
&  SALA
KOMMUN

 

Plats och tid

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare

Närvarande representanter

Övriga deltagare

Utses att justera

Justeringens plats och tid

Underskrifter Sekreterare

Ordförande

Justerande

Organ

Samma nträdesdatum

Datum för anslags uppsättande

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KULTUR- OCH FRlTlDSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

2020-10-15
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§ 127 Ordningsfråga
Yrkande

Justerandes sign

% M

Anders Westin (C) föreslår att föredragningslistan kompletteras med ärendet
Lokalbidrag Teater Vårvind.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

&  föredragningslistan kompletteras med ärendet Lokalbidrag Teater Vårvind

Utdragsbestyrkande

//
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Justerandes  sign

_.l

Sammanträdesdatum

2020-10-15

Dnr  2020/1104

Yttrande  gällande remiss —Miljöprogram Sala kommun

INLEDNING

Miljöprogrammet syftar sig till att ange riktning för kommunens miljömålsarbete

genom att visa vad Vi behöver fokusera på för att uppnå målbilden om ett ekologiskt

hållbart samhälle. Programmet ska även skapa en långsiktig struktur för Sala

kommuns miljösamordning. Därmed är Miljöprogrammet ett koncentrat av

kommunens styrdokument utifrån ett miljömålsperspektiv. Detta miljöprogram

visar vad Sala kommun behöver fokusera på för att uppnå en långsiktig miljömässig

hållbar utveckling ur ett lokalt, regionalt, nationellt som såväl globalt perspektiv.

Beredning

Bilaga KFN  2020/84  Yttrande gällande remiss  — Miljöprogram Sala kommun

Kultur- och fritidschef Roger Nilsson föredrar ärendet.

Kultur- och fritidsnämnden har under många år prioriterat klimatmiljöinvesteringar

i egna samt föreningsdrivna anläggningar för att utföra energieffektiviserings-

åtgärder. Föreningar har genom bidrag från kultur- och fritidsnämnden haft

incitament till att utföra investeringar som leder till lägre energiförbrukning och

lägre utsläpp för att främja miljön.

Yrkande

Anders Westin (C) yrkar

att kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt kultur- och fritidsnämnden har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget

till miljöprogram för Sala kommun.

BESLUT

Kultur— och fritidsnämnden beslutar

a_tt kultur- och fritidsnämnden har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på
förslaget till miljöprogram för Sala kommun.

 

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Justerandes  sign
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Sammanträdesdatum

2020-10-15

Dnr  2020/1268

Yttrande  gällande remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter om

ändring i föreskrifter  (20172) om statsbidrag till allmänna

samlingslokaler

INLEDNING

Boverkets föreskrifter  (20172) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler utgör

ett komplement till förordningen  (2016:1367) om statsbidrag till allmänna

samlingslokaler. Genom föreskrifterna reglerar Boverket verkställigheten av

förordningen. Bidrag till allmänna samlingslokaler regleras sedan den  1  februari

2017  i förordningen om statsbidrag till allmänna samlingslokaler. Bidrag till

allmänna samlingslokaler får lämnas i form av två olika bidrag; ett

investeringsbidrag och ett verksamhetsutvecklingsbidrag.

Beredning

Bilaga KFN  2020/85  Yttrande gällande remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter om

ändring i föreskrifter  (20172) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler

Kultur- och fritidschef Roger Nilsson föredrar ärendet.

Förslaget som nu är framtaget innebär i korthet förenklingar i

ansökningsförfarandet för de sökande föreningarna. Sala kommun är en av få

kommuner som erbjuds möjlighet att yttra sig över förslaget.

Yrkande

Anders Westin (C) yrkar

att kultur- och fritidsnämnden beslutar

att lämna följande remissvar: Tillstyrker utan kommentar.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_t_t lämna följande remissvar: Tillstyrker utan kommentar.

Utdrag

Kommunstyrelsens ledningsutskott

% Utdragsbestyrkande

I  /
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Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2020-10-15

Dnr 2020/1367

Ansökan  om  lokalbidrag för Teater Vårvind

INLEDNING

Teater Vårvind har verksamhetslokaler på Folkets hus, Borgmästaregatan 1 i Sala,

och söker nu lokalbidrag för 2020. Verksamheten består av två lokaler på andra
våningen i Folkets hus; en stor lokal för repetitioner samt hyra av förråd. Utgifter för

lokalerna uppgår till totalt 15.300 kr för 2020.

Beredning

Bilaga KFN 2020/90 Ansökan om lokalbidrag för Teater Vårvind

Kulturutvecklare Petra ]ablonski föredrar ärendet.

Föreningen erbjuds enligt antagna riktlinjer ett 80 procentigt hyresbidrag med en

max gräns på 10 500 kr per år. Representant från Kultur- och fritidskontoret har

besiktigat lokalen 20-10-07 och godkänner den för hyresbidrag.

Yrkande

Anna Gillerblad (C) yrkar
att kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt godkänna lokalen, samt

a_tt godkänna ett lokalbidrag på 1 440 kronor för oktober till december 2020.

Iessica Silversten (S) och Tomas Bergling (M) yrkar bifall till Anna Gillerblads (C)
yrkande.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

&  godkänna lokalen, samt
&  godkänna ett lokalbidrag på 1 440 kronor för oktober till december 2020.

Utdrag

Petra Jablonski

Teater Vårvind

Utdragsbestyrkande
_,,__.__7 &
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§  131 Ekonomisk uppföljning

INLEDNING
Ekonomisk uppföljning till och med sista  september.

Beredning

Bilaga KFN  2020/86  Ekonomisk uppföljning

Kultur— och fritidschef Roger Nilsson föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Westin (C) yrkar

att kultur- och fritidsnämnden beslutar

ag godkänna den Ekonomiska uppföljningen enligt bilaga KFN  2020/86.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt godkänna den Ekonomiska uppföljningen enligt bilaga KFN  2020/86.

Utdrag

Ekonomikontoret

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2020-10-15

Ekonomisk redovisning

INLEDNING

Ekonomisk redovisning per  2020-10-02.

Beredning

Bilaga KFN  2020/87  Ekonomisk redovisning

Kultur- och fritidschef Roger Nilsson föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Westin (C) yrkar

att kultur- och fritidsnämnden beslutar

&  godkänna den Ekonomiska redovisningen enligt bilaga KFN  2020/87.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

&  godkänna den Ekonomiska redovisningen enligt bilaga KFN  2020/87.

Utdragsbestyrkande
,7777
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Sammanträdesdatum
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§  133 Ärenden avgjorda med  stöd  av delegation

INLEDNING
Ärenden som beslutats på kultur- och fritidsnämndens vägnar enligt

delegationsbesluti enlighet med bilaga KFN  2020/88.

Beredning

Bilaga KFN 20  20/88, Ärenden avgjorda med stöd av delegation

Yrkanden

Anders Westin (C) yrkar

att kultur- och fritidsnämnden beslutar

ålägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 134 Anmälningsärenden

INLEDNING

Justerandes sign

42w

Ordförandenanmäler  ärenden som beslutatsav kommunstyrelsen eller

kommunfullmäktige och berör kultur— och fritidsnämnden.

Beredning

Bilaga KFN 2020/89, Anmälningsärenden

Yrkanden

Anders Westin (C) yrkar

att kultur— och fritidsnämnden beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna

BESLUT

Kultur— och fritidsnämnden beslutar

&  lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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KOMMUN
Sammanträdesdatum

2020—10—15

Information från kultur- och fritidschef

Kultur- och fritidschef Roger Nilsson informerar om att alla stipendieansökningar

finns i Netpublicator. På novembersammanträdet kommer vi att besluta vilka

Stipendiaterna blir, ni har god tid på er att läsa igenom.

Kristina Nyberg (S) frågar hur det ser ut gällande ekonomi för Sala sparbanks

kulturfond.

Roger Nilsson svarar att fonden inte har ökat nämnvärt sedan förra året. Men att

kulturutvecklare Petra ]ablonski har fått i uppdrag att se över om det ändå går att

tillmötesgå Avlidna Salakonstnärers ansökan gällande minnesplatta Ivan Aguéli.

Silverskölden kommer att ställas ini år. Juryn för Silverskölden kommer att träffas

inom kort.

Om ni besöker biblioteket under veckorna 44-45 så kommer det att vara lite rörigt,

då ett nytt bokhyllesystem ska installeras.

Yrkanden

Anders Westin (C) yrkar

att kultur- och fritidsnämnden beslutar

&  lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

7???
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2020—10-15

Information från ordförande

Anders Westin (C] informerar om att presidiet, det vill säga Anders Westin  [C),

Tomas Bergling (M) och jessica Silversten (S) har blivit inbjudna till ett möte av

samhällsbyggnadskontoret avseende simhallen.

Yrkanden

Anders Westin (C) yrkar

att kultur- och fritidsnämnden beslutar

ag lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

12  (14)
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§ 137 Rapporter  från kurser  och  konferenser

Inget  att  rapportera.

Justerandes  sign Utdragsbestyrkande
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KOMMUN
Sammanträdesdatum

2020-10-15

Övriga  frågor
Jessica Silversten (S) undrar hur kultur- och fritidskontoret marknadsför simhallen.

Roger Nilsson, kontorschefpä kultur- och fritidskontoret svarar att de annonserar i

massmedia och sociala medier.

Jessica Silversten (S) undrar om det kommer att komma upp mer insynsskydd mot

familjebassängen som inte är i bruk nu.

Roger Nilsson svarar att de avvaktar beskedet om hur det tänks med

familjebassängen. Det är fortfarande lite ovisst vad som ska hända med

familjebassängen.

Anders Westin (C) lyfter fråga om information till föreningslivet om nationella och

regionala kompensationsstöd med anledning av Covid 19. Daniel Watkinson och

Petra ]ablonski planerar för att genomföra informationstillfällen.

Yrkanden

Anders Westin (C) yrkar

att kultur- och fritidsnämnden beslutar

a_tt lägga informationen till handlingarna.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

ag lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrka nde

f/ ,  Å;


