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Innehållsförteckning 

 

 
 
 
Dnr 

§ 18 Ändringar i taxor och avgifter 2006-2007 
 

30/2006 800 
 

§ 19 Kartbidrag 2006-2008 
 

31/2006 800 
 

§ 
 

§ 

20 
 
21 

Startbidrag, Korsbackens Ryttarförening 
 
Barnbokslut 2005 
 

21/2006 805 
 
25/2006 800 

§ 22 Omdisponering av medel, förslag på täckning av underskott 
 

32/2006 800 

§ 23 Vägvisare vid torget 
 

33/2006 840 

§ 24 Kombinationsanläggning för skateboard och liknande sportgrenar 
 

57/2005 810 

§ 
 

§ 

25 
 
26 

Förnyat avtal med Kumla fastighets AB gällande Rackethallen 
 
Ansökan om medel till projek förebyggande och främjande insatser  
 

39/2006 810 
 
42/2006 800 

§  27 Meddelanden  27/2006 800 
 
§  28 Rapporter  28/2006 800 
 

__________________________________________________________________________________________  
Justeringssignatur Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

2006-04-19 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

2006-04-27 
 

 Au § 17 
 

 Dnr 30/2006 800 
 

 Kfn § 18  
 

 

  
Ändringar i taxor och avgifter 2006-2007 
 

Ärendebeskrivning 
 

Förslag på ändringar taxor och avgifter för år 2006-2007 föreligger i 
bilaga daterad den 19 april 2006. 
 
Maria Rönnbäck (c) föreslår, med bifall från Kerstin Cederström (fp), att 
SPA-taxan utgår men instämmer i övrigt i förslaget. 
 
Marianne Arvidsson (s) föreslår, med bifall från Liselott Rehnman (s) och 
Tomas Bäck (s), att godkänna förslaget. 
 

Arbetsutskottets förslag 
 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Marianne Arvidssons (s) 
förslag  
______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut 

 
Maria Rönnbäck (c) föreslår medbifall från Göran Larsson (kd), Kerstin 
Cederström (fp) och Elisabeth Centervärn (m) att SPA-taxan utgår samt 
att beslut tas efter utvärdering, men instämmer i övrigt i förslaget 
 
Marianne Arvidsson (s) föreslår, med bifall från Tomas Bäck (s), Mikael 
Collin (s), Britten Uhlin (s), Mohammed Hassan (s) och Jan Norgren (s), 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
 

 Maria Rönnbäck (c), Göran Larsson (kd), Kerstin Cederström (fp) och 
Elisabeth Centervärn (m) reserverar sig mot kultur- och fritidsnämndens 
beslut till förmån för Maria Rönnbäcks förslag. 

 
 
Expediering 

 
 

Ekonomiavdelningen 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________  
Justeringssignatur Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

2006-04-19 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

2006-04-27 
 

 Au § 18 
 

 Dnr 31/2006 805 
 

 Kfn § 19 
 

 

  
Ansökan om kartbidrag 2006-2007, OK Tisaren, Kumla -
Hallsberg 
 

Ärendebeskrivning 
 

Föreningen OK Tisaren Kumla-Hallsberg ansöker om kartbidrag med 
30 000 kronor per år under perioden 2006-2007 (bilaga). Föreningen 
uppfyller kraven på bidragsberättigad förening. 
 
Föreningen har enligt överenskommelse kfn § 25, 1999, redovisat 
kartframställningen för förvaltningens tjänstemän. Kostnaden täcks av 
verksamhet 351240, föreningsstöd för ungdomsverksamhet. 
 

Arbetsutskottets förslag 
 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreningen OK Tisaren 
erhåller bidrag för år 2006-2007 om 30 000 kronor per år mot årlig 
redovisning av föreningens faktiska kostnader för framtagandet av 
kartor samt att kommnen erhåller ett antal kartor av allmänt intresse.  
 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 
 
 

Expediering  Föreningen OK Tisaren Kumla-Hallsberg 
 
 

__________________________________________________________________________________________  
Justeringssignatur Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

2006-04-19 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

2006-04-27 
 

 Au § 19 
 

 Dnr 21/2006 805 
 

 Kfn § 20 
 

 

  
Ansökan om startbidrag, Korsbackens ryttarförening 
 

Ärendebeskrivning 
 

Korsbackens ryttarförening har den 28 februari 2006 inkommit med 
ansökan om startbidrag. Föreningen uppfyller kraven på bildandet av 
förening. 
 

Arbetsutskottets förslag 
 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner Korsbackens Ryttarförening 
som bidragsberättigad förening med ungdomsverksamhet samt 
beviljar föreningen ett startbidrag om 1 000 kronor. Erforderliga 
medel belastar verksamhet 351240, övrigt bidrag. 
 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 
 
 

Expediering Korsbackens ryttarförening 

__________________________________________________________________________________________  
Justeringssignatur Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

2006-04-19 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

2006-04-27 
 

 Au § 20 
 

 Dnr 25/2006 800 
 

 Kfn § 21  
 

 

  
Barnbokslut 2005 
 

Ärendebeskrivning 
 

Kommunfullmäktige har den 15 oktober 2001 § 71 beslutat att varje 
förvaltning skall göra ett årligt barnbokslut som sammanställs och 
redovisas för kommunstyrelsen. 
 
Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning, barnbokslut år 2005 
föreligger (bilaga). Barnbokslutet innehåller en checklista som upprättas 
varje år på verksamheter/åtgärder som genomförts under året. Eventuellt 
skall en kort beskrivning ingå av ny verksamheter/ åtgärder som 
förekommit eller annat av vikt som bör lyftas fram samt om uppföljning 
eller utvärdering genomförts. 
 

Arbetsutskottets förslag 
 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner barnbokslut för år 2005. 
 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag  
 
 
Expediering  Kommunstyrelsen 

__________________________________________________________________________________________  
Justeringssignatur Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

2006-04-19 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

2006-04-27 
 

 Au § 21 
 

 Dnr 
 

 Kfn § 22 
 

 

  
Omdisponering av medel, förslag på täckning av underskott 
 

Ärendebeskrivning 
 

Förslag till omdisponering av medel, förslag på täckning av underskott i 
bokslut 2005 föreligger. Av underskottet på 691 000 kronor i bokslut 
2005, har 345 000 kronor överförts till budget 2006. Beloppet ska fördelas 
ut på nämndens verksamheter. 
 
Förslag på omdisponering: 
 
Vakant tjänstledighet, förvaltningsledningens administration   - 150 000 kr 
 
Vakant tjänstledighet, kulturavdelningens administration           - 45 000 kr 
 
Minskad driftbudget kontogrupp 6,  
förvaltningens administration                                                       - 50 000 kr
 
Minskad driftbudget kontogrupp 6, allmänkultur                        - 25 000 kr 
  
Minskad driftbudget kontogrupp 6, bibliotek                              - 25 000 kr 
 
Minskad driftbudget kontogrupp 6, parkavdelningen                 - 50 000 kr 
 

Summa: 345 000 kr
 

Arbetsutskottets förslag 
 

Kultur- och fritidsnämnden antar förslag till omdisponering av medel 
 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 
 

 
 
Expidiering Ekonomiavdelningen 

__________________________________________________________________________________________  
Justeringssignatur Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

2006-04-19 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

2006-04-27 
 

 Au § 22 
 

 Dnr 33/2006 810 
 

 Kfn § 23 
 

 

  
Vägvisare vid torget 
 

Ärendebeskrivning 
 

Maria Rönnbäck (c) föreslog vid kultur- och fritidsnämndens 
sammanträde den 15 december 2005 att iordningsställa en vägvisare 
på torget till kommunens olika sevärdheter. Kulturavdelningen fick i 
uppdrag att utreda förslaget. 
 
Under utredningens gång har idén uppkommit att uppföra två väg-
visare, en på Kumla torg och en på Råbergaplatsen. 
 
Följande sevärdheter med avståndsangivelse och riktning bör finnas 
med på skyltarna. 
 
Bibliotek  
Camping 
Djupadalsbadet 
Konst på Hög 
Kumlahallen 
Kumla kyrka 
Militärminnet Sanna hed 
Motorstadion  
Stenarbetsmuséum 
Skoindustrimuséum 
Turistbyrå  
Älgasjön. 
 
Kostnad för två vägvisare, ca 20 skyltar, beräknas till 55 000 kronor.  
Priset gäller arbetskostnad samt gjutna skyltar passande för stadsmiljö.
    

Arbetsutskottets förslag 
 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att äska medel för två vägvisare, 
enligt bilagt förslag, i 2007 års budget samt att inhämta stadsarkitekt-
avdelningens synpunkter på lämpliga ställen att placera skyltarna på. 
 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag  
 
 
Expediering Stadsarkitektkontoret 
  

__________________________________________________________________________________________  
Justeringssignatur Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

2006-04-19 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

2006-04-27 
 

 Au § 23  Dnr 37/2006 810 
 

 Kfn § 24 
 

 

  
Kombinationsanläggning för skateboard och liknande 
sportgrenar 
 

Ärendebeskrivning 
 

En grupp ungdomar inkom den 7 juni 2005 med önskemål om att 
kommunen skall bygga ytterligare en anläggning för skateboardåkning 
någonstans i kommunen.  
 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget den 13 juni 2005, 
§ 85, till kommunstyrelsens arbetsutskott, som den 23 augusti 2005, 
beslutar att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
till yttrande. 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår i yttrande den 8 september 2005, § 
50, att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheten att skapa en kombinationsanläggning som förutom 
skateboardåkning även skall tillgodose behoven för liknande 
sportgrenar. 
 
Kommunfullmäktige antar yttrandet den 17 oktober 2005, § 100. 
 
Avdelningschefen för förenings- och ungdomsavdelningen Lars-Göran 
Karlsson redovisar i utredning förslag på investeringskostnader samt 
ökade driftkostnader för etablering av en kombinationsanläggning 
(bilaga).  
 

Arbetsutskottets förslag 
 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge kultur- och 
fritidsförvaltningen i uppdrag att snarast leta upp en lokal som är 
lämplig att etablera en kombinationsanläggning för skateboard och 
liknande sportgrenar samt att via nämndens budgetäskande överlämna 
ärendet till budgetberedningen för vidare beredning. 
 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 
 

 
Expediering   

__________________________________________________________________________________________  
Justeringssignatur Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

2006-04-19 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

2006-04-27 
 

 Au § 24  Dnr 39/2006 810 
 

 Kfn § 25 
 

 

  
Förlängt avtal med Kumla Fastighets AB gällande Rackethallen 
 

Ärendebeskrivning 
 

Hösten 2005 övertog Kumla Fastighets AB Rackethallen efter Lant-
männen och med Kumla Tennisklubb som hyresgäst.  
 
Kumla Tennisklubb har under att antal år haft svårt att klara sin ekonomi 
och hade efter ägarskiftet en skuld till Kumla Fastighets AB på ca  
100 000 kronor. Kultur- och fritidsförvaltningen gick då in och tecknade 
hyresavtal med Kumla Fastighets AB till en kostnad av 12 000 kronor per 
månad.  
 
Alternativet till Rackethallen för såväl tennis- som badmintonspelare är 
någon av sporthallarna. Alltför många linjer som finns på dessa golv 
försvårar emellertid racketspel. Dessutom är sporthallarna så gott som 
fullbokade så endast strötider kan erbjudas.  
 
Sedan övertagandet har hyresgästerna, huvudsakligen tennisklubbens och 
badmintonklubbens ungdomsgrupper och motionärer, uttryckt att trivseln 
ökat, det är ordning och reda vad gäller bland annat betalning, tidsbokning 
och skötsel. Tidigare motionärer som varit kritiska har nu återvänt varför 
förutsättningar finns att intäkterna kommer att öka i framtiden. Hallen 
anses visserligen, om inte helt ändamålsenlig, som acceptabel.  
 
Nettokostnaderna beräknas för närvarande till ca 200 000 kronor per år. 
 
Kalkyl: 
 

Driftkostnader                      280 000 kr 
 

Hyra                                        144 000 kr 
Vatten avlopp. el                     120 000 kr 
Övrigt                                        16 000 kr 
 
Intäkter                                    80 000 kr 
 

Spelavgifter                               80 000 kr 
 

Arbetsutskottets förslag 
 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar äska medel hos kommunstyrelsen att 
täcka hyreskostnaden om 140 000 kronor för perioden maj-december 
2006, i avsikt att förlänga avtalet med Kumla Fastighets AB.  
 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 

__________________________________________________________________________________________  
Justeringssignatur Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

2006-04-19 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

2006-04-27 
 

 Au § 25  
 

 Dnr 42/2006 800 
 

 Kfn § 26 
 

 

  
Projekt förebyggande och främjande insatser för unga samt för att 
utveckla drogfria mötesplatser 
 

Ärendebeskrivning 
 

Fritidsgårdarna i Kumla planerar att ansöka om medel från 
ungdomsstyrelsen till Förebyggande och främjande insatser för unga 
samt för att utveckla drogfria mötesplatser Projektet föreslås kallas 
Demokratiutveckling i Multiactionsportarenan i Kumla (bilaga).  
 
Målet är att skapa en öppen, drogfri och demokratisk mötesplats där 
besökarna, utövare av så kallade action/independent sports, ges 
förutsättningar att ingå i demokratiska processer.. 
 

Arbetsutskottets förslag 
 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge fritidsgårdarna, ungdoms- och 
föreningsavdelningen, i uppdrag att fortsätta planeringsarbetet och 
genomförandet av projektet: Demokratiutveckling i multiactionsport-
arenan i Kumla. 
 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 
 

 
 

__________________________________________________________________________________________  
Justeringssignatur Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 

2006-04-27 
 

   Dnr 27/2006 800 
 

 Kfn § 27 
 

 

  
Meddelanden 
 

Ärendebeskrivning 
 

1. 
Revidering av kommunens handikappolitiska plan,  
ksau § 110, 2006. 
 
2. 
Ansökan om projektmedel-sommarkollo för överviktiga barn,  
ksau § 111, 2006. 
 
3. 
Avtal gällande leverans och skötsel av informationstavlor och 
skyltställningar samt produktion av besökskarta, ksau, § 113, 2006. 
 
4. 
Berry Kellers m fl motion angående ombyggnad av gamla badhuset vid 
Solbacka, kf § 2, 2006. 
 
5. 
Förslag till jämnställdhetspolicy för Kumla kommun, kf § 8, 2006. 
 
6. 
Förslag till handlingsplan mot kränkande särbehandling och sexuella 
trakasserier, kf § 9, 2006. 
 

Beslut 
 

Kultur- och fritidsnämnden lägger meddelandena till handlingarna 

 

__________________________________________________________________________________________  
Justeringssignatur Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 

2006-04-27 
 

   Dnr 28/2006 800 
 

 Kfn § 28 
 

 

  
Rapporter 
 

Ärendebeskrivning 
 

1. 
 
2. 

Ekonomisk rapport 
 
Kundundersökning, Djupadalsbadet sommaren 2005 
 

Beslut 
 

Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporterna till handlingarna 
 

  
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________  
Justeringssignatur Utdragsbestyrkande 
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