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Sammanträdesdatum

2019-10-10

Dnr 2019/1229
§ 107

Kulturprogram

2020-2023

för Sala kommun

INLEDNING

2014 togs den första lokala kulturplanen
stort

antal

samrådsmöten

verksamheter,
kulturlivet

fram genom ett brett samarbete

genomfördes,

civila samhället,

där kommunen

professionella

tillsammans

kulturskapare

och ett

med

kultur-

och övriga delar av

deltog.

Detta är Sala kommuns

kulturprogram

revidering

av kommunens

inkommit

från kommunala

och gäller 2020—2023. I arbetet

kulturprogram

representanter

för samlingslokaler,

kulturarbetare.

Det har även genomförts

funktionsnedsatta

har synpunkter,

och regionala

förslag och önskemål

tjänstepersoner,

kulturföreningar,
möten

med

organisationer,

kulturarrangörer

och

inom äldreområdet,

samt barn och unga, både på kommunal

och regional

nivå.

Beredning
Bilaga KFN 2019/73,
Kulturutvecklare

Kulturprogram

Petra ]ablonski

för Sala kommun
föredrar

2020-2023

ärendet.

Yrkande
Per Larsson

(SBA)yrkar att kultur- och fritidsnämnden

a_tt efter redaktionella
kommunfullmäktige
bilaga

ändringar
beslutar

föreslå

beslutar

att kommunstyrelsen

att anta Kulturprogram

hemställer

för Sala kommun

att
2020-2023,

KFN 2019/1229

BESLUT
Kultur-

och fritidsnämnden

a_tt efter redaktionella
kommunfullmäktige

beslutar

ändringar
beslutar

föreslå

att kommunstyrelsen

att anta Kulturprogram

bilaga KFN 2019/1229

Utdrag
Kommunstyrelsen
Petra Jablonski

Justerandes

/3

sign

»? )

& J

Utdragsbestyrkande

hemställer

för Sala kommun

att
2020-2023,

%%”
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Sammanträdesdatum

2019-10-10

Dnr 2019/1316
§ 108

Ansökan

om bidrag

för stängsel

på Fallets golfbana

INLEDNING
2018 förstörde

Under hösten
återställdes

vildsvin

en fotbollsplan

2019. Under samma

till sensommaren

på Norrbyliden,
tid sågs vildsvin

fotbollsplanen
i närheten

av

Fallets golfbana.
2019 var första skadan

September
fairway
proaktivt

arbete

golfbanan.

på golfbanan

hål 7 på 9 hålsbanan

hål 2, green

har Sala-Heby

De har färdigställt

kommun

har bidragit

återställa

en green

golfklubb

börjat

två femtedelar

med 50 000 kronor

efter omfattande

gjord av vildsvin,

det var skador

samt green hål 18 på 18 hålsbanan.
sätta upp vildsvinsstängsel

av stängslet

runt golfbanan.

till första etappen

vildsvinsskador

kostar

av stängsel.

på

I ett
kring

Sala
Att

runt 150 000 kronor.

Beredning
Bilaga KFN 2019/74,
Fritidsutvecklare

Ansökan

om bidrag

Daniel Watkinson

för stängsel

föredrar

på Fallets golfbana

ärendet.

]äv
Tomas

Bergling

[M) anmäler

handläggningen

av ärendet

jäv, lämnar

sammanträdesrummet

Anita Furingsten

(L) träder

och deltar

inte i

in som tjänstgörande

ersättare.
Yrkande

Per Larsson (SBA)
yrkar
att kultur-

och fritidsnämnden

a_tt bevilja Sala-Heby
fallets golfbana,
&

utbetalning

beslutar

golfklubb

max 80 000 kronor

för färdigställande

av stängsel

på

för färdigställande

av stängsel

på

samt
sker

efter

redovisade

kostnader.

BESLUT

Kultur-

och fritidsnämnden

a_tt bevilja Sala-Heby
fallets golfbana,
a_tt utbetalning

beslutar

golfklubb

max 80 000 kronor

samt
sker

efter

redovisade

kostnader.

Utdrag
Sala-Heby
Daniel

Justerandes

&

sign

golfklubb

Watkinson

w:
,

Utdragsbestyrkande

' "

SALA
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Sammanträdesdatum
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2019-10-10

Dnr 2019/23§ 109

RanstaIK firar 100 år
INLEDNING

Den 26 oktober firar Ransta IK 100 år som förening.
hemvändardag

I maj anordnade Ransta [K en
och nu i oktober är det dags för 100-års-festen i Sala folkets park.

Beredning
Bilaga

KFN 2019/75,

Fritidsutvecklare

Ransta

Daniel

IK firar

Watkinson

100 år
föredrar

ärendet.

Yrkande
Per Larsson (SBÄ) yrkar att kultur-

och fritidsnämnden

a_ttAnders Westin (C) och Eva Stenberg (S) representerar
fritidsnämnden
på Ransta IKs 100 års fest.

beslutar
kultur-

och

BESLUT
Kultur-

och fritidsnämnden

beslutar

a_ttAnders Westin (C) och Eva Stenberg (S) representerar
fritidsnämnden
på Ransta IKs 100 års fest.

Utdrag
Ransta

Justerandes

I? L

IK

Utdragsbestyrka

sign

(Nå) [ ,
\

,\

nde

kultur— och

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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SALA

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2019-10-10

§110

Ekonomisk

redovisning

INLEDNING
Ekonomisk

per den 2019-10-01.

redovisning

Beredning
Bilaga KFN 2019/76,
Kultur-

Ekonomisk

och fritidschef

redovisning

Roger Nilsson föredrar

Yrkande

Per Larsson (SBÄ) yrkar
att kultur- och fritidsnämnden
beslutar
a_tt lägga informationen
till handlingarna.
BESLUT
Kultur— och fritidsnämnden

ät lägga informationen

Justerandes

till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

sign

Q (

beslutar

'

:*: j Åda!)

(seck

ärendet.
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2019-10-10

Dnr 2019/380-

§111

Ekonomisk

uppföljning

INLEDNING
Ekonomisk

uppföljning

till och med 2019-09-30.

redovisad

Beredning
Bilaga KFN 2019/77,
Kultur-

Ekonomisk

och fritidschef

uppföljning

Roger Nilsson föredrar

ärendet.

Yrkande
Per Larsson

(SBA)yrkar att kultur- och fritidsnämnden

a_tt godkänna

bilagan

Eva Stenberg

(S) bifaller

att ge kultur-

och fritidskontoret

budgeten

i balans

Ekonomisk

beslutar

uppföljning.

ordförandes

förslag

i uppdrag

till nästa sammanträde

med tillägget
att komma

i november

med förslag för att få
2019

BESLUT
Kultur-

och fritidsnämnden

a_tt godkänna

bilagan

beslutar

Ekonomisk

uppföljning,

med tillägget

a_tt ge kultur- och fritidskontoret
i uppdrag att komma med förslag
budgeten i balans till nästa sammanträde
i november 2019.

Utdrag
Ekonomikontoret

Justerandes

få

sign

Utdragsbestyrkande

för att få
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SALA
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KULTUR-

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2019-10-10

§ 112

avgjorda

Ärenden

med stödav delegation

INLEDNING
Ärenden

som beslutats

delegationsbesluti

Justerandes

f:

sign

på kultur-

enlighet

och fritidsnämndens

med bilaga KFN/2019/78.

Utdragsbestyrkande

vägnar

enligt

SALA

IVIANTRÄDESPROTOKOLL
SAM
OCHFRITIDSNAMNDEN
KULTUR-

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2019-10-10

Anmälningsärenden
INLEDNING
Sammanställning

av anmälningsärenden

som berör kultur-

Beredning
Bilaga KFN 2019/79,
Kultur-

och fritidschef

Anmälningsärenden
Roger Nilsson föredrar

Yrkande

Per Larsson (SBA) yrkar
att kultur-

och fritidsnämnden

a_tt lägga informationen

beslutar

till handlingarna.

BESLUT

Kultur-

och fritidsnämnden

a_tt lägga informationen

Justerandes

beslutar
till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

sign
.

/3/

ärendet.

och fritidsnämnden.
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KOMMUN

Sammanträdesdaturn

2019—10-10

Information

från kultur-

Föreningsledarstipendium

och fritidschef

2019, nio nomineringar

har inkommit,

fördelat

på åtta

personer.
2019, fyra ansökningar/nomineringar

Kulturstipendium

har inkommit,

fördelat

på

tre personer.

Sala Sparbanks
Kulturarvsstipendium

Studiebesök
nybyggda
kultur-

2019 —en skönare

kulturfond
2019,

inplanerat
simhall,

kommunalråd,

Valborgsmässofirande

oppositionsråd,

brasan.

Diskussion

för anbud

Stadsparken,

för två år sedan

skatepark

ska anläggas

sommaren

renoveringen

var det Slutspelat

närmare

lekparken

på gamla bangolfbanan,

och Café stadsparken.

där gamla bangolfbanan

låg och beräknas

2020.

Per Larsson (SBA) yrkar
att kultur-

och fritidsnämnden

a_tt notera

informationen

beslutar

och lägga den till handlingarna.

BESLUT

och fritidsnämnden

a_tt notera

Justerandes

sign

informationen

för

beslutar

och lägga den till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

är inte ute för

ska vara färdig och slutbesiktad

Yrkanden

Kultur-

och presidiet

av deras

förs hur det kan lösas.

gällande

än. Målet när entreprenaden

banorna

med anledning

av Sala kommuns traditionsenliga
med anledning av att Räddningstjänsten
har

upphandling

2018 flyttades

tjänstemän

har inkommit.

och planering

i stadsparken
gällande

upphandlingen

den 6 november

har inkommit.

är medbjudna.

—Hantering

Valborgsmässofirande

Simhallen,

ansökningar/nomineringar

till Säffle kommun

och fritidsnämnden

avsagt sig ansvar

åtta

stad, tre ansökningar

är osäker.
sommaren

Tanken

är att en

stå klar till
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

2019—10—10

§ 116

Information

från ordförande

Per Larsson
träffat

(SBA) informerar

representanter

om att han och Daniel Watkinson,

för Sala SS. Sala SS uttrycker

även lyft att de vill träffa Kommunstyrelsens
till kommunstyrelsen

en oro inför framtiden,

ledamöter,

de kommer

ordförande

för kultur-

ordförande

men kommer

om att han idag gör sitt sista sammanträde

och fritidsnämnden,

han har lämnat

sitta kvar som ledamot.

de har

som

in sin avsägelse

Vem som tar över beslutas

som
av

kommunfullmäktige.
Två inbjudningar

till Sala blåsorkesters

90 års jubileum

bland ledamöterna.

Yrkanden

Per Larsson (SBA) yrkar
att kultur-

och fritidsnämnden

a_tt lägga informationen

beslutar

till handlingarna.

BESLUT
Kultur-

och fritidsnämnden

a_tt lägga informationen

Justerandes

17

// L

Sign

/x

_

få.)

beslutar

till handlingarna

Utdragsbestyrkande

__

)

har inkommit

har

att bli inbjudna

inom snar framtid.

(SBA)informerar

Per Larsson

fritidutvecklare,

och fördelas

. ,' 13‘:SALA

KULTUR-ocH FRITIDSNÄIVINDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2019-10-10
§ 115

Rapporter från kurser

och konferenser

Inget att rapportera.

Yrkanden

(SBA)
yrkar

Per Larsson
att kultur-

och fritidsnämnden

a_tt lägga informationen

beslutar

till handlingarna.

BESLUT
Kultur-

och fritidsnämnden

a_tt lägga informationen

Justerandes

Å

\

sign
(4 ”_

beslutar

till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

)

(LV
Nm.;

\
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Sammanträdesdatum

2019-10-10

Övriga frågor
Anders

Westin (C) tycker att Tärna Bygdegårdsförening

de är inne i ett flow av positiva
Lindberg

medaljen för Hembygdsvårdande

748 000 kronor

för projektet

och stöttat utvecklingen,

borde uppmärksammas

då

nyheter
just nu. Nordiska museet har tilldelat Anders
gärning och Länsstyrelsen

Gamla skolgården.

Sala kommun

har skjutit till

har också varit med

den positiva resan borde spridas.

Anders Westin (C) passar på att tacka Per Larsson (SBA)för ett gott samarbete för
de fem åren de har arbetat ihop med en lite mindre klubba nu när han får lämna
ifrån sig ordförandeklubban.
Eva Stenberg (S) undrar hur det går med handlingsplanen för Aguélimuseet? Roger
Nilsson, kultur- och fritidschef svarar att han väntar på en viljeinriktning,
vad är det
politiken vill? Presidiet kommer att sätta sig och arbeta Vidare med riktlinjerna
för
det fortsatta

arbetet.

Yrkanden

Per Larsson (SBA) yrkar
att kultur-

och fritidsnämnden

a_tt lägga informationen

beslutar

till handlingarna.

BESLUT
Kultur-

och fritidsnämnden

a_tt lägga informationen

Justerandesggfl,

.,

_,

fa *
\
(

L.-?

,. n
\ &)

if:M. 2.
___,

beslutar

till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

