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Avgifter gällande Missionskyrkans nya scen

INLEDNING

Arbetet med att skapa en lämplig lokal och scen för musikframträdanden har pågått
under en längre. Sala kommun har tillsammans med Missionskyrkan skrivit ett avtal

gällande hyra av lokal. Missionskyrkan kommer att ansvara för bokning, drift, vakt—
mästare /ljudtekniker medan kommunens står som hyresgäst.

Beredning

Bilaga KS  2018/166/1, beslut KFN  2018-08-16, §  68

Bilaga KS 2018/ 166/2, skrivelse kultur och fritid

Ledningsutskottets beslut  2018-09—25, § 206

Yrkanden .
Anders Wigelsbo (C) yrka
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar

&  fastställa hyra till 15  0  k‘r‘onor/timme per tränings /repetitionstillfälle,
&  fastställa hyra till  1  500 kronor /tillfälle per konsert/ evenemang,
&  arrangemang i samarbete med Sala kommun ska vara avgiftsfria,

&  hyrorna börjar gälla fr o m  1  september  2018, samt

&  ovanstående taxor gäller föreningar godkända av Sala kommun

Ulrika Spårebo (S) yrkar

bifall till ledningsutskottets yrkande med tillägg .
&  kommunstyrelsen uppdrar till Kultur och fritidsnämnden att utreda vilka krite-
rier som gäller för att en förening ska vara godkänd av Sala kommun.

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till Ulrika Spårebos (S) tilläggsyrkande.

BESLUT ,
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

&  faStställa hyra till 150 kronor/timme per tränings/repetitionstillfälle,
&  fastställa hyra till  1  500 kronor/tillfälle per konsert/ evenemang,
&  arrangemang i samarbete med Sala kommun ska vara avgiftsfria,

&.hyrorna börjar gälla fr  o  m  1  september  2018, samt

&  ovanstående taxor gäller föreningar godkända av Sala kommun, samt
hemställer att kommunstyrelsen för egen del beslutar

&  uppdra till Kultur och fritidsnämnden att utreda vilka kriterier som gäller för att
en förening ska vara godkänd av Sala kommun.
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kommunfullmäktige

kultur och fritidsnämnden

Utd ra gsbestyrkande%
'.
l



SALA
KOMMUN

 

§68

Justerandes  sign

/Z

Bilaga KS  2018/166/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6‘17)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Sammanlrädesdaium

2018-08-16

Dnr2018/1133

Avgifter gällande Missionskyrkans nya scen

INLEDNING
Sala kommun tillsammans med Missionskyrkan har skrivit ett avtal gällande hyra av

lokal. Missionskyrkan kommer att ansvara för bokning, drift,
vaktmästare/1judtekniker medan det är kommunen som står som hyresgäst.

Beredning

Bilaga KFN  2018/40, Ang hyra gällande Missionskyrkans nya scen

Kultur- och fritidschef Roger Nilsson föredrar ärendet.

Yrkande

Per Larsson (SBA) yrkar
att kultur— och fritidsnämnden beslutar

a_tt föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta

att fastställa hyra till 150 kr/tim per tränings-/repetitionstillfälle, samt

att fastställa hyra till 1 500 kr/tillfälle per konsert/evenemang, samt

ag arrangemang i samarbete med Sala kommun skall vara avgiftsfria, samt

&; hyrorna börjar gälla fr  o m 1 september  2018, samt

a_tt, ovanstående taxor gäller föreningar godkända av Sala kommun

BESLUT

Kultur— och fritidsnämnden beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå konnnunfullmäktige att besluta

au fastställa hyra till 150 kr/tim per tränings-/repetitionstillfälle, samt

a_tt fastställa hyra till  1  500 kr*/tillfälle per konsert/evenemang, samt

tt

DJ

rrangemang i samarbete med Sala kommun skall vara avgiftsfriaa

tt hyrorna börjar gälla fr o m 1 september  2018, samt

ED

&  ovanstående taxor gäller föreningar godkända av Sala kommun

Utdrag

Kommunstyrelsen

Missionskyrkan

Kultur- och fritidschef Roger Nilsson
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Roger  Nilsson

Kultur- och fritidsnämnden

SKRIVELSE

Ang hyra gällande Missionskyrkans nya scen

Arbetet med att skapa en lämplig lokal och scen för musikframträdande har  pågått
under en längre tid. Arbetet att skapa detta i Missionskyrkan har pågått sedan  2016
och nu har man kommit så långt att bygget är påbörjat och man planerar att ha premiär

den 11 augusti, 2018.

Sala kommun tillsammans med Missionskyrkan har skrivit ett avtal gällande hyra av

lokal. Missionskyrkan kommer att ansvara för bokning, drift, vaktmästare/ljudtekniker
medans det är kommunen som står som hyresgäst. Lokalen beräknas användas på

årsbasis för ca 30 konserter/evenemang och ca 90 repetitionstillfällen av föreningar

som är godkända av Sala kommun.  3  ;e parts uthyrning, dvs evenemang där Sala
kommun inte är huvudman, skal avtalas och ersättas direkt mellan Sala

missionsförsamling och 3;e part.

Kultur- och fritidsnämnden prioritera barn- och ungdomsverksamhet genom bland

annat nolltaxa i kommunens idrottshallar men där vuxen verksamheten får betala en

reducerad kostnad. För att få likriktning så föreslås att en kostnad tas ut i samband

med bokning av lokalen enligt nedan förslag.

Tränings/Repetitionstillfällen 150kr/tim

Konserter/evenemang 1500kr/tillfälle

Arrangemang i samarbete med Sala kommun skall vara avgiftsfria

Förslag till beslut

KFN beslutar att föreslå KF besluta

Att fastställa hyra till 150kr/tim per Tränings/Repetitionstillfällen, samt

Att fastställa hyra till 1 500kr/tillfälle per konsert/ evenemang, samt

Att arrangemang i samarbete med Sala kommun skall vara avgiftsfria

Att hyrorna börjar gälla fr o m 1 september 2018.

Sala kommun

Kultur och fritid

Roger Nilsson

Kultur- och fritidschef

SALA KOMMUN Besöksadress: Norra Esplanaden 5, Sala Roger Nilsson
Kommunstyrelsens förvaltning Telefon:  0224—74  70 00 Kontorschef
Box 304 Fax: 0224-188  50 roger.nilsson@sala.se
733 25 Sala kommun.info@sala.se Direkt: 0224-74  78 21

www.sala.se  


