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§  124

Sammanträ desdatum

2017-12-07

Ordningsfrägä

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt följande ärende utgår från dagens föredragningslista:

Punkt 16 Anmälningsärenden.

Rättelse av ort för paragraf136, Punkt 13.  Folk  och kultur, ett kulturpolitiskt

konvent  7-10  februari  2018, Eskilstuna

Utd  rags  bestyrkande

3[21)
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Justerandes  sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(21l

"  SALA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-12-07

Dnr  2017/1471

Kapitalinvesteringar, egen eller kommunal  idrotts- och

friluftsanläggning samt samlingslokaler  2017

INLEDNING

Föreningen skall ha sitt säte i och sin huvudsakliga verksamhet inom Sala kommun.

lnvesteringsbidraget avser att stödja föreningar som driver egen eller kommunal

idrotts- och friluftsanlaggning samt samlingslokaler inom Sala kommun. Bidraget

avser mer omfattande reparationer, inköp av maskiner, nybyggnation eller

kostsamma förbättringar av anläggningen som innebär en standardhöjning.

Beredning

Bilaga KFN  2017/61/1, sammanställt förslag på kapitalinvesteringar  2017

Fritidutvecklare Daniel Watkinson föredrar ärendet.

Yrkande

Per Larsson [SBA] yrkar

att kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt bevilja kapitalinvesteringar för egna eller kommunala idrotts- och

friluftsanläggningar samt samlingslokaler  2017  enligt bilaga.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt bevilja kapitalinvesteringar för egna eller kommunala idrotts- och

friluftsanläggningar samt samlingslokaler  2017  enligt bilaga.

Utdrag

Fritidsutvecklare Daniel Watkinson

Utdragsbestyrkande

iw
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Justerandes sign
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Sammantr‘a‘desdatum

2017-12-07

Dnr 2017/1470

Utökat utbildningsbidrag 2017

INLEDNING

Bidraget avser att stödja föreningens ledarutbildning för de egna medlemmarna,

som under året uppnår en ålder av minst 13år

Beredning
Bilaga KFN 2017/62/1, sammanställt förslag på utökat utbildningsbidrag 2017

Fritidsutvecldare Daniel Watkinson föredrar ärendet

Yrkande

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

au bevilja utökat utbildningsbidrag 2017 enligt bilaga

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt bevilja utökat utbildningsbidrag 2017 enligt bilaga

Utdrag

Fritidsntvecklare Daniel Watkinson

Utd ragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(11)

SALA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-12-07

Dnr 2017/1461

Sammanträdesdagar 2018, kultur- och fritidsnämnden

INLEDNING

Förslag på sammanträdesdagar kultur- och fritidsnämnden 2018

Beredning

Bilaga KFN 2017/63/1, sammanställt förslag på sammanträdesdagar 2018

Kultur— och fritidschef Roger Nilsson föredrar ärendet.

Yrkande

Per Larsson  [SBA] yrkar

att kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt fastslå datum enligt reviderad bilaga KFN 2017/63-2 sammanträdesdagar för

kultur- och fritidsnämnden 2018.

BESLUT

Kultur— och fritidsnämnden beslutar

a_tt fastslå datum eniigt reviderad bilaga KFN 2017/63-2 sammanträdesdagar för

kultur- och fritidsnämnden 2018.

Utdrag

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidschef Roger Nilsson

Utdragsbestwkande
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Justerandes  sign

/77[

Sammanträdesdatum

2017-12-07

Dnr2017/1469

Arbetsbudget  2018, kultur- och fritid

[NLEDNING

Sammanställd  arbetsbudget för  kultur- och fritid  2018.

Beredning

Bilaga KFN  2017/64/1, sammanställd  arbetsbudget för  kultur- och fritid  2018.

Kultur- och fritidschef Roger Nilsson föredrar ärendet.

Yrkande

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

Lu  godkänna förslaget till arbetsbudget  2018  för  kultur- och fritid enligt bilaga.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt godkänna förslaget till arbetsbudget  2018  för  kultur- och fritid enligt bilaga.

Utdrag

Kultur- och fritidschef Roger Nilsson

.  , Utdragsbestyrkande

f  !
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-12-07

Dnr  2017/1459

§  129 Förslag till attestanter  2018, kultur- och fritid

INLEDNING

Sammanställning över  förslag till attestanter  2018, kultur- och fritid

Beredning

Bilaga KFN  2017/65/1, förslag till attestanter för kultur- och  fritid  2018

Kultur— och  fritidschefRoger Nilsson föredrar ärendet.

Yrkande

Per Larsson (S BA] yrkar

att kultur- och fritidsnämnden beslutar

ät godkänna förslaget till attestanter  2018  för kultur- och fritidsnämnden samt

kultur- och fritid enligt bilaga.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt godkänna förslaget till attestanter  2018  för kultur- och fritidsnämnden samt

kultur- och  fritid enligt bilaga.

Utdrag

Kultur- och  fritidschef Roger Nilsson

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

//2 lit/J
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Justerandes  sign

%

KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-12-07

Dnr  2017/1322

Skötselbidrag, föreningsdrivna idrottsanläggningar  2018

INLEDNING

Skötselbidraget syftar till att  stödja föreningar  som driver egen eller kommunal

idrotts- och friluftsanläggning inom Sala  kommun.  Bidraget avser drift, underhåll

och skötseltimmar av hela anläggningen.

Beredning

Bilaga KFN  2017/66/1, skötselbidrag, föreningsdrivna idrottsanläggningar  2018

Fritidsutvecklare Daniel Watkinson föredrar ärendet.

Yrkande

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

a_tt bevilja skötselbidrag, till föreningsdrivna anläggningar  2018  enligt föreslagen

fördelningsprincip, enligt bilaga.

a_tt reservera SO  %  av bidrag gällande skidspår/skidbackari avvaktan på

snötillgäng.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att bevilja skötselbidrag för föreningsdrivna anläggningar  2018  enligt föreslagen

fördelningsprincip, enligt bilaga.

att reservera 50  %  av bidrag gällande skidspår/skidbackar i avvaktan på

snötillgång.

Utdrag

Fritidsutvecklare Daniel Watkinson

Utd ragsbestyrka nde
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SALA KULTUR— OCH FRITIDSNÄMNDEN

KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-12-07

Dnr2017/1323

§  13  1 Kapitalinvesteringar vid föreningsdrivna idrotts— och
friluftsanläggningar  2018-2022

INLEDNING

lnvesteringsbidraget avser att stödja  föreningar  som driver egen eller kommunal

idrotts- och friluftsanläggning inom Sala  kommun.  Bidraget avser mer  omfattande

reparationer, inköp av maskiner, nybyggnation eller  kostsamma  förbättringar av

anläggningen som innebar en standardhöjning. Även framställning av

orienteringskartor ingår i investeringsbidrag.

Beredning

Bilaga KFN  2017/67/1, kapitalinvesteringar vid föreningsdrivna idrotts- och

friluftsanläggningar  2018-2022

Fritidsutveckiare Daniel Watkinson föredrar ärendet.

Yrkande

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

a_tt bevilja kapitalinvesteringar för föreningsdrivna idrotts- och friluftsanläggningar

2018  enligt bilaga.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt bevilja kapitalinvesteringar för föreningsdrivna idrotts- och friluftsanläggningar

2018  enligt bilaga.

Utdrag

Fritidsutvecklare Daniel Watkinson

Justerandes  sign Utdragsbestyrkande
»”!
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Justerandes  sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(21)

SALA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KOMMUN Sammanträdesdatum

2017—12-07

Dnr 2017/1324

Driftbidrag, föreningsdrivna samlingslokaler  2018

INLEDNING

Driftbidraget syftar till att  stödja föreningar  som driver egen eller kommunal

samlingslokal i Sala kommun. Bidraget är ämnat för drift och underhåll av lokal.

Bidragets storlek grundar sig på yta och antal uthyrningstillfällen.

Beredning

Bilaga KFN  2017/68/1, driftbidrag, föreningsdrivna samlingslokaler  2018

Fritidsutvecklare Daniel Watkinson föredrar ärendet.

Yrkande

Per Larsson [SBA] yrkar

att kultur- och fritidsnämnden beslutar

&  bevilja driftbidrag till föreningsdrivna samlingslokaler  2018  enligt bilaga.

Anders Westin [C] yrkar bifall till ordförandes förslag.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt bevilja driftbidrag till föreningsdrivna samlingslokaler  2018  enligt bilaga.

Utdrag

Fritidsutvecklare Daniel Watkinson

Utdragsbeswrkande

!  i f
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Justerandes  sign

%;Z

Sammanträdesdatum

2017-12-07

Dnr2017/1325

lnvesteringsbidrag, föreningsdrivna samlingslokaler  2018

INLEDNING

lnvesteringsbidraget syftar till att stödja föreningar som driver egen eller kommunal

samlingslokal. Bidraget avser mer omfattande reparationer eller kostsamma

förbättringar av samlingslokalen som innebär en standardhöjning.

Beredning

Bilaga KFN  2017/69/1, investeringsbidrag, föreningsdrivna samlingslokaler  2018

Fritidsutvecklare Daniel Watkinson föredrar ärendet.

Yrkande

Per Larsson [SBA] yrkar

att kultur- och fritidsnämnden beslutar

&  bevilja investeringsbidrag till föreningsdrivna samlingslokaler  2018  enligt bilaga.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att bevilja investeringsbidrag till föreningsdrivna samlingslokaler  2018  enligt bilaga.

Utdrag

Fritidsutvecklare Daniel Watkinson

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign
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SAM MANTRÄDESPROTGKOLL 13 (21).w

SALA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-12-07

Dnr 2017/1326

Fördelning av medel för sociala och pensionärsföreningar 2018

INLEDNING

Föreningen  skall  ha sitt säte och sin  huvudsakliga  verksamhet inom Sala kommun.

Generellt bidrag syftar stötta grundläggande föreningsverksamhet.

Beredning

Bilaga KFN 2017/70/1, förslag till fördelning av kapitalinvesteringar vid

föreningsdrivna idrotts- och friluftsanläggningar 2018

Fritidsutvecklare Daniel Watkinson föredrar ärendet.

Yrkande

Per Larsson[SBA] yrkar
att kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt godkänna fördelningen av medel för sociala och pensionärsföreningar 2018

enligt bilaga.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt godkänna fördelningen av medel för sociala och pensionärsföreningar 2018

enligt bilaga.

Utdrag

Fritidsutvecklare Daniel Watkinson

Utdragsbestyrkande

l  m
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-12-07

Dnr 2017/1378

§ 135 Grundbidrag, studieförbund 2018

INLEDNING

Sala kommun fördelar bidrag till studieförbund. Bidraget avser att stödja

studieförbundet med verksamhet i Sala kommun. Ansökan skall vara kontoret

tillhanda senast den 15 april.

Beredning

Bilaga KFN 2017/71/1, grundbidrag, studieförbund 2018

Kultur- och fritidschef Roger Nilsson föredrar ärendet.

Yrkande

Per Larsson [SBA] yrkar

att kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt bevilja grundbidrag till Studieförbunden 2018 enligt tidigare beslutad

fördelningsprincip, enligt bilaga.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt bevilja grundbidrag till Studieförbunden 2018 enligt tidigare beslutad

fördelningsprincip, enligt bilaga.

Utdrag

Kultur- och fritidschef Roger Nilsson

Justerandes Sign Utdragsbestyrkande
, .
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-12-07

Folk och  kultur, ett kulturpolitiskt  konvent  7-10 februari  2018,

Eskilstuna

INLEDNING

Folk och Kultur vill  främja  ett tillgängligt och vitalt kulturliv i hela landet, sprida

kunskap om kulturens betydelse både i sig och för andra sektorer samt synliggöra

den regionala nivån och vara en mötesplats för det breda kultursamtalet inom alla

politikerområden.

Beredning

Bilaga KFN  2017/72/1, inbjudan till Folk och Kultur, ett kulturpolitiskt konvent.

Ordförande Per Larsson (SBA) föredrar ärendet

Yrkande

Per Larsson [SBA] yrkar
att kultur- och fritidsnämnden beslutar

ag kultur- och fritidsnämnden deltar med en ledamot och en oppositionsledare den

8  och  9  februari  2018  på folk och kultur, ett kulturpolitiskt konvent.

BESLUT

att kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt Anders Westin [C] och Kristina Nyberg [S] oppositionsleclare deltar från kultur-

och fritidsnämnden den  8  och  9  februari  2018  på folk och kultur, ett kulturpolitiskt

konvent.

Utdrag

Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-12-07

Dnr  2017/219

§  137 Ekonomisk uppföljning

INLEDNING

Månadsrapport  2017  för kultur- och fritidsnämndens verksamheter.

Beredning

Bilaga KFN  2017/73/1, månadsrapport driftbudget, kultur- och fritidsnämnd

Bilaga KFN  2017/73/2,  uppföljning kultur- och fritid

Kultur- och fritidschef Roger Nilsson föredrar ärendet.

Yrkande

Per Larsson [SBA] yrkar

att kultur- och fritidsnämnden beslutar

Lu lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

att kultur- och fritidsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Utdrag

Kultur- och fritidschef Roger Nilsson

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-12-07

§ 138 Ärenden avgjorda  med stöd av  delegation
Ordföranden anmäler ärenden som beslutats på kultur— och fritidsnämndens vägnar

enligt särskilt förtecknade delegationsbesluti enlighet med Bilaga KFN 2017/74/1.

Justerandes sign . Utdragsbestyrkande
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-12-07

139 Ra orter från kurser och konferenserP

Lokalt  samråd Regionala kulturplan 5/12, bra möte

Utdragsbestvrka ndeJusterandes sign '] ,
, , )
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Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2017-12-07

Information  från  kultur- och fritidschef

2017-12—05 genomfördes dialogmöte  gällande  ny Regional  kulturplan för 2019-

2022, 35 stycken kulturutövare  deltog, samt  lokala politiker  och tjänstepersoner. En

remisskonferens kommer att genomföras 2018-02-23

Gymmix Ransta planerar att ansöka om medel  till  sin verksamhet  i  samband med

den nya idrottshallen  i  Ransta.  Enligt uppgift  kan man erhålla 50  %  av kostnaderna

från Västmanlands idrottsförbund. Möjligen kan Sala kommun förvänta sig en

ansökan på resterande kostnad från Gymmix Ransta.

Träden utanför idrottshallen har drabbats av någon typ av sjukdom, 6 stycken av de

totalt 9 träden är döda. Träden ska ersättas under våren med nya träd. Detta sker  i

samarbete med Gata Park- OCh Fastighetsenheten.

Varmsätra [K kommer att ansöka hos Allmänna Arvsfonden om medel för att bygga

en ”AktivitetsLada". För att ansökan skall bli behandlad behöver Varmsätra 1K ett

nyttjanderättsavtal, under minst 10år, gällande titler  i  den framtida lokalen

Utdragsbestyrkande

n  i
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SALA KULTUR— OCH FRITIDSNÄMNDEN
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Samma nträdesdatu m

2017-12-07

Information  från ordförande

Deltagit på IFK Sala 120 års kalas

Kulturavtal, Anders Westin, Petra ]ablonski och Per Larsson har träffat flera

föreningar.  Ett förslag är utskickat, förslaget är att  förlänga ytterligare  2 år.

Ett samarbete mellan filmstudion och Aguéli är påbörjat, tanken är att filmstudion

ska utöka med kortfilm.

Skyltsöndagen 2017-11-26 delades diplom och blommor ut till samtliga stipendiater

på scenen stora torget. Kultur— och fritid var med och bidrog till en ny

ljudanläggning då ljudet varit väldigt dåligt tidigare år.

Utdragsbestyrka nde
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Justerandes  sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL n (21:
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Övriga frågor

Fråga gällande konstutsmyckning på nybyggnationer, vad  betyder 1  %  målet?

[ dagsläget finns inget beslut då kommunstyrelsen inte fått någon ansökan.

Fråga  gällande kulturplanen som klubbades i maj och ännu inte blivit beslutad. Den

är underlag för Regionala kulturplanen, önskemål om att undersöka orsak till den

långa hanteringstiden.

Neda  [Nedre Dalälven) är ett Leader-område som kan bevilja projektstöd till

samverkan på landsbygden. Man har beviljat projektstöd till Svartådalens

bygdeutveckling om  900.000  kronor. Sala kommun har medfinansierat med  350.000

kronor

Ordförande Per Larsson tackar samtlig personal för år  2017

Utdragsbestvrkande
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