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Förlängd tid för fårdigställande av lokal kulturplan 

INLEDNING 

Dnr 2012/292 

Kulturutskottet beslutade 2012-10-16 att en kommunal kulturplan ska tas fram i 
samarbete med det lokala kulturlivet Planen ska innehålla en nulägesbeskrivning. 
vision och strategi för hur salas kulturliv kan utvecklas fram till 2024 med en 
treårsplan som uppdateras årligen. Den lokala kulturplanen ska också visa pä hur 
den kan kopplas till Salas övergripande vision samt den regionala kulturplanen. 
Förslaget till kulturplanen ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 1 juni 
2013. 

Beredning 

Ärendet föredras av kulturentrepenören 

Bilaga KFU 2013/15, skrivelse från kulturentrepenören 2013·04-10. 

Yrkanden 

Alnanda Lindblad yrkar 
att kultur· och fritidsutskottet beslutar 
l!tt anhålla om förlängd tid för färdigställande av lokal kulturplan hos 
kommunstyrelsen. 

Anders Westin yrkar 
att kultur· och fritidsutskottet beslutar 
l!tt kulturentrepenören inkommer med tidsplan för arbetet med lokal kulturplan till 
kultur· och fritidsutskottets sammanträde i maj. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 

l!tt anhålla om förlängd tid for fårdigställande av lokal kulturplan hos 
kommunstyrelsen, samt 

l!tt kulturentrepenören inkommer med tidsplan för arbetet med lokal kulturplan till 
kultur- och fritidsutskottets sammanträde i maj. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Kulturentrepenören 
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Kulturutskottet beslutade 2012-10-16 att en kommunal kulturplan ska tas fram i 
samarbete med det lokala kulturlivet Planen ska innehälla en nulägesbeskrivning, 
vision och strategi för hur Salas kulturliv kan utvecklas fram till 2024 med en 
treårsplan som uppdateras årligen. Den lokala kulturplanen ska ocksä visa pä hur 
den kan kopplas till Salas övergripande vision samt den regionala kulturplanen. 
Förslaget till kulturplanen ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 1 juni 
2013. 

I nuläget har vi haft ett uppstartsmöte den 12 mars med kulturaktörerna med bl.a. 
en redovisning av den regionala kulturplanen samt gruppdiskussioner. Under 
perioden 20 april tlll4 maj kommer invånarna kunna besvara en webbaserad 
kulturenkät pä Sala Kommuns hemsida Därefter sker fördjupade gruppdiskussioner 
med representanter frän kulturinstitutionerna samt utvalda kulturaktörer. 

Kulturentreprenören rekommenderar kultur- och fritidsutskottet attanhälla hos 
kommunstyrelsen om en längre tid för färdigställande av lokal kulturplan p.g.a. 
tidsbrist, dä kulturplanen bör förankras i det lokala kulturlivet samt att en remisstid 
bör finnas att tillgä. 

Dä den första planen kommer att gälla 2014-2016 bör den redovisas för Kultur- och 
fritidsutskottet november 2013 och för Kommunstyrelsen december 2013. 

Petra jablonski 
Kulturentreprenör 
salaKommun 
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