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Dnr2016/1178

Redovisning av intern kontrollplan KFN2017

INLEDNING
Nämnder och styrelser ska anta särskild plan för uppföljning av interna kontroller
varje år enligt fastställt reglemente.

Beredning
Bilaga KFN 2017/43/1, redovisning av intern kontrollplan.
Roger Nilsson redovisar intern kontroilplan KFN 2017.

Yrkande
PerLarsson[SBA]yrkar
att kultur- och fritidsnämnden beslutar
a_ttgodkänna delårsredovisning av intern kontrollplan KFN 2017.

BESLUT

Knltur- och fritidsnämnden beslutar

ag godkänna delårsredovisning av intern kontrollplan KFN 2017.

Utdragsbestyrkande 
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Dnr 2017/1185

Kulturstipendium 2017

INLEDNING
Kulturstipendiet delas ut för värdefull knltiirgärning. Stipendiet är på 25 000
kronor.

Beredning

Bilaga KFN 2017/44/1, Kuiturstipendiet i Sala kommun.

Yrkande

Per Larsson (SBA) yrkar
att kultur- och fritidsnämnden beslutar
a_tthänskjuta ärendet till kultur- och fritidsnämndens sammanträde i november för
beslut.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tthänskjuta ärendet till kultur- och fritidsnämndens sammanträde i november för
beslut.

Utdrag

Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr 2017/1190

Föreningsledarstipendium 2017

INLEDNING
FÖreningsledarstipendiet delas ut för "välförtjänt ideell ledarinsats inom
föreningslivet i Sala". Stipendiet är på 32000 kronor, vilka delas lika mellan ledaren

och föreningen.

Beredning
Bilaga KFN 2017/45/1, Föreningsledarstipendiet Sala kommun.

Yrkande

Per Larsson [SBA]yrkar
att kultur- och fritidsnämnden beslutar
a_tt hänskjuta ärendet till knltur- och fritidsnämndens sammanträde i november för

beslut.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tthänskjuta ärendet till kultur- och fritidsnämndens sammanträde i november för
beslut.

Utdrag

Knltur- och fritidsnämnden
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Dnr2017/1234

SalaSparbanks Kulturfondstipendium 2017 -En skönare stad

INLEDNING

Skönare stad, Kulturfond Salakommun, medel delas årligen ut ur SalaSparbanks
kulturfond. Stipendiet delas ut för "Litsmyckning av offentliga platser och byggnader,
bevarande av konstverk eller minnesmärken av historiskt eller annat intresse.

Beredning
Bilaga KFN 2017/46/1,Sk'()na1‘e stad, Ku1tu1'f011clSa!akommun.

Yrkande
PerLarsson[SBA]yrkar
att kultur - och fritidsnämnden beslutar
att hänskjuta ärendet till kultnr- och fritidsnämndens sammanträde i november för
beslut.

BESLUT

Kultnr- och fritidsnämnden beslutar

at_thänskjuta ärendet till kultur- och fritidsnämndens sammanträde i november för
beslut.

Utdrag

Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr2017/1199

Kulturarvstipendium 20 17

[NLEDNING
Kulturarvstipendiet -Sala kommun vill främja ett levande kulturarv som bevaras.

Beredning

Bilaga KFN 2017/47/1, Kulturarvstipendiet i Sala kommun.

Yrkande
Per Larsson [SBA]yrkar
att kultur- och fritidsnämnden beslutar
ä; hänskjuta ärendet till kultur- och fritidsnämndens sammanträde i november för
beslut.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Ltt hänskjuta ärendet till kultur- och fritidsnämndens sammanträde i november för
beslut.

Utdrag

Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr 2017/219

Ekonomisk uppföljning 2017 kultur- och fritidsnämnden

INLEDNING
Månadsrapport 2017 för kultur- och fritidsnämndens verksamheter till och med

Beredning
Bilaga KFN 2017/49/1, månadsrapport driftbudget samt prognosuppföijning

Kuitur- och fritidschef Roger Nilsson föredrar ärendet.

Yrkande
PerLarsson(SBA)yrkar
att kultur -och fritidsnämnden beslutar
a_ttlägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Kuitur- och fritidsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
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j Utdragsbestyrkande
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§97 Ärenden avgjorda med stöd av delegation
Ordföranden anmäler ärenden som beslutats på kultur- och fritidsnämndens vägnar
enligt särskilt förtecknade delegationsbeslut i enlighet med Bilaga KFN2017/48/1.
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§ 98 Anmälningsärenden
Inga anmälningsärenden har inkommit.

Justerandes sign
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§ 99 Rapporter från kurser och konferenser
Inget att rapportera

Fx
Justerandes sign y Utdragsbestyrkande
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§ 100 Information från kultur- och fritidschefen
Inget att rapportera.
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§ 10 1 Information från ordföranden
0 Synpunkt från föreningslivet har inkommit gällande möjligheter att utöva

spontan idrott under V44 då idrottshallen är stängd på grund av linjemålning.
Diskussion kring varför detta arbete läggs på höstlov och ej under
sommarperioden då idrottshallen är stängd.

Justerandes sign
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Övrigafrågor
Regional kulturplan ~ fråga gällande hanteringen av denna då Region Västmanland
är ansvarig att ta fram den i samverkan med länets kommuner och andra aktörer.
Nätverksmöte ska hållas för att se över detta. Inget beslut har tagits i
kommunfullmäktige gällande det lokala kulturprograinniet. Arbetet med regional
kulturplan fortskrider efter Iiätverksmötet 2017-10-06.

Silverfestivalen 2018 —projektet har gått ut med intresseförfrägningar och fått
många intresserade för att skapa en Silverfestival 2018. Fler möten år planerade
med organisationer och intresserade. Förfrågan har gjorts om att få komma till
kommunstyrelsen och presentera projektets status och få en dialog.

MUCF —Myndighet för Ungdom och Civilsamhällesfrågor. Förslag på att det ska
tillföras ytterligare 250 miljoner kronor och att pengarna ska hanteras av
länsstyrelser. Hur hanteras detta? En återkoppling kring detta ska ges.

Fråga gällande kultur- och fritidsnämndens hantering angående den beslutade
reduceringen av Folket Hus bidrag på grund av att SD nekats hyra lokal i Folkets
Hus. Kultur- och fritidsnämnden kommer att avvakta förvaltningsrättens beslut i
frågan.

Utdragsbestyrkande 


