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Innehållsförteckning 
 
 
§ 47 Förslag att på försök införa fritidsklubbsverksamhet i Kumlaby  KFN 2008/ 

fritidsgård i samarbete med barn- och utbildningsnämnden 

§ 48 Disponering av investeringsanslag 2008 för motorstadion i  KFN08/49 
Sannahed 

§ 49 Meddelanden    KFN 2008/7 

§ 50 Rapporter     KFN 2008/8 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2008-10-01 

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-09 

 
 Au § 33  

 Kfn § 47 Dnr KFN 2008/ 

 
Förslag att på försök införa fritidsklubbsverksamhet i Kumlaby 
fritidsgård i samarbete med barn- och utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den 30 
maj 2007, § 78, uppdra åt barn- och utbildningschef Leif 
Lindström att utreda möjligheterna att inrätta fritidsklubbar för 
huvudsakligen barn i åldern 10-12 år.  
 

Rapporten presenterades i tre delar för barn- och utbildnings-
nämnden och innehöll två alternativa förslag, dels att utveckla den 
befintliga fritidhemsverksamheten, dels att etablera fritidsklubbar i 
samarbete med nuvarande fritidsgårdsverksamhet. Barn- och 
utbildningsnämnden godkände rapporten den 28 maj 2008, § 51. 
 

Barn- och utbildningschef Leif Lindström och kultur- och 
fritidschef Lennart Mehle fick därefter i uppdrag av mjuknämnden 
att vidareutveckla fritidsklubbsverksamheten och hitta former för 
samverkan mellan de båda förvaltningarna. 
 

En arbetsgrupp bestående av Ewa Wikström, Kumlaby fritidshem, 
Susanne Palm, fritidsgårdsföreståndare och Carita Ehrstedt, 
utredningssekreterare på kultur- och fritidsförvaltningen har utarbetat 
en modell på hur en fritidsklubb skulle kunna fungera och ett förslag 
till försöksverksamhet mellan fritidsgård och fritidshem i Kumlaby 
skola (bilaga). 
 

Försöksverksamheten gäller i första hand de barn som redan är 
inskrivna i fritidshem. Övriga elever i åk 4-6 är välkomna i mån av 
plats. Tanken är att de ska tycka att verksamheten är så attraktiv så att 
de vill stanna kvar i klubbverksamheten även om de slutat på 
fritidshemmet.  
 

Under förutsättning att ledarfrågan löses kan försöksverksamhet 
starta under vårterminen 2009 i Kumlaby fritidsgård för elever i 
årskurserna 4-6.  
 

Kalkyl för 6 månaders försöksverksamhet: 
 

Ledarkostnader:    50 000 kr 
Mellanmål:      5 000 kr 
Material:      5 000 kr 
    60 000 kr 
Barn i åldern 10-12 år står i centrum för beslutet. 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2008-10-01 

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-09 

 
 Au § 33, forts  

 Kfn § 47, forts  
Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fritidsklubbsverksamhet ska 

införas på försök i Kumlaby i samverkan mellan fritidshem och 
fritidsgård. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge kultur- och 
fritidsförvaltningen i uppdrag att i samverkan med barn- och 
utbildningsnämnden utvärdera försöksverksamheten och att därefter 
utarbeta ett förslag till en permanent lösning. 

Kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden 
beslutar att fördela kostnaderna, under försöksperioden. Kultur- och 
fritidsnämnden bidrar med kostnader för fritidsgårdspersonal, lokaler 
och material att belasta verksamhet 3911, övrig fritidsverksamhet. 

Kultur- och fritidsnämnden  
Förslag Björn Eriksson (s) föreslår att kultur- och fritidsförvaltningen får i 

uppdrag att kontinuerligt följa upp verksamheten och avrapportera till 
nämnden. 

Kultur- och fritidsnämndens 
beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fritidsklubbsverksamhet ska 
införas på försök i Kumlaby i samverkan mellan fritidshem och 
fritidsgård. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge kultur- och 
fritidsförvaltningen i uppdrag att i samverkan med barn- och 
utbildningsnämnden utvärdera försöksverksamheten och att därefter 
utarbeta ett förslag till en permanent lösning. 

Kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden 
beslutar att fördela kostnaderna, under försöksperioden. Kultur- och 
fritidsnämnden bidrar med kostnader för fritidsgårdspersonal, lokaler 
och material att belasta verksamhet 3911, övrig fritidsverksamhet. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge kultur- och 
fritidsförvaltningen i uppdrag att kontinuerligt följa upp 
verksamheten och avrapportera till nämnden 

_____ 
  
  
  
  
Expediering Barn- och utbildningsnämnden 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2008-10-01 

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-09 

 
 Au § 34  

 Kfn § 48 Dnr KFN 2008/49 

 
Disponering av investeringsanslag 2008 för motorstadion i 
Sannahed 

Ärendebeskrivning Från 2007 års investeringsbudget, avsedd för läktarbygge vid 
motorstadion i Sannahed har 1 739 000 kronor förts över till 2008 
eftersom anslaget inte tagits i anspråk. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 22 april 2008, § 24, att 
omdisponera 390 000 kronor av anslaget till en ny ljudanläggning, 
dränering av banområdet samt till att flytta en maskinhall enligt 
Kumla Motorsportklubb Indianernas önskemål.  

Föreningen önskar i skrivelse den 17 september fördela resterande 
anslag om 1 349 000 kronor dels 337 000 kronor till ett luftstaket, 
dels till 1 012 000 till läktare med ett antal nya toaletter och som är 
den första delen på en ny läktare som kommer att uppföras under de 
närmaste åren. 

Beslutet berör barn- och ungdomar eftersom föreningen bedriver 
verksamhet för ungdomar 6-25 år. 

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidnämnden beslutar att investeringsanslaget 
disponeras enligt ovanstående förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens 
beslut 

Kultur- och fritidnämnden beslutar att investeringsanslaget 
disponeras enligt ovanstående förslag. 

_____ 

  

  

  

  

Expediering Kumla Motorsportklubb Indianerna 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2008-10-01 

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-09 

 Au § 35  

 Kfn § 49 Dnr 2008/7 

 
Meddelanden 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen anslår 20 000 kronor till kultur- och 
fritidsnämnden för stöd till studieorganisationer, ks § 119, 2008. 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av den handikappolitiska 
planen för år 2007, ks § 123, 2008 och önskar en tydligare 
uppställning av genomförda åtgärder samt att förvaltningarna arbetar 
mera aktivt utifrån planen. 

Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 
Kultur- och fritidsnämndens 
beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

_____ 
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Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-09 

   

 Kfn § 50 Dnr 2008/8 

 
Rapporter 

Ärendebeskrivning 1. Ekonomisk rapport 

2. Cykelcrosstävling i Djupadalsparken den 12 oktober 

3. Rapport från budgetberedningen 

4. Lägesrapport nya badet 
Kultur- och fritidsnämndens 
beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporterna till handlingarna. 

_____ 
  
  

 
 
 
 


