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Förändring i investeringsram - badplatser 

INLEDNING 

Dnr 2014/653 

Lokalförvaltarna har tillsammans med Kultur- och fritidskontoret gjort en snabb 
inventering av samtliga bad som skötts via föreningsdrift l inventeringen framkom 
behov även på andra badplatser. 

Beredning 

Bilaga KFU 2014/19, förslag till beslut 

Ärendet föredras av Roger Nilsson, kontorschef. 

Yrkanden 

Alnanda Lindblad (S) yrkar 
att kultur- och fritidsutskottet beslutar 
.!!l;!; hemställa hos kommunstyrelsen att de investeringsmedel som idag finns hos 
lokalförvaltarna för "upprustning av Hällsjöbad et, bryggor, omklädningsrum med 
mera i samverkan med lokala föreningar" flyttas till kultur- och fritidskontoret och 
används till "upprustning av Hällsjöbadet och andra badplatser, bryggor, 
omklädningsrum mm i samverkan med lokala föreningar". 

Anders Westin (C) yrkar bifall till ordförandens förslag. 

Ajournering 
Mötet ajourneras i fem minuter. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 

.!!l;!; hemställa hos kommunstyrelsen att de investeringsmedel som idag finns hos 
lokalförvaltarna för "upprustning av Hällsjö badet, bryggor, omklädningsrum med 
mera i samverkan med lokala föreningar" flyttas till kultur- och fritidskontoret och 
används till "upprustning av Hällsjöbadet och andra badplatser, bryggor, 
omklädningsrum mm i samverkan med lokala föreningar". 

Utdrag 
Kultur- och fritidskontoret 
Kommunstyrelsen 
"t';~.v 2.oll.\-ch -z..q ~ 
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Kultur- och fritidsutskott 

Förändring i investeringsram 

Lokalförvaltarna har 200 tkr i investeringsmedel för "Upprustning av 
Hällsjöbadet, bryggor, omklädningsrum, mm i samverkan med lokala 
föreningar" 

Lokalförvaltarna har tillsammans med Kultur- och fritidskontoret gjort en 
snabb inventering av samtliga bad som skötts via föreningsdrift l 
inventeringen framkom behov även på andra badplatser. 

Då Kultur- och fritidskontoret ansvarar för skötseln av baden och är även det 
kontor som har kontakt med de föreningar som ideellt sköter baden. Önskar 
kultur- och fritidskontoret att de investeringsmedel som finns för 
"Upprustning av Hällsjöbadet, bryggor, omklädningsrum, mm i samverkan 
med lokala föreningar" flyttas över till kultur- och fritidskontoret och 
används till "Upprustning av badplatser, bryggor, omklädningsrum, mm i 
samverkan med lokala föreningar". 

Detta möjliggör större flexibilitet och vi undviker problematiken med ökad 
drift genom hyror på gjorda investeringar 

Förslag till beslut 

att de investeringsmedel som finns för "Upprustning av Hällsjöbadet, 
bryggor, omklädningsrum, mm i samverkan med lokal föreningar" flyttas till 
kultur- och fritidskontoret och används till "Upprustning av badplatser, 
bryggor, omklädningsrum, mm i samverkan med lokal föreningar 

Kultur- och fritidskontoret 

Roger Nilsson 
Kontorschef 

SALA KOMMUN 
Kom m unstyreisens 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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Roger Nilsson 
Kontorschef 
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