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§34

Justerandes  sign

Pt

KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-03-20

Föredragning om kulturverksamheten av Petra ]ablonski

INLEDNING

Kulturutvecklare  Petra  ]ablonski informerar om kulturverksamheten inom kultur-

och  fritidsnämnden.  Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft

med yttrandefriheten som grund.

Beredning

Kulturutvecklare Petra Jablonski föredrar ärendet.

Yrkande

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

_at_t tacka för informationen och lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt tacka för informationen och lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2019—03-20

Dnr  2019/374

§  35 Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden

INLEDNING

En dokumenthanteringsplan ska vara fastställd för att kunna lämna handlingar till

kommunarkivet och/eller gallra handlingar i enlighet med "Riktlinjer för hantering

av arkiv".

Beredning

Bilaga KFN  2018/24, Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden.

Kultur— och fritidschef Roger Nilsson föredrar ärendet.

Yrkande

Per Larsson [SBA] yrkar

att kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt fastställa Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden från 2015-01-

01 enligt bilaga.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt fastställa Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden från 2015-01-

01 enligt bilaga.

Utdrag

Administrativ chef Gunilla Pettersson

15%? sign :  ; Utdragsbestyrkande
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-03-20

Dnr 2018/1493

§  36 Yttrande internremiss; Motion om  monument  vid rådhuset av Sala

stads  grundare

INLEDNING

Sverigedemokraterna Sala menar att vår stads  grundare, Gustav ll  Adolf  förtjänar att

hedras med ett  monument  då dessa privilegier har varit av sådan betydelse för vår

ort.

Beredning

Bilaga KFN 201935, Yttrande remiss; Motion om monument vid rådhuset av Sala

stads grundare

Kultur- och fritidschef Roger Nilsson föredrar ärende.

Yrkande

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

a_tt anta kontorets skrivelse som vår egen.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_t_t anta kontorets skrivelse som vår egen.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Justerandes sign %% Utdragsbestyrkande
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SALA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KOMMUN Sammanträdesdatum

2019—03-20

Dnr 2018/1677

§  37 Yttrandeinternremiss; Motion  om konstnärlig utsmyckning

INLEDNING

Sverigedemokraterna Sala motionerar om att  utreda  möjligheten att ta tillvara våra

ungdomar/skolelevers begåvningar i att göra konst som kan användas till

utsmyckning vid nybyggnationer.

Beredning

Bilaga KFN  2019/26, Yttrande internremiss; Motion om konstnärlig utsmyckning.

Kultur- och fritidschef Roger Nilsson föredrar ärende.

Yrkande

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

a_tt anta kontorets skrivelse som vår egen.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt anta kontorets skrivelse som vår egen.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

% fig”?
Utdragsbestyrka  nde
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Sammanträdesdatum

2019-03-20

Dnr  2018/115

§  38 Handlingsplan gällande kulturkvarteret Täljstenen

INLEDNING
Kvarteret Täljstenen är en kulturplats som  kommit  till med hjälp av entusiaster

inom Sala kommun. Kvarteret var tänkt att ge Sala ett lyft inom kulturlivet och ge

plats för konstmuseum, föreningar, hantverkare, konstnärer och ungdom. Hur går vi

vidare?

Beredning

Bilaga KFN  2019/37, Handlingsplan gällande kulturkvarteret Täljstenen.

Kultur- och fritidschef Roger Nilsson föredrar ärende.

Yrkande

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

a_tt återremittera ärendet till nämndsmötet i maj.

BESLUT

Kultur— och fritidsnämnden beslutar

Ä  återremittera ärendet till nämndsmötet i maj.

Justerandes sign _? Utdragsbestyrkande
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Justerandes  sign
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SALA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMN DEN

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2019-03-20

Dnr  2018/1706

Angående Friteaterns ansökan om  utökat  lokalbidrag

INLEDNING

Friteatern har uppskattadehyreskostnader under  2019  på 55 000 kr.  2018

jämställdes Friteatern med övriga föreningslivet och beviljades lokalbidrag a 10 500

kronor, totalt erhöll Friteatern  126  440 kronor i bidrag exklusive lokalbidrag för

2018.

Beredning

Bilaga KFN  2019/28, Angående Friteaterns ansökan om utökat lokalbidrag

Fritidsutvecklare Daniel Watkinson föredrar ärendet.

Yrkande

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

a_tt avslå Friteatern 27 500 kr, för utökat lokalbidrag för verksamhetsår  2019, samt

a_tt godkänna 10 500 kr för  2019.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt avslå Friteatern  27  500 kr, för utökat lokalbidrag för verksamhetsår  2019, samt

a_tt godkänna 10 500 kr för  2019.

Utdrag

Friteatern

: Utdragsbestyrkande
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

2019-03-20

Inbjudan SFK:s årskonferens  20-22  augusti i Söderhamn

INLEDNING

Den  20-22  augusti kommer Söderhamn att stå värd för SFK:s årskonferens.

Beredning

Bilaga KFN  2019/29, Inbjudan Sveriges fritids- och kulturschefers årskonferens 20-

22 augusti.

Kultur- och fritidschef Roger Nilsson föredrar ärende.

Yrkande

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

a_tt_ två representanter från Alliansen och en från oppositionen representerar

kultur- och fritidsnämnden på årskonferensen.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt två representanter från Alliansen och en från oppositionen representerar kultur-

och fritidsnämnden på årskonferensen.

Utdragsbestvrkande
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-03-20

Dnr 2019/372

§ 41 Strategiskt inspel, budget 2020, plan  2021-2022

INLEDNING

Kultur- och fritidssektorn  fyller  tillsammans med  övriga  samhället en viktig funktion

i  arbetet med att skapa attraktiva livsmiljöer. Sverige har en tradition av ett

livskraftigt och aktivt civilsamhälle. Kultur och fritid har blivit en konkurrens- och

tillväxtfaktor när människan väljer var man vill bosätta sig och arbeta.

Beredning

Bilaga KFN 201 9/30, Strategiskt  impel, budget 202, plan  2021-2022

Kultur— och fritidschef Roger Nilsson föredrar ärendet.

Yrkande
Per Larsson  (SBA) yrkar
att kultur- och fritidsnämnden beslutar
a_tt anta Strategiskt inspel, budget 2020, plan 2021-2022 enligt bilaga.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

& anta Strategiskt inspel, budget 2020, plan 2021-2022 enligt bilaga.

Utdrag

Alan Nouri, ekonomikontoret

Justerandes sign / Utdragsbestvrkande

få &  ___
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Justerandes  sign
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SALA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-03-20

Ekonomisk redovisning

INLEDNING

Ekonomisk redovisning per den  2019-03-08.

Beredning

Bilaga KFN  2019/31, Ekonomisk redovisning

Kultur- och fritidschef Roger Nilsson föredrar ärendet.

Yrkande

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

a_tt lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

% Utd ragsbestyrkande
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SALA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-03-20

§ 43 Ärenden avgjorda med stöd av delegation

INLEDNING

Ärenden som beslutats på kultur- och fritidsnämndens vägnar enligt

delegationsbeslut  o  enlighet med bilaga KFN/2019/32.

Justerandes  sign Utdragsbeswrka nde

få.
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SALA KULTUR-OCH FRITIDSNÄMNDEN

KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-03-20

§  44 Anmälningsärenden

[NLEDNING

Justerandes  sign

n

Sammanställning av anmälningsärenden som  berör kultur- och fritidsnämnden.

Beredning

Bilaga KFN  2019/33, Anmälningsärenden

Kultur- och fritidschef Roger Nilsson föredrar ärendet.

Yrkande

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

att lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Kultur— och fritidsnämnden beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

@
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-03-20

§45 Rapporter  från kurser  och konferenser

Tomas Bergling (M) har varit på studiebesök i simhallen och beskädat undersidan

av bassängen. Tomas visar även foton i mobilen där han dokumenterat hur det ser

ut, och Tomas medger att det var värre än han trodde.

Bo Kihlström (S] erinrar sig att Heby kommun satte i en rostfri balja i bassängen när

de hade problem.

Roger Nilsson replikerar att det har man funderat på men avfärdat då problemet

med ventilation och fukt kvarstår då.

Yrkanden

Per Larsson (SBA) yrkar

att kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign Utdragsbestyrka nde

fl
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SALA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2019-03-20

Information från  kultur- och fritidschef

Kultur- och fritidschef Roger Nilsson informerar om tidskriften Vi ses i Sala som har

delats ut i dagarna till alla hushåll i Sala, det finns bland annat en artikel om nya

sporthallen pä Lärkan i den.

Sala kommun har beviljat sommarlovspengar, besked kom nyligen från

regeringshåll.

Det pågår en organisationsförändring, kultur- och fritidskontoret berörs i dagsläget

inte av det förslag som ligger.

Vaktmästeriet på Lärkan är färdigbyggt.

Kontoret har haft möten med barn och utbildning om förändringarna som planeras

när det gäller kulturskolan. Roger och Petra ]ablonski har träffat Benny Wetterberg

från barn och utbildning och representanter från länsbildningsförbundet.

Yrkanden

Per Larsson [SBÄ) yrkar
att kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

UtdragsbestyrkandeX  .
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I  SALA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KOMMUN Sammanträdesdatum

2019—03-20

Information från ordförande

Per Larsson (SBA) informerar om att han och Roger har varit på bokslutsberedning.

Kontoret fick 30 minuter på sig att presentera verksamheten, vilket de upplevde var

lite kort.

Motionärer som vill nyttja friidrottsbanorna kommer från och med nu och när

vädret tillåter, att kunna använda friidrottsbanan på måndag- och onsdagskvällar

mellan  k118.00  till  20.00  då kommer lamporna att vara tända.

Yrkanden

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

& lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna

Utdragsbestvrkande
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Justerandes sign

få,

Samma nträdesdatum

2019-03-20

Övriga  frågor
inga  övriga  frågor.

Yrkanden

Per Larsson [SBA] yrkar

att kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt lägga  informationen till handlingarna.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt lägga  informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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