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Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, torsdagen den 16 december 2004,  
 klockan 18.00 – 19.40 
 Ledamöter 

Beslutande Marianne Arvidsson (s)  
 Helen Persson (s), tjg ers  
 Thomas Bäck (s)  
 Mikael Collin (s)  
 Britten Uhlin (s)  
 Jan Norgren (s), tjg ers  
 Anna Krey (c), tjg ers  
 Sven-Arne Karlsson (kd), tjg ers  
 Kerstin Cederström (fp)  
 Elisabeth Centervärn (m)  
 Denis Nilsson (v)  
   
Närvarande, ej tjg ersättare Hans Sjöqvist (s)  
 Herje Fahlén (fp)  
 Ulf Svedin (mp)  
 
Övriga 

  
Lennart Mehle, förvaltningschef 
Lars Claeson, sekreterare 
Britt Knutsson, förvaltningsekonom 
Lars-Göran Karlsson, avdelningschef 
Gertrud Åstrand, avdelningschef  

 

   
   
Sekreterare Lars Claeson                                       §§ 65-71 
   
   
Ordförande .................................................. 

Marianne Arvidsson 
  
Justerare .................................................. 

Elisabet Centervärn 

 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 

 
Styrelse/Nämnd 

Kultur- och fritidsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2004-12-16 
 

Datum för uppsättande 2004-12-22 Datum för nedtagande 2005-01-14 
Förvaringsplats Kultur- och fritidskontoret 
Underskrift  
 ...................................................... 
 Britt-Christin Svedin 
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Innehållsförteckning 
  Dnr 

 § 65 
 Riktlinjer för föreningsmedverkan på Skogstorpsskolan 56/2004.810 
 
 § 66 
 Önskemål från elever att fritidsgården på  
 Skogstorpsskolan öppnar i januari 2005  55/2004.810 
  
 § 67 
 Avtal Kvarntorps skidanläggning  57/2004.820 
  
 § 68  
               Övrigt bidrag till Kumla skidförening  38/2004.805 
 
               § 69  
               Delgivning 
 
               § 70 
               Meddelanden 
 
               § 71 
               Rapporter   
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Kultur- och fritidsnämnden 2004-12-16 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2004-12-08 

 
   

 Kfn § 65  

 Au § 50 Dnr 56/2004.810 

 
Riktlinjer för föreningsmedverkan på Skogstorpsskolan 

Ärendebeskrivning När beslut om byggandet av Skogstorpsskolan var taget bildades en 
arbetsgrupp som bestod av representanter för barn- och utbildnings-
förvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt tekniska kontorets 
fastighetsavdelning. 

För kultur- och fritidsnämnden har arbetet handlat om inriktning och 
riktlinjer dels för föreningsmedverkan och dels för verksamheten i 
cafeterian som skall komplettera det kommunala fritidsgårdsutbudet 
samt inriktning och riktlinjer för fördelning av tider i sporthallen. 

Förvaltningschef Lennart Mehle och fritidsintendent Lars-Göran 
Karlsson har i skrivelse från den 23 november 2004 inkommit med 
förslag till riktlinjer och föreslår att kultur- och fritidsnämnden 
godkänner dessa samt att kultur- och fritidsförvaltningen får i upp-
drag att fortsätta förhandlingarna med IFK Kumla Innebandy i 
enlighet med fastslagna riktlinjer. 

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förslaget. 

När det gäller andra föreningar med ungdomsverksamhet än IFK 
Kumla Innbandy skall riktmärket vara att dessa föreningar 
tillsammans erbjuds 10 timmar / vecka, måndag – fredag, i Skogs-
torps sporthall.  

Kultur- och fritidsnämndens 
beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till riktlinjer samt ger 
kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att fortsätta förhandlingarna 
med IFK Kumla Innebandy i enlighet med fastslagna riktlinjer. 

När det gäller andra föreningar med ungdomsverksamhet än IFK 
Kumla Innbandy skall riktmärket vara att dessa föreningar 
tillsammans erbjuds 10 timmar / vecka, måndag – fredag, i Skogs-
torps sporthall. 

_____ 
  
  
Expediering Kultur- och fritidsförvaltningen 
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Kultur- och fritidsnämnden 2004-12-16 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2004-12-08 

 
   

 Kfn § 66  

 Au § 53 Dnr 55/2004.810 

 
Önskemål från elever att fritidsgården på Skogstorpsskolan öpp-
nar i januari 2005 

Ärendebeskrivning En namninsamling har lämnats in från cirka 200 elever på 
Skogstorpsskolan som vill att fritidsgården på Skogstorpsskolan skall 
öppnas med personal från januari 2005. 

I 2005 års driftbudget har kultur- och fritidsnämnden beviljats 
450 000 kronor för att påbörja fritidsgårdsverksamhet först fr o m 
höstterminen 2005. Ekonomiska resurser saknas därför för att påbörja 
verksamhet i full skala redan i januari 2005. 

Arbetsutskottets beslut Kultur- och fritidskontoret får i uppdrag att till sammanträdet med 
kultur- och fritidsnämnden den 16 december lämna förslag på 
svarsskrivelse.  

Kultur- och fritidsnämnden  
 Avdelningschef Lars-Göran Karlsson presenterar förslag till 

skrivelse. 
Förslag Marianne Arvidsson (s) föreslår att skrivelsen förtydligas så att det 

framgår att målsättningen är att fritidsgården skall kunna ha öppet 
med tillfällig rastverksamhet från och med mitten av mars, samt att 
det av skrivelsen framgår att det inte är aktuellt med kvällsöppet för-
rän till höstterminens start. 

Kultur- och fritidsnämndens 
beslut 

Skrivelsen godkänns med Arvidssons tilläggsförslag. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Lars-Göran Karlsson 
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Kultur- och fritidsnämnden 2004-12-16 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2004-12-08 

 
   

 Kfn § 67  

 Au § 51 Dnr 57/2004.820 

 
Avtal Kvarntorps skidanläggning 

Ärendebeskrivning Avtal har upprättats mellan Kumla kommun och Kumla skidförening.

Avtalet innebär att Kumla kommun upplåter nyttjanderätten för 
Kvarntorps skidanläggning till föreningen. Tillträdesdag är den 
17 december 2004. 

Avtalet gäller under förutsättning att kultur- och fritidsnämnden 
godkänner avtalet. 

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden godkänner avtalet. 
Kultur- och fritidsnämndens 
beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner avtalet. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Kumla skidförening 
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Kultur- och fritidsnämnden 2004-12-16 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2004-12-08 

 
   

 Kfn § 68  

 Au § 52 Dnr 38/2004.805 

 
Övrigt bidrag till Kumla skidförening 

Ärendebeskrivning Enligt avtal mellan Kumla skidförening och kultur- och fritids-
nämnden övergår äganderätten av befintlig pistmaskin till föreningen. 
Kumla skidförening har inkommit med ansökan till inköp av 
pistmaskin för skötsel av Kvarntorps skidanläggning. 

Bidrag söks med 50 000 kronor. 
Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag för inköp av 

pistmaskin med maximalt 50 000 kronor mot redovisning av faktura 
samt att erforderliga medel skall belasta verksamhet 351290, övriga 
bidrag till ungdomsföreningar.  

Kultur- och fritidsnämndens 
beslut 

Enligt arbetsutskottet. 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Kumla skidförening 
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Kultur- och fritidsnämnden 2004-12-16 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2004-12-08 

 
   

 Kfn § 69  

 Au § 53  

 
Delgivning 

Ärendebeskrivning Konstinköpskommittén har, med stöd av delegation kfn § 54, 2000, 
köpt  

-en ljusmobil i keramik av Agneta Taube, kostnad 3 500 kronor, 

-två tavlor av Lars Agger, till en sammanlagd kostnad av 
7 000 kronor, 

-en tavla av Lotte Agger, kostnad 3 800 kronor,  

-en bildväv av Margrethe Agger, kostnad 2 500:-, samt 

-ett verk i snörslöjd av Kajsa Forsberg, kostnad 850:-. 

_____ 
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Kultur- och fritidsnämnden 2004-12-16 

 
   

   

 Kfn § 70  

 
Meddelanden 

Ärendebeskrivning 1. Medborgarförslag om att inrätta ett geologiskt museum i förutva-
rande Yxhults kontor i Hällabrottet, uppdrag att lämna förslag till 
yttrande, ksau, § 301, 2004-11-30. 

Kultur- och fritidsnämndens 
beslut 

Meddelandena läggs till handlingarna. 
_____ 
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Kultur- och fritidsnämnden 2004-12-16 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2004-12-08 

 
   

 Kfn § 71  

 Au § 54  

 
Rapporter 

Ärendebeskrivning 1. Ekonomisk rapport 

2. Rapport från ungdomskulturveckor 

3. Rapport från julmarknad 

4. Branden i Sannahed 
Kultur- och fritidsnämndens 
beslut 

Rapporterna läggs till handlingarna. 
_____ 
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