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§ KFU 92 Ordningsfråga 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-12-17 

Följande ärende utgår från dagens föredragningslista 

• Konstpedagogisk verksamhet 

Följande ärende kompletterar dagens föredragningslista 

• Seminarium om fördelning till folkbildningen 

Utdragsbestyrkande 
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§KFU93 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-12-17 

Seminarium om fördelning till folkbildningen 

INLEDNING 

Dnr 2013/109 

Det har kommit in en inbjudan till Sala kommun om att delta i detta arbete. 

Beredning 

Ärendet föredras muntligt av Amanda Lindblad (S) 

Yrkande 

Amanda Lindblad (S) yrkar 
att kultur- och fritidsutskottet beslutar 
att utse två representanter från Kultur- och fritidsutskottet att delta vid seminarium 
om fördelning till folkbildningen den 13 januari 2014 

BESLUT 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 

att utse två representanter från Kultur- och fritidsutskottet att delta vid seminarium 
om fördelning till folkbildningen den 13 januari 2014 

Utdrag 
Sara Ingo, kultur- och fritidskontoret 

Utdragsbestyrkande 
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§ KFU 94 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-12-17 

Kulturting S-6 mars 2014 i Eskilstuna 

INLEDNING 

Dnr 2013/71 

Kulturtinget är ett årligen återkommande evenemang och en kreativ mötesplats för 
politiker, tjänstemän och andra kulturintresserade. Det arrangeras av Örebro läns 
landsting, Landstinget Västmanland och Landstinget Sörmland och har under åren 
utvecklats till en viktig arena för dialog och förmedling av kunskap kring aktuella 
kulturfrågor med huvudfokus på barn och unga. 

Beredning 

Ärendet föredras muntligt av Amanda Lindblad (S) 

Yrkanden 

Amanda Lindblad (S) yrkar 
att kultur- och fritidsutskottet beslutar 
att utse två representanter från Kultur- och fritidsutskottet att delta vid kulturtinget 
i Eskilstuna den 5-6 mars 2014 i Eskilstuna. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 

att utse två representanter från Kultur- och fritidsutskottet att delta vid kulturtinget 
i Eskilstuna den 5-6 mars 2014 i Eskilstuna. 

Utdrag 

Sara Ingo, kultur- och fritidskontoret 
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§ KFU 95 

IJLI 

Lokal Kulturplan 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-12-17 

Dnr 2013/72 

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 på hur 
den kan kopplas till Salas övergripande vision samt den regionala kulturplanen 

Beredning 

Bilaga KFU 2013/56, förslagtilllokal kulturplan 

Ärendet föredras av Petra Jablonski, kulturentreprenör 

Yrkanden 

Amanda Lindblad (S) yrkar 
att kultur- och fritidsutskottet beslutar 
att kultur- och fritidsutskottet efter redaktionella ändringar föreslår 
kommunstyrelsen besluta att hemställa hos fullmäktige 
att fastställa Salas lokala kulturplan för 2014-2016 

BESLUT 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 
att kultur- och fritidsutskottet efter redaktionella ändringar föreslår 
kommunstyrelsen besluta att hemställa hos fullmäktige 

att fastställa Salas lokala kulturplan för 2014-2016 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 
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§ KFU 96 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KUL TUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-12-17 

Utökat utbildningsbidrag 

Beredning 

Bilaga KFU 2013/57, sammanställning av sökande 

Ärendet föredras av Roger Nilsson, kontorschef 

Yrkanden 

Alnanda Lindblad (S) yrkar 
att kultur- och fritidsutskottet beslutar 

Dnr 2013/73 

att bevilja Gymmix Ransta, Sala Gymnastikförening och Varmsätra IK utökat 
utbildningsbidrag för 2013 enligt bilaga 2013/57. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 

att bevilja Gymmix Ransta, Sala Gymnastikförening och Varmsätra IK utökat 
utbildningsbidrag för 2013 enligt bilaga 2013/57. 

Utdrag 

Gymmix Ransta 

Sala Gymnastikförening 

Varmsätra IK 

Lena Larsson, kultur- och fritidskontoret 
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KOMMUN 

§ KFU 97 

['JL l 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-12-17 

Kulturverksamhet i skolan 

INLEDNING 

Dnr2013/74 

I Sala finns en lång tradition av att erbjuda skolelever ett utbud av professionell 
kultur samt film på skoltid. Kultur- och fritidskontoret är skolförvaltningen 
behjälplig med urval och ekonomi. I nya läroplanen, LGR 11, lyfts dessa frågor fram i 
än större utsträckning som viktiga och naturliga inslag i elevernas undervisning. 

Beredning 

Bilaga KFU/58, skrivelse från Anders Westin (C) och Christer Gustafsson (C) 

Bilaga KFU 2013/61, svar från Roger Nilsson, kontorschef 

Ärendet föredras av Roger Nilsson, kontorschef 

Yrkande 

Amanda Lindblad (S) yrkar 
att kultur- och fritidsutskottet beslutar 
att förslaget anses besvarat med bilaga KFU 2013/61 

Anders Westin (C) yrkar bifall till Amanda Lindblad (S) yrkande. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 

att förslaget anses besvarat med bilaga KFU 2013/61 

Utdrag 

Anders Westin 

Christer Gustafsson 

För kännedom: skolförvaltningen 

Kultur- och fritidskontoret 
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KOMMUN 

§KFU98 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-12-17 

Dnr 2013/75 

Ekonomiskt stöd till barn- och ungdomsverksamheten på 
landsbygden 

INLEDNING 
Meningsfulla fritidsaktiviteter i hela kommunen är viktiga inslag för att göra Sala 
kommuns tätorter attraktiva som bostadsorter. För 2011,2012 och 2013 har 
kommunfullmäktige beslutat om extra stöd, 100 OOOkrfår, för barn och 
ungdomsverksamhet på landsbygden 

Beredning 

Bilaga KFU 2013/59, förslag från Anders Westin (C) och Christer Gustafsson (C) 

Bilaga KFU 2013/62, förslag till fördelning av stöd 

Ärendet föredras av Roger Nilsson, kontorschef 

Yrkanden 

Amanda Lindblad (S) yrkar 
att kultur- och fritidsutskottet beslutar 
att ställa sig bakom skrivelsen, bilaga 2013/59, samt 
att stödet tilllandsbygdens ungdomsgårdar skall ske genom ett 
ansökningsförfarande, samt 
att information gällande stödet kommer att ske genom att landsbygdens 
ungdomsgårdar bjuds in till en träff där kontoret i dialog med landsbygdens 
ungdomsgårdar diskutera stödets möjligheter. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 

att ställa sig bakom skrivelsen, bilaga 2013/59, samt 

att stödet tilllandsbygdens ungdomsgårdar skall ske genom ett 
ansökningsförfarande, samt 
att information gällande stödet kommer att ske genom att landsbygdens 
ungdomsgårdar bjuds in till en träff där kontoret i dialog med landsbygdens 
ungdomsgårdar diskutera stödets möjligheter. 

Utdrag 

Anders Westin 

Christer Gustafsson 

Roger Nilsson, kultur- och fritidskontoret 
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§KFU99 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-12-17 

I avvaktan på ny lokal för kulturevenemang 

INLEDNING 

Dnr 2013/76 

Det finns planer på en ny lokal för kulturarrangemang, men i avvaktan på dess 
tillkomst behöver Sala kommun ge goda förutsättningar för föreningarna att bedriva 
sin uppskattade verksamhet 

Beredning 

Bilaga KFU 2013/60, skrivelse från Anders Westin (C) och Christer Gustafsson (C) 

Ärendet föredras av Amanda Lindblad (S) 

Yrkanden 

Amanda Lindblad (S) yrkar 
att kultur- och fritidsutskottet beslutar 
att ge kultur- och fritidskontoret i uppdrag att se över riktlinjer för nyttjande av Blå 
salen som syftar till att ge företräde för kultur- och fritidsverksamhet, samt 
att. uppdra till kultur- och fritidskontoret att i dialog med föreningslivet utreda 
möjligheterna att köpa in och i Blå salen placera en teleskopläktare eller gradäng, 
samt 
att. invänta redovisning av lokal utredning, samt 
att. redovisning sker till kultur- och fritidsutskottets sammanträde i mars 2014. 

Anders Westin (C) yrkar bifall till Amanda Lindblads (S) yrkande 

Michael PB Johansson (M) yrkar avslag till förmån för eget yrkande 
att invänta slutrapport från lokalutredningens inventering av tillgängliga lokaler i 
kommunen. 

Propositionsordning 

Amanda Lindblad (S) ställer förslagen mot avslag och finner sitt eget bifallet. 

Reservationer 

Michael PB Johansson (M) reserverar sig mot beslutet 

BESLUT 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 

att. ge kultur- och fritidskontoret i uppdrag att se över riktlinjer för nyttjande av Blå 
salen som syftar till att ge företräde för kultur- och fritidsverksamhet, samt 

att. uppdra till kultur- och fritidskontoret att i dialog med föreningslivet utreda 
möjligheterna att köpa in och i Blå salen placera en teleskopläktare eller gradäng, 
samt 

att. invänta redovisning av lokal utredning, samt 

att redovisning sker till kultur- och fritidsutskottets sammanträde i mars 2014. 
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Forts § KFU 99 

Utdrag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-12-17 

Roger Nilsson, kultur- och fritidskontoret 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-12-17 

§ KFU 100 Information från kontoret 

Roger Nilsson redovisar 
• Remisspresentation av regional kulturplan den 17 februari 2014 kl. 9-15 i 

Hallstahammar. 
• Öppet möte den 6 februari gällande den regionala kulturplanen. Plats är 

ännu inte bestämd. 
• Fritidsutvecklare Åke Lantz är sjukskriven till januari 2014. 

BESLUT 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna 
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l SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-12-17 

§ KFU 101 Information från ordföranden 

Ingen information 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KUL TUR- OCH FRITIDSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2013-12-17 

§ KFU 102 Anmälningsärenden 

Justerandes sign 

f) fr__ 

Beredning 

Bilaga KFU 2013/54, anmälningsärende december 2013 

BESLUT 

Kultur och fritidsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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§ KFU 103 Övriga frågor 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2013-12-17 

Kultur- och fritidsutskottet vill tacka samtliga medarbetare på kultur- och 
fritidskontoret för allt arbete under 2013 och tillönska alla en God Jul och ett Gott 
Nytt År! 

Utdragsbestyrkande 
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