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SAM lVIANTRÄDESPROTOKOLL

& SALA

KULTUR-

KOMMUN

OCH FRITlDSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

2020-05-20

Plats och tid

Caféet på Täljstenen,

Beslutande

Anders

Ledamöter

Tomas Bergling [M) vice ordförande

Westin (C) ordförande

jessica Silversten
Bo Kihlström
Tjänstgörande

Närvarande

ersättare

(S) oppositionsledare

(S), deltog på distans

Anna Gillerblad

(C)

Anita Furingsten

ersättare

Vasagatan 17, kl 09.00-12.30

(L), deltog på distans

jesper Lindgren

(5)

Magnus Edman (SD)
Närva ra nde representanter

Övriga deltagare

Roger Nilsson,

kultur-

Petra jablonski,

och fritidschef

kulturutvecklare

Daniel

Watkinson,

Elinor

Lingblom,

fritidsutvecklare
badchef

Nina Nilsson, sekreterare

Utses

Tomas Bergling (M)

att justera

Justeringens

plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Rådhusgatan4 C 2020-05-26, kl:08.00

(l/ _// [WM
Nina Nilsson
l
l ,.

Paragrafer

,

I

]

.

_. V/C’

\HWJZN) [U Q}

Ordförande

,

i

Anders Westin (C)
{fl
Justerande

ff.,

.

/W/€;

låda/Är???

Tomas Bergling (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet

ärjusterat,

Organ

Kultur-

Sammanträdesdatum

2020-05-20

Datum för anslags uppsättande

2020-05-26

Förvaringsplats

Kommunstyrelsens

Underskrift

för protokollet

justeringen

har tillkännagivits

genom anslag

och fritidsnämnden

Datum för anslags nedtagande

förvaltning,

Rådhusgatan 4 C

2020-06-17

60-87
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SAlVllVlANTRÄDESPROTOKOLL

SALA
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KOMMUN

OCH FRITIDSNÄMNDEN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

&?

SALA

KULTUROCHFRITIDSNÄMNDEN

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2020-05-20

§ 60

Ordningsfråga
Yrkanden

Anders Westin
att kultura_tt följande
.

och fritidsnämnden
ärende

Ansökan

a_tt följande
.

(C) yrkar
beslutar

lyfts ur från dagordningen

om arrangemangsbidrag

ärende

anses omedelbart

Nyttjanderättsavtal

mellan

Kultur— och fritidsnämnden

beslutar

för teater

VårVind.

justerat
Sala kommun

och Sala Wakeboardförening

BESLUT

& följande
.

Ansökan

a_tt följande

.

Justerandes

sign

(%

ärende

ärende

utgår från dagens

föredragningslista

om arrangemangsbidrag
anses

Nyttjanderättsavtal

omedelbart

mellan

för teater

VårVind.

justerat

Sala kommun

Utdragsbestyrkande

och Sala Wakeboardförening

3‘30)

4 (30)

SAIVIIVIANTRÄDESPROTOKOLL
KULTUR- OCH FRITlDSNÄMNDEN

» SALA

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2020-05—20

Stängda

sammanträden

Med anledning

under en period

av risk för spridning

väckts om att hålla kultur-

av det så kallade coronaviruset
sammanträden

och fritidsnämndens

så har frågan

stängda

tills vidare.

Beredning
Roger Nilsson föredrar

Kultur- och fritidschef

ärendet.

Yrkanden
Anders

Westin

att kultur-

(C) yrkar

och fritidsnämnden

a_tt med hänvisning
och fritidsnämndens

beslutar

till den uppkomna
sammanträden

situationen
stängda

på grund av corona,

hålla kultur-

tills vidare.

BESLUT
Kultur-

och fritidsnämnden

& med hänvisning
och fritidsnämndens

beslutar

till den uppkomna
sammanträden

situationen
stängda

Utdrag
Kommunfullmäktige

Justerandes
"x,,
L
\.

,

Utdragsbestyrkande

sign

7/25
, /

hålla kulturpå grund av corona,

tills vidare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
" SALA

5(30)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2020-05-20

Dnr 2020/559

§ 62

Omfördelning

2020

inom budgetram

INLEDNING
Kultur-

och fritidsnämnden

har blivit smärre

förändringar

förändringar

i verksamheten.

arbetsbudget

för 2020.

för 2020 i januari

antog en arbetsbudget
bland annat

gällande

Därav behöver

i år, men det

hyror som har justerats

nämnden

och

anta en justerad

Beredning
Bilaga KFN 2020/38
Kultur-

Omfördelning

och fritidschef

inom budgetram

Roger Nilsson

föredrar

2020

ärendet.

Yrkande

Anders

Westin

att kultur-

(C) yrkar

och fritidsnämnden

beslutar

a_tt godkänna

Omfördelning

inom budgetram

Bo Kihlström

(S) yrkar bifall till Anders

2020 enligt bilaga KFN 2020/38.

Westins

(C) yrkande.

BESLUT
Kultur-

och fritidsnämnden

a_tt godkänna

Omfördelning

beslutar

inom budgetram

Utdrag
Ekonomikontoret

Justerandes

sign

222)772

Utdragsbestyrkande

2020 enligt bilaga KFN 2020/38.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
" &. SALA

6‘30)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2020-05-20

Dnr 2019/922

Lasse O'Månssons

§63

2020

naturastipendiater

INLEDNING
Genomgång

av inkomna

ansökningar

till Lasse OllVlånssons naturastipenidium

Totalt har 20 ansökningar

inkommit

sammanträdet

beslutades

det om Stipendiaterna

ansökningsdag

var den 15 april samma

mening

att avvakta

med augusti

2020.

fram till dagens möte. På senaste
för juni och juli, men då sista

dag som sammanträdet,

var nämndens

till maj-sammanträdet.

Beredning
Bilaga KFN 2020/39
Kulturutvecklare

Ansökningar

Lasse O'Månssons

Petra Jablonski

föredrar

naturastipendium

2020

ärendet.

Yrkande

Anna Gillerblad
att kultur-

(C) yrkar

och fritidsnämnden

beslutar

a_tt inte dela ut något Lasse O'Månssons naturastipendium
för augusti månad 2020
då övriga sökande inte visat i sina ansökningar
hur de lever upp till kriterierna
i
stipendiets
stadgar.
BESLUT
Kultur-

och fritidsnämnden

beslutar

a_tt inte dela ut något Lasse O'Månssons naturastipendium
för augusti månad 2020
då övriga sökande inte visati sina ansökningar
hur de lever upp till kriterierna
i
stipendiets
stadgar.

Utdrag
Kulturutvecklare

Utdragsbestyrkande

Justep3ndes sign

lm

Petra ]ablonski

"77?

“30)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

" i SALA

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2020-05-20

Dnr 2020/735

Sala i ett folkhälsoperspektiv

§64

INLEDNING
för Folkhälsa

Enheten

mål. Därefter

våren

har under

2020 tittat på Salas kommunövergripande

har de valt ut de mål som de anser har bäring pä folkhälsan.

En bra start i livet, med goda ekonomiska

och fysiska uppväxtvillkor,
samt lek och lärande,

till vuxna, goda kompisrelationer

relationer

förutsättningar

social och emotionell

för god kognitiv,

Hur unga upplever

sina möjligheter

bild när det handlar

om att kunna

till inflytande
få inflytande,

trygga
skapar

utveckling.

skiljer sig åt. Många har en negativ
medan

andra har en mer positiv

bild. 1 Sala är det något fler killar än tjejer som vill vara med och påverka
som rör ens kommun.
Beredning
Bilaga KFN 2020/40,
Kultur-

och fritidschef

Yrkande
Anders Westin
att kultura_tt lägga

Sala i ett folkhälsoperspektiv
Roger Nilsson föredrar

ärendet.

(C) yrkar

och fritidsnämnden
informationen

beslutar

till handlingarna,

samt

a_tt ge kontoret i uppdrag att bjuda in Enheten för Folkhälsa
för en djupare dragning av Liv-Hälsa-Ung.
Västmanland

från Region

BESLUT
Kultur-

och fritidsnämnden

lägga informationen
a_t_t_

beslutar

till handlingarna,

samt

a_tt ge kontoret i uppdrag att bjuda in Enheten för Folkhälsa
för en djupare dragning av Liv-Hälsa-Ung.
Västmanland

Justerandes

ftw

Utdragsbestyrkande

sign

7,73?

från Region

i frågor

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
" SALA

8‘30)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2020—05-20

Dnr2020/744
Skötselavtal gällande

§65

Bangolfen i stadsparken

INLEDNING
Ett skötselavtal

mellan Sala kommun

och Nya Stadsparken i Sala AB är framtaget.
Parterna har träffats några gånger och avtalet är nu undertecknat och gäller
tillsvidare.
Sala kommun
möjligaste

strävar efter att föreningslivet

ska sköta kommunens

anläggningar

mån. När det gäller bangolfbanan

så har flera föreningar

varit

engagerade, men sedan den gamla byggnaden revs där möjlighet
och annat, så är det ingen förening som har mäktat med.
Restaurangen

Höga Grader med tillhörande

fanns att sälja glass

kiosk ligger strategiskt

beläget inte

långt från den nya bangolfbanan.
Beredning
Bilaga KFN 2020/41,
Fritidsutvecklare

Skötselavtal

Daniel

Bangolfen i stadsparken

Watkinson

föredrar

ärendet.

Yrkande
Anders Westin [C) yrkar

att kultur— och fritidsnämnden
a_tt godkänna Skötselavtal

beslutar

mellan Sala kommun

och Nya Stadsparken i Sala AB.

BESLUT

Kultur— och fritidsnämnden

a_ttgodkänna Skötselavtal

beslutar

mellan Sala kommun

Utdrag

Justerandes

sign

My

Nya Stadsparken

i Sala AB

Fritidsutvecklare

Daniel Watkinson

Utdragsbestyrkande

i

och Nya Stadsparken i Sala AB.

SAIVIlVIANTRÄDESPROTOKOLL

"

SALA

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KOMMUN

Sammanträdesdatum

9(30)

2020-05-20
Dnr 2020/745

§ 66

Nyttjanderättsavtal

Sala Wakeboard,

Silvköparens

badplats

INLEDNING
Ett nyttjanderättsavtal

framtaget.

mellan

Sala kommun

och Sala Wakeboardförening

är

Avtalet löper på tio år.

Beredning
Bilaga KFN 2020/42,
Nyttjanderättsavtal

Sala Wakeboardförening,

Silvköparens

badplats
Fritidsutvecklare

Daniel Watkinson

föredrar

ärendet.

Yrkande
Anders

Westin

att kultur-

[C) yrkar

och fritidsnämnden

a_tt godkänna

beslutar

Nyttjanderättsavtal

mellan

Sala kommun

och Sala Wakeboardförening.

mellan

Sala kommun

och Sala Wakeboardförening.

BESLUT

Kultur-

och fritidsnämnden

a_tt godkänna

Punkten

beslutar

Nyttjanderättsavtal

förklaras

omedelbart

justerad.

Utdrag
Sala Wakeboardförening
Fritidsutvecklare

Justerandes

W

sign

Daniel

Watkinson

Utdragsbestyrkande

7%
I
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SALA

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2020-05-20

Dnr 2020/728
§67

2020 på Tärnabadet

Sommarsäsongen

INLEDNING
Bygdeföreningen
Tärnan, driftansvariga
för Tärnabadet har inkommit med en lista
på åtgärder/beslut
styrelsen känner att det behöver genomföra för att hantera
corona-krisen
och minska smittspridningen
av coronaviruset,
COVlD-19.
Åtgärder är borttagande
av "öppen" livsmedelshantering,
begränsa antalet kunder i
kiosk, uppmana besökare att byta om på de stora gräsytorna,
stänga
bastuutrymmen
och använda duschar som finns utomhus. Men den viktigaste
aspekten för bygdegården
Tärnan är att kunna ha en vuxen på varje pass.
Det medför behov av nedkortade
öppettider
(10-16), förändrad säsongsperiod
med
start senare på året.
Föreningen
anser det är av vikt att försöka hålla öppet för våra barn och
barnfamiljer
som är de som mest nyttjar Tärnabadet.
De söker för att kunna ha en flexibel plan för öppning respektive stängning av
anläggningen
detta år.
Beredning
Bilaga KFN 2020/43,
Fritidsutvecklare

2020 på Tärnabadet

Sommarsäsongen

Daniel

Watkinson

föredrar

ärendet.

Yrkande
Anders

Westin

att kultur-

(C) yrkar

och fritidsnämnden

& bevilja Bygdeföreningen
och stängningstider

beslutar
Tärnan

för anläggningen

avsteg från avtal säsongen

2020 gällande

öppet—

2020 gällande

öppet-

Tärnabadet.

BESLUT

Kultur-

och fritidsnämnden

ät bevilja Bygdeföreningen
och stängningstider

beslutar

Tärnan

för anläggningen

avsteg från avtal säsongen
Tärnabadet.

Utdrag

Justerandes
(.
\x
%

sign

Bygdeföreningen

Tärnan

Fritidsutvecklare

Daniel Watkinson

7/2?

Utdragsbestyrkande

11(30)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
" SALA

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2020-05-20
Dnr 2020/768
§ 68

Solarieverksamheten

på Lärkans

Sportcenter

INLEDNING
Två solarier finns i kultur- och fritidsverksamhet
på Lärkan. En minskad användning
av de kommunala
solarierna
har märkts sedan 18 års gräns för användning
av
kosmetiska
solarier i yrkesmässig
verksamhet
infördes. Det är därmed en naturlig
följd att lyfta frågan om kommunen
skall erbjuda möjligheten till solarium.
Beredning
Bilaga KFN 2020/44,
Solarieverksamheten
Badchef

Elinor Lingblom

föredrar

på Lärkans

Sportcenter

ärendet.

Yrkande

Anders

Westin

att kultur-

(C) yrkar

och fritidsnämnden

a_tt säga upp avtalet
12-31,

beslutar

med Östrent

AB gällande

solarieverksamheten

med avslut 2020-

samt

a_tt därmed

avsluta

solarieverksamheten

inom

kultur-

och fritids

verksamhetsområde.

Bo Kihlström

[S] yrkar bifall till första att-satsen

men avslag till den andra att-

satsen.
Proposition
Ordförande

ställer

sitt eget yrkande
Ordförande

sitt eget yrkande

gällande

första att-satsen

mot avslag och finner

bifallet.

ställer

därefter

och finner sitt eget yrkande

sitt eget yrkande

gällande

andra

att-satsen

mot avslag

bifallet..

BESLUT
Kultur-

och fritidsnämnden

a_tt säga upp avtalet

beslutar

med Östrent

AB gällande

solarieverksamheten

12—31,samt
a_tt därmed

avsluta

solarieverksamheten

verksamhetsomräde.

Utdrag

Östrent AB
Badchef

Justerandes

sign

Elinor Lingblom

Utdragsbestyrkande

(_

inom

kultur-

och fritids-

med avslut 2020—

12(30)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KULTUR-OCH FRITIDSNÄMNDEN

” SALA

Sammanträdesdatum

KOMMUN

2020-05-20
Dnr 2020/743
§ 69

milersättning

Förändrad

vid utbildningsbidrag

till föreningslivet

INLEDNING
En allmänt vedertagen praxis i samhället är att följa Skatteverkets norm för skattefri
som för närvarande är 18,50 kronor per mil. Att Sala kommun har 10
milersättning
och det är nästan alltid felaktigt
kronor per mil skapar frågor från föreningslivet
utbildningsbidrag.
för
bidragsansökan
på
uppgifter
ifyllda
10
till 18,50 kronor per mil från befintlig milersättning
Att öka milersättningen
kronor per mil för resor kopplat till utbildning innebär en mindre kostnadsökning

för kultur- och fritid inom verksamhetsbidrag.

Med utgång från 2018 och 2019

skulle en milersättning på 18,50
verksamhetsår utbetalade utbildningsbidrag
för kultur- och fritid med 4 700 kronor
kronor per mil öka bidragskostnaden
respektive 2 300 kronor.
Beredning
Förändrad

Bilaga KFN 2020/45,

milersättning

vid utbildningsbidrag

till

föreningslivet
Daniel

Fritidsutvecklare

Watkinson

föredrar

ärendet.

Yrkande

Anders Westin (C) yrkar
att kultur-

beslutar

och fritidsnämnden

a_tt milersättningen

vid utbildningsbidrag

norm för milersättning,
a_tt milersättningen
Bo Kihlström

till förening följer Skatteverkets

skattefria

samt

gäller från och med 2020-01-01.

(S) yrkar bifall till Anders Westins (C) yrkande.

BESLUT
Kultur-

och fritidsnämnden

a_tt milersättningen

vid utbildningsbidrag

norm för milersättning,
a_tt milersättningen

beslutar

till förening följer Skatteverkets

samt

gäller från och med 2020-01-01.

Utdrag
Fritidsutvecklare

Justerandes

sign

Daniel

Watkinson

Utdragsbestyrkande

skattefria

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SALA

13(30)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2020-05-20

Dnr 2020/709
§7O

Verksamhetsbidrag

studieförbund,

ABF

INLEDNING
Sala kommun fördelar bidrag till studieförbund
och av landets tio studieförbund,
finns det idag nio studieförbund
som har verksamheti
Sala kommun och därmed är
bidragsberättigade.
Därutöver erhåller SlSU-idrottsutbildarna
ett separat stöd.
Bidraget avser stöd till studieförbund
med verksamhet
i Sala kommun under 2019
och bygger på Region Västmanlands
fördelningsmodell
för inrapporterad
verksamhet
som är godkänd av Folkbildningsrådet.
Tillgängligt anslag för fördelning; 80 procent av anslaget avser verksamhetsbidrag
samt 20 procent av anslaget avser utbildningsbidrag.
Beredning
Bilaga KFN 2020/47,
Kulturutvecklare

Verksamhetsbidrag

Petra ]ablonski

studieförbund,

föredrar

ärendet.

Yrkande
Anders

Westin

att kultura_tt utbetala

(C) yrkar

och fritidsnämnden

beslutar

verksamhetsbidrag

a 132 633 kronor.

BESLUT

Kultur— och fritidsnämnden
att utbetala

beslutar

verksamhetsbidrag

a 132

633 kronor.

Utdrag
ABF
Kulturutvecklare

Justerandes

sign

Au

w

Petra ]ablonski

Utdragsbestyrkande

ABF
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KULTUR-OCH FRITIDSNÄMNDEN

' SALA

Sammanträdesdatum

KOMMUN

2020-05-20
Dnr 2020/513

§ 71

Sensus

studieförbund,

Verksamhetsbidrag

INLEDNING
och av landets tio studieförbund,
Sala kommun fördelar bidrag till studieförbund
finns det idag nio studieförbund som har verksamheti Sala kommun och därmed är
ett separat stöd.
Därutöver erhåller SlSU-idrottsutbildarna
bidragsberättigade.
med verksamhet i Sala kommun under 2019
Bidraget avser stöd till studieförbund
för inrapporterad
och bygger på Region Västmanlands fördelningsmodell
verksamhet som är godkänd av Folkbildningsrådet.
Tillgängligt anslag för fördelning; 80 procent av anslaget avser verksamhetsbidrag
samt 20 procent av anslaget avser utbildningsbidrag.
Beredning
Bilaga KFN 2020/48,
Kulturutvecklare

Verksamhetsbidrag

Petra ]ablonski

föredrar

studieförbund,
ärendet.

Yrkande
Anders Westin (C) yrkar
beslutar

att kultur— och fritidsnämnden

ä 21 358 kronor.

a_tt utbetala verksamhetsbidrag
BESLUT

Kultur— och fritidsnämnden

beslutar

a 21 358 kronor.

att utbetala verksamhetsbidrag

Utdrag
Sensus

Kulturutvecklare

Justerandes

sign

MJ 72

Petra ]ablonski

Utdragsbestyrkande

Sensus
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SALA

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2020-05-20
Dnr 2020/553

§ 72

studieförbund,

Verksamhetsbidrag

Kulturens

INLEDNING

al

och av landets tio studieförbund,
Sala kommun fördelar bidrag till studieförbund
Sala kommun och därmed är
som har verksamheti
finns det idag nio studieförbund
ett separat stöd.
Därutöver erhåller SlSU-idrottsutbildarna
bidragsberättigade.
i Sala kommun under 2019
med verksamhet
Bidraget avser stöd till studieförbund
för inrapporterad
fördelningsmodell
och bygger på Region Västmanlands
som är godkänd av Folkbildningsrädet.
verksamhet
Tillgängligt anslag för fördelning; 80 procent av anslaget avser verksamhetsbidrag
samt 20 procent av anslaget avser utbildningsbidrag.
Beredning
Bilaga KFN 2020/49,
Kulturutvecklare

Verksamhetsbidrag
föredrar

Petra ]ablonski

studieförbund,
ärendet.

Yrkande
Anders

Westin

att kultur-

[C) yrkar

och fritidsnämnden

a_tt utbetala

beslutar
a 27 621 kronor.

verksamhetsbidrag

BESLUT
Kultur— och fritidsnämnden

a_tt utbetala

beslutar

a 27 621 kronor.

verksamhetsbidrag

Utdrag
Kulturens
Kulturutvecklare

Justerandes

Utdragsbestyrkande

sign

.),”

"guy/J

Petra ]ablonski

I / .I/Ö

KBV

1690)

SAIVIIVIANTRÄDESPROTOKOLL
H

SALA

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2020-05—20

Dnr 2020/575
Verksamhetsbidrag

§73

studieförbund,

Bilda

INLEDNING
och av landets tio studieförbund,
Sala kommun fördelar bidrag till studieförbund
finns det idag nio studieförbund som har verksamheti Sala kommun och därmed är
ett separat stöd.
Därutöver erhåller SlSU-idrottsutbildarna
bidragsberättigade.
med verksamhet i Sala kommun under 2019
Bidraget avser stöd till studieförbund
för inrapporterad
och bygger på Region Västmanlands fördelningsmodell
verksamhet som är godkänd av Folkbildningsrådet.
Tillgängligt anslag för fördelning; 80 procent av anslaget avser verksamhetsbidrag
samt 20 procent av anslaget avser utbildningsbidrag.
Beredning
Bilaga KFN 2020/50,
Kulturutvecklare

Verksamhetsbidrag

Petra ]ablonski

föredrar

studieförbund,
ärendet.

Yrkande
Anders Westin (C) yrkar
att kultur-

beslutar

och fritidsnämnden

a 17 629 kronor.

a_tt utbetala verksamhetsbidrag
BESLUT
Kultur-

och fritidsnämnden

&& utbetala

beslutar
a 17 629 kronor

verksamhetsbidrag

Utdrag
Bilda
Kulturutvecklare

Justerandes

Utdragsbestyrka

sign

ej?/i??)

%

Petra ]ablonski

nde

Bilda
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

" SALA
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2020-05—20

Dnr 2020/615

§74

Medborgarskolan

studieförbund,

Verksamhetsbidrag
INLEDNING

\\

\g

och av landets tio studieförbund,
Sala kommun fördelar bidrag till studieförbund
Sala kommun och därmed är
som har verksamheti
finns det idag nio studieförbund
ett separat stöd.
Därutöver erhåller SlSU-idrottsutbildarna
bidragsberättigade.
i Sala kommun under 2019
med verksamhet
Bidraget avser stöd till studieförbund
för inrapporterad
fördelningsmodell
och bygger på Region Västmanlands
som är godkänd av Folkbildningsrådet.
verksamhet
Tillgängligt anslag för fördelning; 80 procent av anslaget avser verksamhetsbidrag
samt 20 procent av anslaget avser utbildningsbidrag.
Beredning
Bilaga KFN 2020/51,
Kulturutvecklare

studieförbund,

Verksamhetsbidrag

ärendet.

föredrar

Petra ]ablonski

Yrkande
Westin

Anders

(C) yrkar

att kultur-

och fritidsnämnden

a_tt utbetala

verksamhetsbidrag

beslutar
a 8 380

kronor.

BESLUT
och fritidsnämnden

Kultur-

att utbetala

beslutar
a 8 380 kronor

verksamhetsbidrag

Utdrag
Medborgarskolan
Kulturutvecklare

Justerandes

Petra ]ablonski

Utdragsbestyrkande

sign

% "7 a
_,

Medborgarskolan
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

I I. SALA

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2020-05—20

Dnr 2020/660

Verksamhetsbidrag

§75

studieförbund,

Vuxenskolan

INLEDNING
och av landets tio studieförbund,
Sala kommun fördelar bidrag till studieförbund
Sala kommun och därmed är
som har verksamheti
finns det idag nio studieförbund
ett separat stöd.
SlSU-idrottsutbildarna
Därutöver erhåller
bidragsber'a'ttigade.
i Sala kommun under 2019
med verksamhet
Bidraget avser stöd till studieförbund
för inrapporterad
fördelningsmodell
och bygger pä Region Västmanlands
som är godkänd av Folkbildningsrädet.
verksamhet
Tillgängligt anslag för fördelning; 80 procent av anslaget avser verksamhetsbidrag
samt 20 procent av anslaget avser utbildningsbidrag.

\.w

Beredning
Verksamhetsbidrag
Bilaga KFN 2020/52,
Kulturutvecklare

föredrar

Petra ]ablonski

studieförbund,
ärendet.

Yrkande
Anders

Westin

[C] yrkar

att kultur-

och fritidsnämnden

a_tt utbetala

verksamhetsbidrag

beslutar
a 48 176 kronor.

BESLUT
Kultur-

och fritidsnämnden

beslutar
a 48 176 kronor

verksamhetsbidrag

a_tt utbetala

Utdrag
Vuxenskolan
Kulturutvecklare

Justerandes

Utdragsbestyrkande

sign
,"/

%

Petra ]ablonski

/

,.

Vuxenskolan

SAIVIIVIANTRÄDESPROTOKOLL

KULTUR-OCH FRITIDSNÄMNDEN

SALA
KOMMUN

”

19(so)

Sammanträdesdatum

2020-05-20

Dnr 2020/678

studieförbund,

Verksamhetsbidrag

§76

Folkuniversitetet

INLEDNING
och av landets tio studieförbund,
Sala kommun fördelar bidrag till studieförbund
Sala kommun och därmed är
som har verksamheti
finns det idag nio studieförbund
ett separat stöd.
Därutöver erhåller SlSU-idrottsutbildarna
bidragsberättigade.
i Sala kommun under 2019
med verksamhet
Bidraget avser stöd till studieförbund
för inrapporterad
fördelningsmodell
och bygger på Region Västmanlands

verksamhet

som är godkänd av Folkbildningsrådet.

Tillgängligt anslag för fördelning; 80 procent av anslaget
samt 20 procent av anslaget avser utbildningsbidrag.

avser verksamhetsbidrag

Beredning
Bilaga KFN 2020/53,
Kulturutvecklare

Verksamhetsbidrag
föredrar

Petra ]ablonski

studieförbund,
ärendet.

Yrkande
Westin

Anders

att kultura_tt utbetala

(C) yrkar

och fritidsnämnden

beslutar
a 19 718 kronor.

verksamhetsbidrag

BESLUT

och fritidsnämnden

Kultur-

a_tt utbetala

beslutar

a 19 718 kronor

verksamhetsbidrag

Utdrag
Folkuniversitetet
Kulturutvecklare

Justerandes

Utdragsbestyrkande

sign

W

Petra ]ablonski

/
l

Folkuniversitetet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
" SALA

20(30)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2020-05-20

Dnr2020/689
§77

Verksamhetsbidrag

NBV

studieförbund,

INLEDNING
Sala kommun fördelar bidrag till studieförbund
och av landets tio studieförbund,
finns det idag nio studieförbund
som har verksamheti Sala kommun och därmed är
bidragsberättigade.
Därutöver erhåller SlSU-idrottsutbildarna
ett separat stöd.
Bidraget avser stöd till studieförbund
med verksamhet i Sala kommun under 2019
och bygger på Region Västmanlands fördelningsmodell
för inrapporterad
verksamhet som är godkänd av Folkbildningsrådet.
Tillgängligt anslag för fördelning; 80 procent av anslaget avser verksamhetsbidrag
samt 20 procent av anslaget avser utbildningsbidrag.
Beredning
Bilaga KFN 2020/54,
Kulturutvecklare

Verksamhetsbidrag

Petra ]ablonski

föredrar

studieförbund,
ärendet.

Yrkande
Anders Westin (C) yrkar
att kultur— och fritidsnämnden

beslutar

a_ttutbetala verksamhetsbidrag

a 112 kronor.

BESLUT
Kultur— och fritidsnämnden
a_tt utbetala

beslutar

verksamhetsbidrag

a 112 kronor

Utdrag
NBV
Kulturutvecklare

Justerandes

sign

Hiv

Petra Jablonski

Utdragsbestyrkande

NBV

21 (3°)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
"

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

SALA

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2020-05—20

Dnr2020/698
studieförbund,

Verksamhetsbidrag

§78

Studiefrämjandet

INLEDNING
och av landets tio studieförbund,
Sala kommun fördelar bidrag till studieförbund
Sala kommun och därmed är
som har verksamheti
finns det idag nio studieförbund
ett separat stöd.
Därutöver erhåller SlSU-idrottsutbildarna
bidragsberättigade.
i Sala kommun under 2019
med verksamhet
Bidraget avser stöd till studieförbund
för inrapporterad
fördelningsmodell
och bygger på Region Västmanlands
som är godkänd av Folkbildningsrädet.
verksamhet
Tillgängligt anslag för fördelning; 80 procent av anslaget avser verksamhetsbidrag
samt 20 procent av anslaget avser utbildningsbidrag.

Beredning
Bilaga KFN 2020/55,
Kulturutvecklare

Verksamhetsbidrag

Petra ]ablonski

föredrar

studieförbund,
ärendet.

Yrkande
Anders

Westin

[C) yrkar

att kultur-

och fritidsnämnden

a_tt utbetala

verksamhetsbidrag

beslutar
a 22 373 kronor.

BESLUT
beslutar

Kultur— och fritidsnämnden

a_tt utbetala

verksamhetsbidrag

a 22 373 kronor

Utdrag
Studiefrämjandet
Kulturutvecklare

Justerandes

sign

Qd

Petra

]ablonski

Utdragsbestyrkande

Studiefrämjandet

22(30)

SAMMANTRADESPROTOKOLL
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

" SALA
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2020-05-20

Dnr 2020/312

§ 79

Sommarfestival,

ändrade förutsättningar

INLEDNING
övervägt att
Med anledning av den rådande Corona epidemin så har Krögaralliansen
aktivitet. Men de har nu istället valt att anpassa sig.
ställa in Sommarfestivalens
en större festival på torget med kända artister och
Tidigare var målet att arrangera
inför det skulle
inträden. Detta går ej att genomföra då planeringen
avgiftsbelagda
än 50 personer.
medföra en stor risk att det inte går att tillåta större folksamlingar
är att inspireras av ett koncept man
de kommer genomföra
Anpassningen
i Västerås och Örebro som kallas "Live at heart". l kort så innebär det att
genomfört
och andra lokaler där
i form av restauranger
man använder befintliga Spelplatser
för
spelschema
gemensamt
ett
och sedan lägger
framträdanden
man kan genomföra
hela Sala.
Den huvudsakliga
med vissa justeringar.
Således kan de genomföra evenemanget
skillnaden kommer bli att ingen större scen kommer finnas vid Stora torget utan de
i
som omnämndes
över hela stan. Samtliga aktiviteter
kommer sprida ut aktiviteter
ansökan kommer dock försöka genomföras.
ursprungliga
Beredning
Sommarfestival,
Bilaga KFN 2020/56,

förutsättningar.

ärendet.

föredrar

Petra ]ablonski

Kulturutvecklare

ändrade

Yrkande
Anders

[C) yrkar

Westin

att kultur-

och fritidsnämnden
ärendet

a_tt återremittera

enligt Folkhälsomyndighetens

arrangemanget
den avgiftsfria

beslutar

för att få tydligare

ska genomföra

rekommendationer

och vad består

i och hur den ska genomföras.

verksamheten

Jessica Silversten

bild av hur arrangören

(S) och Anna Gillerblad

[C) yrkar bifall till Anders

Westins

(C)

yrkande.
BESLUT
Kultur-

beslutar

och fritidsnämnden

a_tt återremittera
arrangemanget
den avgiftsfria

ärendet

för att få tydligare

enligt Folkhälsomyndighetens
verksamheten

Krögaralliansen

Juste

andes

sign

ska genomföra

rekommendationer

och vad består

i och hur den ska genomföras.

Utdrag
Kulturutvecklare

bild av hur arrangören

Petra Jablonski

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
r SALA

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2020-05-20

§ 80

Ekonomisk
Ekonomisk

uppföljning
uppföljning

till och med sista april.

Beredning
Bilaga KFN 2020/57,

Ekonomisk

uppföljning

Yrkanden
Anders

Westin

att kultur-

(C) yrkar

och fritidsnämnden

a_tt godkänna

beslutar

den Ekonomiska

uppföljningen

enligt bilaga KFN 2020/57.

BESLUT
Kultur-

och fritidsnämnden

a_tt godkänna

beslutar

den Ekonomiska

uppföljningen

Utdrag
Ekonomikontoret,

Justerandes

sign

90/0}"77?

Daniel Ahlin

Utdragsbestyrkande

enligt bilaga KFN 2020/57.
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SAIVIIVIANTRÄDESPROTOKOLL
4 SALA

KULTUR-

KOMMUN

OCH FRITIDSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

2020-05-20

Ekonomisk

§81

redovisning

INLEDNING
Ekonomisk

redovisning

per 2020-05-05.

Beredning
Bilaga KFN 2020/58,
Ekonomisk
Kultur- och fritidschef

redovisning

Roger Nilsson föredrar

ärendet.

Yrkande
Anders

Westin

att kultur-

(C) yrkar

och fritidsnämnden

att godkänna

den Ekonomiska

beslutar
redovisningen

enligt bilaga KFN 2020/58.

BESLUT
Kultur-

och fritidsnämnden

a_tt godkänna

Justerandes

W

den Ekonomiska

beslutar

redovisningen

Utdragsbestyrkande

sign

(,

enligt bilaga KFN 2020/58.

24(30)
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SAIVIIVIANTRÄDESPROTOKOLL

" SALA

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2020-05-20

§ 82

avgjorda

Ärenden

med stöd av delegation

INLEDNING
som beslutats på kultur-

Ärenden

delegationsbesluti

enlighet

och fritidsnämndens

vägnar

med bilaga KFN 2020/3 7.

Beredning
Ärenden
Bilaga KFN 2020/59,

avgjorda

med stöd av delegation

Yrkanden
Anders

Westin

(C) yrkar

att kultur— och fritidsnämnden

att lägga informationen

beslutar

till handlingarna.

BESLUT

Kultur— och fritidsnämnden

a_tt lägga informationen

Justerandes

till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

sign

Hu

beslutar

/

enligt.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

” SALA

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2020—05-20

Anmälningsärenden

§83

INLEDNING
anmäler

Ordföranden

kommunfullmäktige

ärenden
och berör

som beslutats
kultur-

Beredning
Bilaga

KFN

2020/60,Anmälningsärenden

Yrkanden
Anders

Westin

att kultur-

(C) yrkar

och fritidsnämnden

a_tt lägga informationen

beslutar

till handlingarna

BESLUT
Kultur-

och fritidsnämnden

a_tt lägga informationen

you"77%

Justerandes

sign

av kommunstyrelsen

och fritidsnämnden.

beslutar

till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

eller

2760)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KULTUR-OCH FRITIDSNÄMNDEN

» SALA
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2020-05-20

§ 84

från kulturföreningar.

000 ansökningar

att komma

Det kommer

har besvarat

Sala kommun

som tar fram guiden.
till föreningarna
Cameleonterna
Diskussioner

är inte inblandad

önskemål

i Sala har uttryckt
byggnad

(C) yrkar

att kultur— och fritidsnämnden

beslutar

till handlingarna.

BESLUT
och fritidsnämnden

a_tt lägga informationen

Ma /?

en hel del
i Sala

till föreningar

av föreningsregistret

i Sverige
så är det upp

uppdaterad.
om att även använda

sig av Sandlådan

där de håller till idag på Salberga-området.

förs med Fastighetsenheten

a_tt lägga informationen

sign

in över 100

alls utan det är KommunMedia

själva att hålla informationen

Yrkanden
Westin

2020 framkom

kontaktuppgifter

När det gäller uppdatering

som är en angränsande

Justerandes

lite

fråga angående

Demokratiberednings

2020. I Fritidsguiden

när det gällde bland annat

felaktigheter

Kultur-

att starta

Hittills har det kommit

av Covid-19.

med anledning

Fritidsguiden

broschyren

Anders

När det gäller att täcka över

en offert på 975 tkr.

till lägren.

och fritidskontoret

kommun.

lämnat

i Sala även i år, men de kommer

att bli sommarläger

att erbjudas

och Sala SS kommer

av juni som det ärtänkt.

in i början

så har Fastighetsenheten

än vanligt

anmälningar
Kultur-

från Sala som

är nu fylld, men det är bara nio

än så länge. Men det följer planen

i vattnet

familjebassängen

senare

och 2

från idrottsföreningar

Här är det några föreningar

är klar och bassängen

av simhallen

Renoveringen
möjlighet

som staten

också.

har ansökt

grader

När det

av covid-19.

till kulturen

in 4 000 ansökningar

så har det totalt kommit

fördelar

samt 500 miljoner

till idrotten

gäller de 500 miljoner

drabbade

som blivit ekonomiskt

från föreningar

ansökningar

fem

har inkommit

att det hitintills

Roger Nilsson informerar

och fritidschef

Kultur-

och fritidschef

från kultur-

Information

beslutar

till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

för att få till en lösning.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

" SALA
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2020-05-20

§ 85

Information
Anders

från ordförande

har som enda politiker

möte gällande

deltagit

stöd till idrottslivet

när RF/SISU Västmanland

med kommuner

Yrkanden
Anders

Westin

att kultur-

[C) yrkar

och fritidsnämnden

&& lägga informationen

beslutar

till handlingarna.

BESLUT

Kultur-

och fritidsnämnden

gt; lägga informationen

Justerandes

sign

beslutar

till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

i Västmanland.

arrangerade

ett

29 (30)

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

» SALA

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2020-05-20

§ 86

Rapporter
från kurser och konferenser
Sveriges fritids— och kulturchefsförening
rum i augusti

Justerandes
"&

sign

2020

har ställt in årskonferensen

i Växjö.

Utdragsbestyrkande

som skulle ha ägt
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Övriga frågor
Anna Gillerblad
Badchef

om öppettiderna

(C) undrar

Elinor Lingblom

18.00 varje dag, under

svarar

kan vara öppen

så att det är lättare

Kultur- och fritidschef
bommen

Anders

Westin

en rink/sarg

om bommen

stängd

10.00-

för att minska

så att man ska kunna

Sala OK har i samråd

skadegörelse

svarar

för

med kontoret

bland annat.

till sig angående

åka inlines

Daniel Watkinson

om den

och fiska.

att det är Sala OK som ansvarar

den på beställning.

(C) har också fått en fundering

Fritidsutvecklare

ner till ]ärndammen,

att ta sig ner till bryggan

Roger Nilsson svarar

och att de öppnar

valt att ha bommen

har öppet,mellan klockan

juni, juli och augusti.

Westin [C) tar upp en fundering

Anders

vid Långforsbadet?

att Långforsbadet

att kunna sätta upp

och spela hockey på asfalt.

att han ska undersöka

om det kan finnas

någon sarg, och i så fall var det skulle kunna sättas upp. I dagsläget

är det brist på

bra asfaltsytor.
Anna Gillerblad
midsommar

(C) undrar

med tanke

Kultur- och fritidschef
konstförening

på Folkhälsomyndighetens
Roger Nilsson svarar

(S) undrar

Kultur- och fritidschef

en allmän

samarbete

diskussion

Westin

att kultur-

(C) yrkar

och fritidsnämnden

beslutar

till handlingarna.

BESLUT
Kultur-

och fritidsnämnden

& lägga informationen

Justerandes

sign

au 72?
I

x

Petra Jablonski

situation

i Sala. En Viss oro utrycks

Det är en stor fråga som kanske

såväl inom Sala kommun,

a_tt lägga informationen

med Sala konstförening.

att kulturutvecklare

om ungdomars
attityd.

Yrkanden
Anders

rekommendationer.

för ett möte från Sala konstförening.

när det gäller en del ungdomars
bredare

har stängt ändå till

att det är ett beslut som Sala

hur det går med dialogerna

Roger Nilsson svarar

på svar om tidpunkt

Det uppstod

sig att Aguélimuseet

har tagit.

Jessica Silversten
väntar

hur det kommer

beslutar

till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

som med andra

aktörer.

kräver

ett

