober. 

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

Arbetsutskottets förslag 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott överlämnar beslut till kultur- och 
fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2014-10-16 § 69 Dnr  

Information påse pengar och regional ungpeng 

Ärendebeskrivning 
Fritidsledaren Alexander Wallin informerar om projektet "påse pengar" som vänder sig 
till ungdomar i Kumla kommun för att kunna förverkliga projekt. 
Kulturchef Gertrud Åstrand informerar om det regionala projektet Ungpeng som är ett 
komplement till påse pengar.  
 
Informationen hålls på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16 oktober. 

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

Arbetsutskottets förslag 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott överlämnar beslut till kultur- och 
fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2014-10-16 § 70 Dnr  

Information om sommarens guidningar 

Ärendebeskrivning 
Britt-Christin Svedin informerar om hur sommarens guidningar har varit gällande 
besöksantal och dylikt. 

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

Arbetsutskottets förslag 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott överlämnar beslut till kultur- 
ochfritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2014-10-16 § 71 Dnr  

Information från personalkontoret 

Ärendebeskrivning 
Susanna Sandholm från personalkontoret kommer och informerar på kultur- och 
fritidsnämnden. 

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 2014-10-16 § 72 Dnr KFN 2014/212 

Månadsrapport 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har upprättat ekonomisk rapport för månaderna augusti och september 
2014. 
 
 
Månadsrapport för september kommer delas ut till kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskotts sammanträde den 8 oktober. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten för vidarebefordran 
till kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets förslag 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
1. godkänner augusti månads ekonomiska rapport, 
2. överlämnar beslut om septembers ekonomiska rapport till kultur- och 
fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner augusti samt september månads ekonomiska 
rapport, 
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Kultur- och fritidsnämnd 2014-10-16 § 73 Dnr KFN 2014/204 

Taxor och avgifter kultur- och fritidsförvaltningen 2015 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden har att godkänna taxor- och avgifter för kultur- och 
fritidsnämndens verksamheter 2015. 
 
Handlingar i ärendet delas ut vid kultur- och fritidsnämndens gruppmöte den 30 
september. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner taxor- och avgifter för 2015. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner taxor- och avgifter för 2015. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2014-10-16 § 74 Dnr KFN 2014/227 

Detaljplan Kvarntorps industriområde- granskningshandlingar 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har upprättat yttrande över detaljplan Kvarntorps industriområde 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämndens godkänner yttrandet för vidarebefordran till miljö- och 
byggnadsnämnden. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämndens godkänner yttrandet för vidarebefordran till miljö- och 
byggnadsnämnden. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2014-10-16 § 75 Dnr KFN 2014/240 

Förändring av priser Djupadalsbadet 

Ärendebeskrivning 
Förändring av priser och avgifter vid Djupadalsbadet i Kumla. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
1. godkänner förändringar av priser i Djupadalsbadet, 
 
2. vidarebefordrar förändring av priser i Djupadalsbadet till fullmäktige för antagande. 

Arbetsutskottets förslag 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott överlämnar beslut till kultur- och 
fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämndens behandling 
Elisabeth Jonsson (C) yrkar att frasen ungdom tas bort ur texten och att man klassas 
som barn tills man är 16 i enlighet med barnkonventionen. 
Kultur-och fritidsnämnden är eniga till Elisabeth Jonssons (C) yrkande.  
 
Björn Eriksson (S) yrkar att inträdet till Djupadalsbadet fortsatt ska vara gratis för barn 
0-5 år. 
Kultur- och fritidsnämnden är eniga till Björn Erikssons (S) yrkande. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
1. godkänner förändringar av priser i Djupadalsbadet, 
 
2. vidarebefordrar förändring av priser i Djupadalsbadet till fullmäktige för antagande. 
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