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Föredragning om Tärna bygdegårdsförening

INLEDNING

Anders Lindberg, ledamoti Tärna bygdegårdsförening berättar om Tärna

bygdegårdsförenings historia och visar runt på arbetsplatsen där det nu arbetas för

fullt inför invigningen den  8  juni. Det är 15 personer som arbetar aktivt och av dessa

är det tre personer som lägger ner mycket av sin fritid på Tärna bygdegård. För att

Boverket ska godkänna ansökan så krävs det att föreningen lägger ner över 1 000

ideella timmar, och det har föreningen passerat redan.

Anders tar med nämnden på en rundvandring i huset och ute bland bodarna.

Beredning

Anders Lindberg, Tärna bygdegårdsförening föredrar ärendet.

Yrkande

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

a_tt tacka för informationen och lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

&  tacka för informationen och lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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2019-04-18

Dnr  2018/1438

Ansökningar Lasse O'Månssons naturastipendium  2019

[NLEDNING

Genomgång av inkomna ansökningar till Lasse O'Månssons naturastipendium  2019.

Beredning

Bilaga KFN 2019/34, Ansökningar Lasse O'Månssons naturastipendium 2019.

Kultur- och fritidschef Roger Nilsson föredrar ärendet.

Yrkande

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

a_tt Lasse O'Månssons naturastipendium  2019  tilldelas KG Malm för juni månad,

samt

a_tt Lasse O'Månssons naturastipendium  2019  tilldelas Anders Södergård för juli

månad, samt

a_tt Lasse O'Månssons naturastipendium  2019  tilldelas Johanna Gustafsson-Ahlzén

för augusti månad.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt Lasse O'Månssons naturastipendium  2019  tilldelas KG Malm för juni månad,

samt

ag Lasse O'Månssons naturastipendium  2019  tilldelas Anders Södergård för juli

månad, samt

a_tt Lasse O'Månssons naturastipendium  2019  tilldelas Johanna Gustafsson-Ahlzén

för augusti månad.

Utdrag

Kultur- och fritidschef Roger Nilsson

Sekreteraren

Utdragsbestyrkande
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SALA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
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Sammanträdesdatum

2019-04-18

Handlingsplan offentlig konst  2020-2023

INLEDNING

Syftet  med en handlingsplan är att skapa förutsättningar för att arbeta systematiskt,

konsekvent och strukturerat med den offentliga konsten i Sala kommun.

Handlingsplanen är ett vägledande dokument för politiker, tjänstemän och

verksamma i kommunen. Den ska även ge överblick och ge riktlinjer för det löpande

underhållsarbetet, nya projekt och Vidareutveckling i framtiden. Handlingsplanen

ska gälla för tiden  2016-2019, därefter ska den revideras.

Beredning

Bilaga KFN  2019/35, Handlingsplan offentlig konst  2016-2019

Kultur- och fritidschef Roger Nilsson föredrar ärendet.

Yrkande

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

a_tt ge kultur- och fritidskontoret i uppdrag att revidera Handlingsplan för offentlig

konst.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt ge kultur- och fritidskontoret i uppdrag att revidera Handlingsplan för offentlig

konst.

Utdrag

Kulturutvecklare Petra ]ablonski

Utdragsbestyrkande
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§  52 Yttrande gällande bidragsansökan ”Ljusfest på Sätra Brunn"

INLEDNING

Sätra Brunn Ekonomisk förening har arrangerat ljusfesten sedan  2012  och

målsättningen är att ljusfesten ska vara öppet och välkomnande och fortsätta vara

ett traditionsbärande publikt evenemang. Evenemanget stärker också

besöksnäringen genom beläggning i boende med servering etcetera..

Beredning

Bilaga KFN  2019/36, Yttrande gällande bidragsansökan "Ljusfest på Sätra Brunn”

Kultur- och fritidschef Roger Nilsson föredrar ärendet.

Yrkande

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

a_tt bevilja arrangemangsansökan för Ljusfest a 29 000 kronor.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt bevilja arrangemangsansökan för Ljusfest a 29 000 kronor.

Utdrag

Kulturutvecklare Petra Jablonski

Sätra Brunn

Justerandes sign & Utdragsbestyrkande
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Ekonomisk redovisning

INLEDNING

Ekonomisk redovisning per den 2014-04-07.

Beredning

Bilaga KFN 2019/37, 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.

Utdragsbestyrkande

&
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§  54 Ekonomisk uppföljning

INLEDNING

Ekonomisk uppföljning förstakvartalet  2019.

Beredning

Bilaga KFN  2019/38, Ekonomisk uppföljning

Kultur- och fritidschef Roger Nilsson föredrar ärendet.

Yrkande

Per Larsson (SBA) yrkar
att kultur- och fritidsnämnden beslutar
a_tt godkänna den ekonomiska uppföljningen.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt godkänna den ekonomiska uppföljningen.

Utdrag

Ekonomi Alan Nouri

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Ärenden avgjorda  med stöd av  delegation

INLEDNING

Ärenden  som beslutats på kultur- och fritidsnämndens vägnar enligt

delegationsbeslut o enlighet med bilaga KFN/2019/39.

Utdragsbestyrkande
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Anmälningsärenden

INLEDNING

Sammanställning av anmälningsärenden som  berör  kultur- och fritidsnämnden.

Beredning

Bilaga KFN  2019/40, Anmälningsärenden

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

att lägga informationen till handlingarna.

fi) Utdragsbestyrkande
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Rapporter  från kurser och konferenser

Inget att rapportera.

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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Information från kultur- och fritidschef

Kultur— och fritidschef Roger Nilsson informerar om simhallen, det är en vattenläcka

i bläckfisken som har föranlett att simhallen har varit stängd några dagar. Simhallen

har åter öppnat men bläckfisken är fortsatt avstängd. Det kommer förhoppningsvis

inom snar framtid ett inriktningsbeslut gällande simhallens framtid.

När det gäller valborgsflrande så kommer Sala Blåsorkester att traditionsenligt

bjuda på musik vid brasan i stadsparken. Dock kan detta vara sista året då

räddningstjänsten inte kommer att kunna erbjuda samma service kommande år

med att vara med runt brasan under kvällen.

När det gäller bangolfen så kommer arbetsmarknadsenheten att sköta

klubbuthyrningen som det ser uti dagsläget. Skulle inte det fungera så kommer de

nya ägarna av Café stadsparken att sköta den servicen.

Den 3-4 april var  Anders  Almroth, samhällstekniska kontorets chef och Roger

Nilsson inbjudna som föreläsare på konferensen Moderna bad- och

idrottsanläggningar, en konferens om att maximera anläggningarnas kapacitet med

mera. De var inbjudna för att föreläsa om visionsarbete och samverkan över

gränserna.

Yrkanden

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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Information från ordförande

Per Larsson (SBA) informerar om att han har varit ute i Ransta på föreläsningar när

föreningarna i Ransta hade en föreningsdag. Det kom cirka 350 personer till

föreningsdagen som ägde rum i idrottshallen i Ransta, föreläste gjorde bland andra

Linus Törnblad och Christian Olsson. Biblioteket i Ransta passade också på att ha

öppet

Per Larsson har tillsammans med Roger Nilsson och Daniel Watkinsson träffat

representanter från Sala SS för att diskutera framtiden. Detta var ett första möte,

fortsättning följer till hösten.

Per Larsson håller tillsammans med Anders Westin (C), Eva Stenberg (S) och Petra

]ablonski på att boka in möten med föreningar för att förnya kulturavtalen, de löper

ut till årsskiftet.

Yrkanden

Per Larsson (SBÄ) yrkar

att kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna

.7 Utdragsbestyrkande
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Övriga frågor
Eva Stenberg (S) undrar hur det går med Aguélimuseet, och Per Larssonsvarar  att

det ligger med i kulturavtalen.

Anna Gillerblad (C) vill uppmärksamma övriga ledamöter på att SORF inte bara gör

ett bra arbete när det gäller sin idrott, utan att de även anordnar bra föreläsningar,

om psykisk ohälsa.

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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