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SAM MANTRÄDESPROTO KOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-10-23 

Blå salen, Sa la stadsbibliotek 9.00-11.30 

Amanda Lindblad (S) 
Michael PB Johansson (M) 
Anders Westin (C) 

Kristina Nyberg (S) ersätter Alattin Temur (S) 
Viktor Kärvinge (S) ersätter Alette-Marie Lindgren (S) 

Andreas Weiborn (M) 

Lars Alderfors (FP) 
Per Larsson (SBÄ) 

Ragge Jage ra (SD) 
Johanna Ritvadatte r (V) 
Rolf Nordström (KO) 

Beatrice Woldert (MP) 

Boel Simonsson, bibliotekschef 
Roger Nilsson, kontorschef 
Sara lngo, sekreterare 

' tiva enhete n, Rådhusgatan 4 C, 2014-10-29 kl 09.00 

Paragrafer 

Sara lngo /.- w 
~- - --

Amanda Lindblad (S) 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justera t, justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kultur- och fritidsutskotte t 

2014-10-23 

Datum för anslags uppsättande 2014-10-29 Datum för anslags nedtagande 2014-11-20 

Fö rvaringsplat s för protokollet 

Underskrift 
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§ KFU 49 Ordningsfråga 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-10-23 

Följande ärende utgår från dagens föredragningslista 

• Anmälningsärenden 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ KFU 50 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-10-23 

Revidering av lokal biblioteksplan, delredovisning 

INLEDNING 

Dnr 2014/773 

Syftet med en biblioteksplan är att den ska bestämma inriktningen för den 
kommunala biblioteksverksamheten och samtidigt fungera som ett mätbart och 
uppföljningsbart handlingsdokument 

Beredning 
Ärendet föredras av Boel Simonsson, bibliotekschef 

Yrkanden 

Amanda Lindblad (S) yrkar 
att kultur- och fritidsutskottet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna 

BESLUT 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

Utdrag 
Boel Simonsso n 

Utdragsbestyrkande 

4 (15) 



l SALA 
KOMMUN 

§ KFU 51 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-10-23 

Föreningsledarstipendium 2014 

INLEDNING 

Dnr 2014/966 

Föreningsledars tipendiet de las ut för "Välförtjäns t idee lll eda rinsa ts inom 
föreningslive t i Sa la". Stipendi et är på 32,000 kronor, vilket delas me ll an leda ren och 
föreni ngen. 

Beredning 

Ärendet föredras av ordföranden 

Bilaga KFU 2014/31, ansökninga r och ti digare stipendi ate r, normer och 
sammanställning 

Yrkanden 

Amanda Lindblad (S) yrkar 
att kultur- och fritidsutskottet bes lutar 
att lägga ansökningarna till handlinga rna inför bes lut på kultur- och fritids utskottets 
möte i november 2014. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsutskottet besluta r 

att lägga ansökninga rna till handlinga rna inför beslut på kultur- och fritidsutsko ttets 
möte i november 2014. 

Utdragsbestyrkande 
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§ KFU 52 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄD ESPROTOKOLL 
KUL TUR- OCH FRITIDSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-10-23 

Kulturstipendiet 2014 

INLEDNING 

Sala kommuns kulturs tipendium ä r avsett att stödja och uppmuntra 
kulturverksamhet inom skilda aktue lla områden. 
s tipendiet är på 25 000 kronor. 

Beredning 

Ärendet föredras av ordföranden 

Dnr2014/967 

Bilaga KFU 2014/32, ansökningar och tidigare stipendiater, normer och 
sammanställning 

Yrkanden 

Amanda Lindblad (S) yrkar 
att kultur- och fritidsutskottet beslutar 
att lägga ansökningarna till handlingarn a inför beslut på ku ltur- och friti ds utskottets 
möte i november 2014. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsutskottet besluta r 

m lägga ansö kningarna till ha ndlingarna inför bes lut på kultur- och fr itidsutskottets 
möte i november 2014. 

Utdragsbestyrkande 
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§ KFU 53 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-10-23 

Salasparbanks kulturfond 2014 

INLEDNING 

Dnr 2014/1045 

Medel ur Sala Sparbanks kulturfond kan sökas till följande ändamål: utsmyckning av 
offentliga platser och byggnader, bevarande av konstverk eller minnesmärken av 
historiskt eller annat intresse. 

Beredning 

Ärendet föredras av ordföranden 

Bilaga KFU 2014/33, ansökningar och tidigare stipendiater, normer och 
sammanställning 

Yrkanden 

Amanda Lindblad (S) yrkar 
att kultur- och fritidsutskottet beslutar 
att lägga ansökningarna till handlingarna inför beslut på kultur- och fritidsutskottets 
möte i november 2014. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 

att lägga ansökningarna till ha ndlingarna inför beslut på kultur- och fritidsutskottets 
möte i november 2014. 

Utdragsbestyrkande 
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§ KFU 54 

Justera n des sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-10-23 

Redovisning av tidsplan för idrott- och fritidsplan 

INLEDNING 

Dnr 2014/65 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-28 § 157 att ge kultur- och fritids utskottet i 
uppdrag att ta fram en lokal idrotts- och fritidspla n för Sala kommun i samarbete 
med det loka la förenings livet 

Beredning 

Ärendet föredras av Roger Nilsson, kontorschef 

Bilaga KFU 2014/34, redovisning med tidsplan 

Protokollsutdrag KFU §24/2014 

Yrkanden 

Mi chael PB Johansson (M) yrkar 
att kultur- och fritidsutskottet besluta r 
att återremittera ärendet till kultur- och fritidskontoret med anledning av översyn 
av tidsplan med inkJudering av dialogmöten med civilsamhället, översyn av 
tidsplanen, samt utökad remissperiod, samt 
att tids planen behandlas tidigast i januari 2015 

BESLUT 

Kultur- och fritidsutskottet besluta r 

att ä rendet återremitteras till kultur- och fritidskontore t med anledning av översyn 
av tidsplan med inkJudering av dialogmöten med civilsamhället, översyn av 
tids planen, samt utökad remissperi od, samt 

att t idsplanen behandlas tidigast i januari 2015 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Åke Lantz, fritidsutvecklare 

Roger Nilsson, kontorschef 

Utdragsbestyrkande 
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§ KFU 55 

Justera n des sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-10-23 

Lokalt aktivitetsstöd- höjd ålder 

INLEDNING 

Dnr2014/1058 

Förslag om att höja å ldern för statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) 

Beredning 

Ärendet föredras av Roger Nilsson 

Bilaga KFU 2014/35, yttrande från Roger Nilsson 

Yrkanden 

Amanda Lindblad (S) yrkar 
att kultur- och fritidsutskottet beslutar 
att kultur- och fritidskontoret få r i uppdrag att analysera inläm nade uppgifter till 
riksidrottsförbundet och redovisa dessa till kultur- och fritidsnämndens 
sammanträde i mars 2015. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsuts kotte t beslutar 

att kultur- och fritidskontoret får i uppdrag att ana lysera inlämnade uppgifter t ill 
riksidrottsförbundet och redovisa dessa till kultur- oc h fritidsnämndens 
sammanträde i mars 2015. 

Utdrag 

Roger Nilsson 

Utdragsbestyrkande 
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l SALA 
KOMMUN 

§ KFU 56 

Justera n des sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-10-23 

Dnr 2014/ 993 

Yttrande över ansökan om startbidrag för Chiron-verksamhet för 
integrationsarbete 

INLEDNING 
Chiron ha r, i en ansökan inlämnad 2014-09-24, ansökt om startbidrag fö r 
uppbyggande av verksamhet som riktar in s ig mot ett integrationsarb ete för 
nysvens kar i samhället i Sala . 

Beredning 

Ärendet föredras av Roger Nilsson 

Bilaga KFU 2014/36, yttrande och ansökningshandlingar 

Yrkanden 

Amanda Lindblad (S) yrkar 
att kultur - och fritidskontoret besluta r 
att uppmana Kommunstyrelsen a tt inhämta remissyttrande från vård- och 
omsorgsnämnden för större beslutsunderlag. Därmed skulle vård- och 
omsorgsnämnden kunna vara med och s tyra i rätt riktning och eventuellt stötta 
Chiron-verksamheten. 

Michael PB Johansson (M) och Anders Westin (C) yrkar bi fall till ordförandens 
yrkande. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 

att uppmana Kommunsty relsen att inhämta remissyttrande från vård- och 
omsorgsnämnden för större beslutsunderlag. Därmed skulle vård- och 
omso rgs nämnden kunna va ra med och styra i rätt riktning och eventue llt stötta 
Chi ron-ve rksamheten. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Vård- och o mso rgsförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 
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§ KFU 57 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESP ROTOKOLL 
KUL TUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-10-23 

Dnr2014/1046 

Nytt namn på ishallen 

INLEDNING 
Nytt samarbetsavta l ha r tecknats mellan Sala Hockey och Commsec AB varpå det 
har uppförts en ny skylt på isha llens fasad. 

Beredning 

Ärendet föredras av Roger Nilsson 

Bilaga KFU 2014/37, ansökan/anmälan om namnbyte på ishallen vid Lä rkan i Sala. 

Yrkanden 

Amanda Lindblad (S) yrkar 
a tt kultur- och fritidsutskottet beslutar 
ill godkänna ändring av namn på ishallen 

Michael PB Johansson (M) yrkar som tilläggsyrkande 
att kultur- och fritidsutskottet bes lutar 
att kultur- och fritidskontoret ta r med detta i komma nde avtalsprocess, samt 
att uppdra till kultur- och fri tidskontoret a tt upplysa föreningen om att ny ansökan 
alltid inkommer innan namnbyte ske r. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 

att godkänna ändring av namn på ishallen, samt 

ill kultur- och fritidskontoret tar med detta i kommande avtalsprocess, samt 

att uppdra t ill kultur- och fritidskontoret att upplysa föreningen om a tt ny ansö kan 
alltid inkommer innan namnbyte sker . 

Utdrag 

Sala Hockey 

Roger Nilsson 

Utdragsbestyrkande 
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§ KFU 58 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL 
KUL TUR- OCH FRITIDSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-10-23 

Dnr 2014/1050 

Kartläggning för offentlig konst 

INLEDNING 
Sala kommun syfta r till a tt lyfta frågan kring den offentliga konsten enligt loka l 
kulturplan som antogs i Kommunfullmäktige § 9/2014. 

Beredning 

Ärende t föredras av ordföranden 

Bilaga KFU 2014/ 38, skrivelse från Pet ra jablonski 

Yrkanden 

Amanda Lindblad (S) yrkar att 
kultur- och fritidsutskottet besluta r 
att ge kultur- och fritidskontoret i uppdrag att utreda förutsättningar och 
kostnadsberäkna genomförande av kons tinventering och ta fram en handlingsplan 
för offentlig konst i Sala kommun, samt 
att redovisa det till kultur- och fritidsuts kottet i december 2014 

Mi chael PB Johansson (M) yrka r a tt 
kultur- och fritidsutskottet beslutar 
att återremittera ä rendet för vida re behandling till kultur- och fritidsnämnden 
under2015 

Anders Westin (C) och Kris tina Nyberg (S) y rkar bifa ll ti ll ordförande ns förslag 

Proposition 

Ordföranden frågar kultur- och fritidsutskottet om ä rendet ska avgöras idag e ller 
återremitteras och ordföranden finne r att ä rendet ska avgöras idag. 

Ordföranden s tä ller dä refter s itt eget yrkande mot avslag och finner sitt eget 
y rkande bifallet. 

BESLUT 

Kultur- och friti dsutskottet besluta r 
att ge kultur- och fritidskontoret i uppdrag att utreda förutsättningar och 
kostnadsberäkn a genomförande av kons tinventering och ta fram en handlingspla n 
fö r offentlig konst i Sala ko mmun, samt 
att redovisa det ti ll kul tur- och friti dsutskottet i december 2014 

Utdrag 

Petra jablonski, kulturutvecklare 

Roger Nilsson, konto rschef 

Utdragsbestyrkande 
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§ KFU 59 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-10-23 

Information från kontoret 

Roger Nilsson informera r frän fritids- och kulturchefsförenings konfe rens i 
Jönköping i augusti 2014. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

Utdragsbestyrkande 
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§ KFU 60 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-10-23 

Information från ordföranden 

• Seminarium om offentlig konst den 8 oktober i Blå sa len. 

• Kulturkonferensen i Umeå 6-7 oktober 

BESLUT 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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§ KFU 61 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KUL TUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-10-23 

Övriga frågor 

Anders Westin (C) s tä lle r frågan till Roger Nilsson om hur kultur- och 
fritidskontoret kan jobba med hälsa och ohälsa hos medborgarna i Sala kommun. 
Frågan väcks e fter en undersökning som redovisats den 10 oktobe r i Expressen. 

Utdragsbestyrkande 
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§ KFU 61 

Justerandes sign 

Övriga frågor 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-10-23 

Anders Westin (C) ställer frågan till Roger Nilsson om hur kultur- och 

fritidskontoret kan jobba med hä lsa och ohä lsa hos medborgarna i Sala kommun. 
Frågan väcks efter en undersökning Mind-index 2014 som redovisas på Mind, 
föreningen för psykisk hälsa; https://mind.se /2014-ars-mind-index-publicerat/ 

Utdragsbestyrkande 

15 (15) 


