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Justeringssignatur Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden  

 
 Kfn § 44  
   
 

Information från IFK Kumla, Hockey 

Ärendebeskrivning Mikael Born och Peter Andersson från IFK Kumla, Hockey, informerar 
om verksamheten. 
_____  

  
  
  
  

__________________________________________________________________________________________ 
Justeringssignatur Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden  

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  

 
 Kfn § 45  

 Au § 43 Dnr 43.2005 800 

 
Ändring i attestförteckning 2005 

Ärendebeskrivning Under semesterperioden 2005 har av praktiska skäl attestreglementet 
frångåtts. Av den anledningen föreslås nedanstående ändringar i 
attestförteckning för ansvar 40 under veckorna 25-29 (20 juni–24 juli). 

Förslag till beslut Utse Lars-Göran Karlsson för veckorna 25-28 och Gertrud Åstrand för 
vecka 29 till generell beslutsattestant för ansvar 40. 

Arbetsutskottets förslag 
 

Kultur- och fritidsnämnden bifaller förslaget 
Beslut Förslaget bifalles. 

_____  
  
  
  
  
  
  
  
 

__________________________________________________________________________________________ 
Justeringssignatur Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden  

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  

 
 Kfn § 46  

 Au § 44 Dnr 43/2005 800 
 

Attestförteckning  

Ärendebeskrivning Förslag till reviderad attestförteckning, 2005, för kultur- och fritids-
förvaltningen föreligger. 

Förslag till beslut Godkänna förslaget 
Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget. 
Beslut Förslaget bifalles. 

_____  
  
  
  
  
  
  
  
 

__________________________________________________________________________________________ 
Justeringssignatur Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden  

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  

 
 Kfn § 47  

 Au § 46 Dnr 44.2005 800 
 

Yttrande, bidrag till lokalhållande föreningar 

Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden har att yttra sig över ansökningar om 
verksamhetsbidrag till lokalhållande föreningar för år 2006. Yttrandet 
går vidare till kommunstyrelsen för beslut 

Förslag till beslut     Sökt bidrag         Förslag 
 2006 2006 

Anonyma Alkoholister, lokalbidr   
Not 7   

Byrsta Blåbandsförening 5 000 4 000 

Hardemo Bygdegårdsförening 20 000 20 000 
Not 5. Särskilt bidrag 20 000  

Hörsta Blåbandsförening 15 000 8 000 
Not 1. Särskilt bidrag 15 000 12 000 

Sällskapet Länkarna 20 000 15 000 
Not 2. Lokalbidr f d länklokalen  8 100 

Kumla Lokalavd av MHF 2 800 2 000 

Kumla Barnens Dag 80 000 80 000 
Not 3   

Logen Hvarandras Hjelp 25 000 25 000 
Not 4 
 
Stiftelsen Ungdom mot våld 
Not 6   

Summa: 202 800 174 100 

   
Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden avger yttrande enligt förslaget  
Beslut Enligt arbetsutskottets förslag. 

_____  
  
  
  
  
Expediering Budgetberedningen 
 

__________________________________________________________________________________________ 
Justeringssignatur Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden  

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  

 
 Kfn § 48  

 Au § 47 Dnr 41.2005 860 

 
Mångkulturåret 2006 

Ärendebeskrivning Regeringen har i skrivelse inkommen den 16 maj 2005 inbjudit landets 
samtliga kommuner att medverka i Mångkulturåret 2006. 

Regeringen har utlyst 2006 till ett mångkulturår. Syftet är att fördjupa 
kunskapen om betydelsen av etnisk och kulturell mångfald inom 
kulturlivet, så att utvecklingen mot ökad mångfald stärks inom landets 
kulturverksamheter. 

Av skrivelsen framgår också att regeringen anser att aktörer på regional 
och lokal nivå, bland annat kommuner, deltar i mångkulturåret. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 24 maj 2005, § 169, beslutat 
att kommunen skall delta i mångkulturåret samt överlämnat ärendet till 
kultur- och fritidsnämnden. 

Förslag till beslut Uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen, att planera och genomföra 
aktiviteter som ökar, utvecklar och stärker kulturell mångfald i Kumla 
kommun. 

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden bifaller förslaget. 
Beslut Enligt arbetsutskottets förslag. 

_____  

 

__________________________________________________________________________________________ 
Justeringssignatur Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden  

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  

 
 Kfn § 49  

 Au § 48 Dnr 46.2005 800 

 
Yttrande över Herje Fahlens (fp) och Peter Agerhälls (fp) motion 
angående förändrade bidragsbetämmelser för ungdoms-
verksamheten  

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 mars 2005, § 135, att 
ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ge förslag till yttrande 
angående Herje Fahléns (fp) och Peter Agerhälls (fp) motion att kultur- 
och fritidsförvaltningen inför år 2006 års bidragsan-sökningar föreslås 
omarbeta bidragsbetämmelsen så att barn- och ungdomsverksamhet 
avser 6-20 åringar. 

Yttrande 

Kumla kommun fördelar genom kultur- och fritidsnämnden bidrag till 
föreningar med ungdomsverksamhet enligt bidragsregler antagna av 
kommunfullmäktige den 18 september 2000, § 71. Reglerna föreskriver 
att föreningar som har minst tio aktiva medlemmar i åldern 6-25 år kan 
erhålla bidrag riktat till verksamhet för ungdomar. 

Statliga bidrag betalas ut till föreningar med barn och ungdomar i 
åldern 7-20 år. Landets kommuner bestämmer helt riktlinjer man önskar 
ha för att ge kommunalt stöd till lokala föreningar. De kommunala 
riktlinjerna och bidragens storlek speglar därmed den enskilda 
kommunens viljeinriktning och prioriteringar och kan följaktligen 
variera mer eller mindre mellan kommunerna.  

Kumla kommun har valt att satsa på föreningar med ungdomsverk-
samhet som ett led i att  

stimulera till ett brett föreningsliv med aktiva föreningar där barn och 
ungdomsgrupper prioriteras. (Inriktningsmål antaget av fullmäktige 
den 15 november 2004, § 71.) 

Kumla kommun har satsat på föreningslivets ungdomar 6-25 år under 
flera år av olika anledningar, dels för att ungdomsperioden ur 
ekonomisk synvinkel är ”förlängd”, 20-25 åringars ekonomi är generellt 
sämre än äldre kommuninvånares, och dels för att så långt som möjligt 
behålla kontinuiteten vad gäller det ekonomiska stödet till föreningarna.

En hög åldersgräns för bidrag till föreningar med ungdomsverksamhet 
gynnar även antalet medlemmar som i sin tur underlättar rekryteringen 
av ledare på så sätt att man ofta går direkt från aktiv deltagare till 
ledare. En 25-årig ledare förmodas ha större mognad och längre 
erfarenhet än en 20-åring.  

forts
 

__________________________________________________________________________________________ 
Justeringssignatur Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden  

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  

 
 Kfn § 49  forts  

 Au § 48  forts Dnr 46.2005 800 

  
Ärendebeskrivning Sammanfattningsvis kan sägas att konsekvensen av att sänka ålders-

gränsen för begreppet ”ungdom” på sikt troligen kommer att bli att 
verksamheten drabbas av oönskade förändringar i form av en neråt-
gående spiral när det gäller medlemsrekrytering, ledarrekrytering och 
ekonomi, detta även om den ekonomiska ramen i utgångsläget är 
oförändrad. 

Arbetsutskottets förslag  
 
 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå 
motionen.  

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____  

  
  
  
  
Expediering Kommunstyrelsen 

 
 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Justeringssignatur Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden  

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  

 
 Kfn § 50  

 Au § 49 Dnr 46.2005 800 

 
Medborgarförslag angående skateboardbana för ungdomar 

Ärendebeskrivning En grupp ungdomar har i medborgarförslag den 7 juni inkommit med 
önskemål om att kommunen skall bygga ytterligare en anläggning för 
skateboard någonstans i kommunen.  

Kommunfullmäktige remitterade medborgarförslaget den 13 juni, 2005, 
§ 85, till kommunstyrelsens arbetsutskott, som den 23 augusti 2005, 
beslutade att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
till yttrande. 

Yttrande 

För närvarande finns det tre anläggningar för skateboard i Kumla varav 
en av dem, skateboardhallen ”Tvätten” är rivningshotad. 

Vid Kumlaby sportfält finns en anläggning som innehåller de hinder 
som efterfrågas och som krävs för tävlingar. Vid Vialundskolan finns 
en miniramp som sköts av Kumla skidklubb. Dessa anläggningar utsätts 
ofta för skadegörelse. 

Kultur- och fritidsförvaltningen, förenings- och fritidsavdelningen har 
för avsikt att under hösten 2005 bjuda in ungdomar för samtal angående 
behovet av skateboardanläggning. Vid samma tillfälle kommer 
diskussioner att ske angående sportgrenar med liknande behov, som till 
exempel inlines, BMX med flera. 

Förslag till beslut Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att förenings- och fritids-
avdelningen får i uppdrag att utreda möjligheten att skapa en 
kombinationsanläggning som förutom skateboard skall tillgodose 
behoven för liknande sportgrenar.  

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden bifaller förslaget. 

Vidare föreslår kultur- och fritidsnämnden kommunfullmäktige att anta 
yttrandet och att medborgarförslaget med hänvisning till yttrandet och 
vidtagen åtgärd skall anses besvarat.  

Beslut Förenings- och fritidsavdelningen får i uppdrag att utreda möjligheten 
att skapa en kombinationsanläggning som förutom skateboard skall 
tillgodose behoven för liknande sportgrenar. 

 Kommunfullmäktige föreslås anta yttrandet och att medborgarförslaget 
med hänvisning till yttrandet och vidtagen åtgärd skall anses besvarat. 
_____  

Expediering Kommunstyrelsen 

__________________________________________________________________________________________ 
Justeringssignatur Utdragsbestyrkande 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2005-09-08 

11

 
Kultur- och fritidsnämnden  

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  

 
 Kfn § 51  

 Au § 50 Dnr 47.2005 800 

 
Utredning angående konsekvenserna av kommunernas olika 
bidragsnivåer för studieförbunden 

Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag, av budget-
beredningen, att utreda konsekvenserna för Kumla kommun angående 
kraftigt sänkta bidragsnivåer för studieförbund i övriga sydnärke-
kommuner. 

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden överlämnar utredningen till budget-
beredningen. 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____  

  
  
  
  
  
Expediering Budgetberedningen 
 

__________________________________________________________________________________________ 
Justeringssignatur Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden  

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  

 
 Kfn § 52  

 Au § 51 2.2005 800 

 
Meddelanden 

Ärendebeskrivning Samverkan för att stärka barnperspektivet, ks au § 204, 2005. 
_____  

__________________________________________________________________________________________ 
Justeringssignatur Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden  

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  

 
 Kfn § 53  

 Au § 52 Dnr 3.2005 800 

 
Rapporter 

Ärendebeskrivning 1. Ekonomisk rapport 
 
2. Sommaren 2005.  
Avdelningscheferna ger en rapport om sommarens verksamhet. 
 
3. Mälardalsrådet. 
Marianne Arvidsson och Maria Rönnbäck rapporterar med 
utgångspunkt från en studieresa till Esbo, Finland, om Mälardalsrådets 
arbete med kulturfrågor. 
 
4. Ny konstfrusen isbana. 
Kultur- och fritidsförvaltningen har fått budgetberedningens uppdrag att 
ta fram drift- och anläggningskostnader för nyanläggning av ytterligare 
en konstfrusen isbana. Kultur- och fritidschef Lennart Mehle informerar 
om det svar som lämnas till budgetberedningen. 
 
5. Nya tennisbanor vid Kumla sjöpark. 
Den planerade bebyggelsen i den s.k. Länsmansskogen får som 
konsekvens att befintliga tennisbanor måste avvecklas. Kultur- och 
fritidschef Lennart Mehle informerar om förslag till budgetberedningen 
om anslag för att anlägga nya tennisbanor vid Kumla sjöpark. 
 
6. Ungdomscafé. 
Ungdomscafét som inrättats i bibliotekets utställningshall startar sin 
verksamhet måndag den 12 september 2005. 
_____   

 

__________________________________________________________________________________________ 
Justeringssignatur Utdragsbestyrkande 
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