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Kultur- och fritidsnämnd 2014-12-11 § 76 Dnr  

Information från Örebro Kompaniet 

Ärendebeskrivning 
Björn Fransson från Örebro kompaniet kommer till kultur- och fritidsnämnden och 
redovisar hur 2014 sett ut gällande turism i Kumla. 

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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Kultur- och fritidsnämnd 2014-12-11 § 77 Dnr  

Information om turism i Kumla 2015 

Ärendebeskrivning 
Piia Vaarala och Britt-Christin Svedin informerar om mål och inriktning för turismen i 
Kumla under 2015. 
 
Informationen sker på kultur- och fritidsnämndens sammanträde. 

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

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet överlämnar beslut till kultur- och fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlinganra. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2014-12-11 § 78 Dnr KFN 2014/346 

Information från förvaltningschefen 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Annika Hallberg informerar på kultur- och fritidsnämndens 
sammanträde om hur arbetet på förvaltningen fortgår. 

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 handlinganra. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2014-12-11 § 79 Dnr  

Information från områdescheferna 

Ärendebeskrivning 
Områdescheferna informerar om hur arbetet vid respektive avdelning fortgår. 

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 handlinganra. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2014-12-11 § 80 Dnr KFN 2014/304 

Detaljplan- Vårdboendet - granskningshandlingar 

Ärendebeskrivning 
Ovanstående detaljplan i Kumla kommun är utställt för granskning mellan 5 november 
och 27 november 2014. Kultur- och fritids-nämnden har fått möjlighet att lämna svar. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för vårdlokaler och bostäder på en planlös tomt i 
sydvästra Kumla. För att nå planområdet planläggs en befintlig gcm-väg som ny 
trafikförbindelse mellan Andréns väg och planområdet. I samband med detta planläggs 
även skoländamål, kontor och bostäder på fastigheten 11:63 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrandet. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrandet. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2014-12-11 § 81 Dnr KFN 2014/267 

Ansökan om bidrag, studieförbundet SISU 2014 

Ärendebeskrivning 
Bidrag till SISU 2014 Kultur - och Fritidsnämnden har att slutligt besluta om 2014 års 
kommunala bidrag till SISU- idrottsutbildarna. 

Förslag till beslut 
Kultur - och fritidsnämnden beviljar SISU idrottsutbildarna 68 000 kr i bidrag för år 
2014. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur - och fritidsnämnden beviljar SISU idrottsutbildarna 68 000 kr i bidrag för år 
2014. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2014-12-11 § 82 Dnr KFN 2014/305 

Avveckling av Sannahedsgruppen 

Ärendebeskrivning 
Sedan 2008 har en arbetsgrupp funnits för Sannahedsområdet för att öka samarbetet 
mellan områdets olika intressenter. Gruppen har alltmer känts överflödig då de frågor 
som gruppen hanterar ryms inom ramen för Kumla Sannaheds hembygdsförening och 
dess samarbete med Kumla kommun. Sannahedsbataljonen kommer fortsättningsvis 
att hållas informerad om de beslut som tas gällande områdets utveckling. 

Förslag till beslut 
Kultur och fritidsnämnden föreslås besluta att arbetsgruppen upphör from 20150101. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur och fritidsnämnden beslutar att arbetsgruppen upphör from 20150101. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2014-12-11 § 83 Dnr KFN 2014/235 

Ansökan om övrigt bidrag, Kumla Golfklubb. 

Ärendebeskrivning 
Kumla Golfklubb har ansökt om övrigt bidrag på 50 000 kronor för att iordningsställa 
en träningshall för golf med särskild inriktigt för ungdomar. Övrigt bidrag kan sökas av 
bidragsberättigade föreningar i Kumla kommun för planerade verksamhetsprojekt 
elller för speciellt uppkomna situationer som ej omfattas av föreningsstödet. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsbidrag på 25 000 till Kumla 
golfklubb. 

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet överlämnar beslut till kultur- och fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämndens behandling 
Margareta Engman (M) yrkar på avslag gällande bidrag till Kumla golfklubb. 
Björn Eriksson (S) yrkar bifall till förslag till beslut.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer Björn Erikssons (S) yrkande om bifall till förslag till beslut mot 
Margareta Engmans (M) yrkande om avslag gällande bidrag till till Kumla golfklubb mot 
varandra och finner att Björn Erikssons (M) yrkande om bifall till förslag till beslut 
vinner majoritet. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsbidrag på 25 000 till Kumla 
golfklubb. 
 
Reservation 
Margareta Engman (M), Berry Keller (M), Herje Fahlén (FP), Elisabeth Jonsson (C) och 
Maria Lannhard (C) reserverar sig till förmån för Margareta Engmans (M) yrkande om 
avslag gällande bidrag till Kumla golfklubb. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2014-12-11 § 84 Dnr KFN 2014/231 

Ansökan om övrigt bidrag, Kumla Kampsportsförening 

Ärendebeskrivning 
Kumla Kampsportsförening har inkommit med en ansökan om övrigt bidrag för 
pusselmattor. De har tidigare haft en egen lokal men på grund av kraftig hyresökning 
blivit tvingade till en flytt. Kumla kampsportsförening bedriver nu verksamhet i 
Kumlahallen (Lilla Hallen) och de mattor som användes i den tidigare lokalen var 
anpassade för att ligga kvar permanent på golvet. I den nya lokalen måste mattorna 
plockas fram och tillbaka vid varje träningstillfälle. Då mattorna glider isär ökar risken 
kraftigt för skador. Därför har inköp av så kallade pusselmattor varit nödvändigt. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Kumla kampsportsförenings ansökan men till ett 
belopp av  
15 000 kronor. 

Arbetsutskottets beslut 
Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Kumla kampsportsförenings ansökan men till ett 
belopp av  
15 000 kronor. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2014-12-11 § 85 Dnr KFN 2014/319 

Skötselavtal - Hagavallen, Åbytorp (Stene IF) 

Ärendebeskrivning 
Sex föreningar i Kumla kommun har haft skötselavtal för att sköta drift och underhåll 
av sina respektive anläggningar. Samtliga avtal är uppsagda och nya förhandlingar har 
ägt rum för att få en mer rättvis fördelning. Kalkyler för samtliga anläggningar utom 
Kvarntorps Skidanläggning har tagits fram. Det är uppskattningar av tidsåtgång som 
gjorts och till det har ett kalkylpris satts på 100 kronor per timme. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner nytt avtal med Stene IF gällande skötsel av 
Hagavallen, Åbytorp. 

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet överlämnar beslut om skötselavtal till kultur- och fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden  
 
1. godkänner avtalet med Stene IF gällande skötsel av Hagavallen, Åbytorp med 
reservation för smärre justeringar, 
2. ger ordföranden delegation att underteckna justerat avtal. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2014-12-11 § 86 Dnr KFN 2014/316 

Skötselavtal - Kumla IP (IFK Kumla Fotboll) 

Ärendebeskrivning 
Sex föreningar i Kumla kommun har haft skötselbidrag för att sköta drift och underhåll 
av sina respektive anläggningar. Samtliga avtal är uppsagda och nya förhandlingar har 
ägt rum för att få en mer rättvis fördelning. Som grund för beräkningarna har kalkyler 
tagits fram där en uppskattning av tidsåtgång gjorts och till det har ett kalkylpris om 
100 kronor per arbetat timme satts. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner nytt avtal med IFK Kumla Fotboll gällande 
skötsel av Kumla IP. 

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet överlämnar beslut om skötselavtal till kultur- och fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden  
 
1. godkänner avtalet med IFK Kumla Fotboll gällande skötsel av Kumla IP med 
reservation för smärre justeringar, 
2. ger ordföranden delegation att underteckna justerat avtal. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2014-12-11 § 87 Dnr KFN 2014/317 

Skötselavtal - Hällabrottets IP (Yxhults IK) 

Ärendebeskrivning 
Sex föreningar i Kumla kommun har haft skötselbidrag för att sköta drift och underhåll 
av sina respektive anläggningar. Samtliga avtal är uppsagda och nya förhandlingar har 
ägt rum för att få en mer rättvis fördelning. Som grund för beräkningarna har kalkyler 
tagits fram där en uppskattning av tidsåtgång gjorts och till det har ett kalkylpris om 
100 kronor per arbetat timme satts. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner nytt avtal med Yxhults IK gällande skötsel av 
Hällabrottets IP. 

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet överlämnar beslut om skötselavtal till kultur- och fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden  
 
1. godkänner avtalet med Yxhults IK gällande skötsel av Hällabrottets IP med 
reservation för smärre justeringar, 
2. ger ordföranden delegation att underteckna justerat avtal. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2014-12-11 § 88 Dnr KFN 2014/318 

Skötselavtal - Kvarntorps Skidanläggning (Kumla Skidförening) 

Ärendebeskrivning 
Sex föreningar i Kumla kommun har haft skötselbidrag för att sköta drift och underhåll 
av sina respektive anläggningar. Samtliga avtal är uppsagda och nya förhandlingar har 
ägt rum för att få en mer rättvis fördelning. Som grund för beräkningarna har kalkyler 
tagits fram där en uppskattning av tidsåtgång gjorts och till det har ett kalkylpris om 
100 kronor per arbetat timme satts. Till Kvarntorps Skidanläggning har däremot ingen 
kalkyl tagits fram då verksamheten i sig varit svår att bedöma. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner nytt avtal med Kumla Skidförening gällande 
skötsel av Kvarntorps Skidanläggning. 

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet överlämnar beslut om skötselavtal till kultur- och fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden  
 
1. godkänner avtalet med Kumla Skidförening gällande skötsel av Kvarntorps 
Skidanläggning med reservation för smärre justeringar, 
2. ger ordföranden delegation att underteckna justerat avtal. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2014-12-11 § 89 Dnr KFN 2014/320 

Skötselavtal - Rackethallen/Djupadalsbadet (Kumla Tennisklubb) 

Ärendebeskrivning 
Sex föreningar i Kumla kommun har haft skötselbidrag för att sköta drift och underhåll 
av sina respektive anläggningar. Samtliga avtal är uppsagda och nya förhandlingar har 
ägt rum för att få en mer rättvis fördelning. Som grund för beräkningarna har kalkyler 
tagits fram där en uppskattning av tidsåtgång gjorts och till det har ett kalkylpris om 
100 kronor per arbetat timme satts. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner nytt avtal med Kumla tennisklubb gällande 
skötsel av rackaethallen och djupadalsbadet. 

Arbetsutskottets förslag 
kultur- och fritidsnämndes arbetsutskott överlämnar beslut till kultur- och 
fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden  
 
1. godkänner avtalet med Kumla tennisklubb gällande skötsel av rackaethallen och 
djupadalsbadet med reservation för smärre justeringar, 
2. ger ordföranden delegation att underteckna justerat avtal. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2014-12-11 § 90 Dnr KFN 2014/321 

Skötselavtal - Ekeby Idrottsplats (Ekeby IF) 

Ärendebeskrivning 
Sex föreningar i Kumla kommun har haft skötselbidrag för att sköta drift och underhåll 
av sina respektive anläggningar. Samtliga avtal är uppsagda och nya förhandlingar har 
ägt rum för att få en mer rättvis fördelning. Som grund för beräkningarna har kalkyler 
tagits fram där en uppskattning av tidsåtgång gjorts och till det har ett kalkylpris om 
100 kronor per arbetat timme satts. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden gödkänner nytt avtal med Ekeby IF gällande skötsel av 
Ekeby Idrottsplats. 

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet överlämnar beslut om skötselavtal till kultur- och fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden  
 
1. godkänner avtalet med Ekeby IF gällande skötsel av Ekeby Idrottsplats med 
reservation för smärre justeringar, 
2. ger ordföranden delegation att underteckna justerat avtal. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2014-12-11 § 91 Dnr KFN 2012/248 
Medborgarförslag - Möjlighet att uträtta behov vid Sannaheds 
hembygdsgård 

Ärendebeskrivning 
Skolklasser och fritidshem i kommunen gör under sommarsäsongen utflykter till 
hembygdsgården i Sannahed, ett intressant besöksmål med kulturhistoriska byggnader 
och bra gräsytor för lek. Norrgårdens fritidshem har skickat in ett medborgarförslag 
där de påpekar bristen av toaletter utomhus och önskar att kommunen placerar en 
toalett där. 
 
Avdelningschef Gertrud Åstrand har tagit fram ett förslag till yttrande. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta yttrandet. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta yttrandet. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2014-12-11 § 92 Dnr KFN 2014/240 

Nya avgifter Djupadalsbadet 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har återremitterat ärendet (§ 279 2014-11-18) för att 
kultur- och fritidsnämnden ska återkomma med nytt förslag för antagande i 
kommunfullmäktige i december. 
 
Nytt förslag på priser för Djupadalsbadet presenteras vid kultur- och fritidsnämndens 
gruppmöte. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
1. godkänner nya avgifter för Djupadalsbadet, 
2 vidarebefodrar nya avgifter för Djupadalsbadet till kommunfullmäktige för 
antagande. 

Arbetsutskottets beslut 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  
 
1, godkänner justerade taxor- och avgifter för Djupadalsbadet för vidarebefordran till 
kommunfullmäktige för antagande, 
2. meddelar kultur- och fritidsnämnden om beslutet. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Kultur- och fritidsnämnd 2014-12-11 § 93 Dnr  

Information allternativ fritidsgård  

Ärendebeskrivning 
Fritidschef Håkan Hultberg informerar om arbetet med att finna allternativ fritidsgård 
under arbetet med ombyggnationen av Vialundsskolan. 

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 2014-12-11 § 94 Dnr KFN 2014/323 

Månadsrapport oktober 2014 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har upprättat månadsrapport gällande oktober 2014. 

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 2014-12-11 § 95 Dnr KFN 2014/324 

Sammanträdestider kultur- och fritidsnämnden 2015 januari 2016 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har sammanställt förslag till sammanträdestider för 2015 samt januari 
2016. Gruppinformationen innan arbetsutskottet har i detta förslag flyttats från 1 
vecka innan arbetsutskottet till dagen. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner sammanträdestider för 2015 samt januari 2016. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner sammanträdestider för 2015 samt januari 2016. 
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Kultur- och fritidsnämnd Protokoll 2014-12-11 

 KFN 2013/434 

 

 
Kultur- och fritidsnämnd 2014-12-11 § 96 Dnr KFN 2014/306 

Bidrag studieförbund 2014 

Ärendebeskrivning 
Fördelning av slutgiltigt kommunalt bidrag till studieförbunden 2014 Kultur- och 
fritidsförvaltningen föreslår fördelning av bidraget enligt följande ABF 70 390 kr 
Studieförbundet Vuxenskolan 61 415 kr Bilda 44 835 kr Medborgarskolan 61 372 kr 
Studiefrämjandet 526 186 kr NBV 16 639 kr Senus 6759 kr Folkuniversitetet 1871 kr 
Ibn Rushd 533 

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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Kultur- och fritidsnämnd Protokoll 2014-12-11 

 KFN 2013/434 

 

 
Kultur- och fritidsnämnd 2014-12-11 § 97 Dnr KFN 2014/333 

Anmälan av beslut i delegation 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Björn Eriksson har fattat beslut i elegation gällande utnämnane av 
ungdomsledarstipendiat över 25 år. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar delegationsbeslutet till protokollet. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar delegationsbeslutet till protokollet. 
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