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Justerandes sign 

Idrott- och fritidsplan 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-01-23 

Dnr 2014/65 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-28 § 157 att ge kultur- och fritidsutskottet i 
uppdrag att ta fram en lokal idrotts- och fritidsplan för Sala kommun i samarbetet 
med det lokala föreningslivet Denna redovisas på kommunstyrelsens sammanträde 
senast den 31 maj 2014. 

Beredning 

Roger Nilsson föredrar ärendet 

Bilaga KFU 2014/6, skrivelse från Roger Nilsson 

Yrkanden 

Amanda Lindblad (S) yrkar 
att kultur- och fritidsutskottet beslutar 
att föreslå kommunstyrelsen besluta 
att förlänga tid för färdigställande av idrott- och fritidsplan till30 september 2014 

Anders Westin (C) yrkar som tilläggsyrkande 
att kultur- och fritidskontoret redovisar en arbetsplan vid kultur- och 
fritidsutskottets sammanträde i februari. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 
att föresl å kommunstyrelsen besluta 

att förlänga tid för färdigställande av idrott- och fritidsplan till 30 september 2014, 
samt 

att kultur- och fritidskontoret redovisar en arbetsplan vid kultur- och 
fritidsutskottets sammanträde i febru ari. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidskontoret 

Utdragsbestyrkande 
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SKRIVELSE 

Ang kommunal plan för idrott och fritidsliv 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-28 § 157 

SALAKOMMUN 
Kuttur & Fritid 

Ink. 2014 -01- Z J 

Olarier::?o4 / lt(} 1 2 

att ge kultur- och fritidsutskottet i uppdrag att ta fram en lokal idrotts- och 
fritidsplan för sala kommun i samarbetet med det lokala föreningslivet 

att den lokala idrotts- och fritidsplanen ska innehålla en nu lägesbeskrivning, vision, 
mål och strategier på hur salas idrotts- och fritidsliv kan utvecklas fram till 2024 

att förslag på en lokal idrotts- och föreningsplan, som fastställs av 
kommunfullmäktige, redovisas till kommunstyrelsen senast den 31 maj 2014 

Med anledning av personalsituationen på kultur- och fritidskontoret behöver 
tidsramen utökas för inlämnaodet av ett förslag på lokal idrotts- och föreningsplan. 

För att kunna göra ett grundligt och kvalitativt arbete ansöker kultur- och 
fritidskontoret om anstånd med inlämnaodet av ett förslag på en lokal idrotts- och 
föreningsplan till kommunstyrelsen senast 2014-09-30. 

Kultur och Fritid 

Ii 1~ R~~son-
Kontorschef 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Norra Esplanaden 5, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224·-188 50 

kommun.info@sala.se 
www.sala.se 
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SKRIVELSE 

Roger Nilsson 
Kontorschef 

roger. ni l ss on @sala .se 
Direkt: 0224-74 78 21 


