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§ KFU 71 Ordningsfråga 

SAM MAN TRÄD ES PROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-12-18 

Följande ärende utgår ut dagens föredragningslista 

• Anmälningsärende 
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§ KFU 72 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KUL TUR- OCH FRITIDSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-12-18 

Dnr 2014/773 

Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning 

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

Beredning 
Bilaga KFU 2014/41, förslag till biblioteksplan 

Ärendet föredras av Boel Simonsson, bibliotekschef och Karin Hulten, bibliotekarie 
på Kungsängsgymnasiet 

Yrkande 

Amanda Lindblad (S) yrkar 
att kultur- och fritidsutskottet beslutar 
att föreslå kommunstyrelsen att hemställa att kommunfullmäktige beslutar att anta 
den reviderade lokala biblioteksplanen i enlighet med bilaga KFU 2014/41 

BESLUT 
Kultur- och fritidsutskottet beslu tar 

att föreslå kommunstyrelsen a tt hemstä lla att kommunfullmäktige beslutar att anta 
den reviderade lokala biblioteksplanen i enlighet med bilaga KFU 2014/41 

Utdrag 
Komm unstyrelsen 
Boel Simonsson 

Utdragsbestyrkande 
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§ KFU 73 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-12-18 

Kartläggning av offentlig konst 

INLEDNING 

Dnr 2014/1050 

Sala kommun syftar till att lyfta frågan kring den offent liga konsten enligt lokal 
kulturplan som antogs i Kommunfullmäktige§ 9/2014. 

Beredning 

Bilaga KFU 2014/44, tidsplan samt kostnadsberäkning för konstinventering av 
offentlig konst i Sala kommun. 

Ärende t föredras av Petra Jablonski, kulturutvecklare. 

Yrkande 

Amanda Lindblad (S) yrka r 
att kultur- och fritid sutskottet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna, samt 
a tt initie ringen av processen med handlingsplan för offentlig konst och 
konstinventering lyfts efter årsskiftet 2014/2015 

Anders Westin (C) y rkar bifall till ordförandens förs lag. 

BESLUT 

Kultu r- och fritidsutskottet besluta r 

att lägga informationen t ill hand lingarna, samt 

at t initieringen av processen med handlingsplan för offentlig konst och 
konstinventering lyfts efter årsskiftet 2014/2015. 

Utdrag 

Roger Nilsson 

Petra jablonski 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-12-18 

Utökat utbildningsbidrag 2014 

Beredning 

Dnr2014/895 

Bilaga KFU 2014/42, sammanställningar av ansökningar från fö reningarna 

Ärendet föredras av Roger Nilsson 

Yrkande 

Amanda Lindblad (S) yrkar 
att kultur- och fritidsutskottet beslutar 
att bevilja utökat utbildningsbidrag enligt bilaga KFU 2014/42 

Anders Westin (C) och Michael PB Johansson (M) yrkar bifall till ordförandens 
förslag. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 

att bevilja utökat utbildningsbidrag enligt bilaga KFU 2014/42 

Utdrag 

Lena Larsson 

Utdragsbestyrkande 

6110) 
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§ KFU 75 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KUL TUR- OCH FRITIDSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-12-18 

Dnr2014/1088 

Ansökan om bidrag till föreningen Nawid 

INLEDNING 
Föreningen Nawid har i en ansökan den 24/10 2014 ansökt om föreningsstöd för 
deras nybildade förening. 

Beredning 

Bilaga KFU 2014/43, ansökan samt yttrande från Åke Lantz 

Ärendet föredras av Roger Nilsson 

Yrkande 

Amanda Lindblad (S) yrkar 
att kultur- och fritidsutskottet beslutar 
att i enlighet med kultur- och fritidskontorets skrivelse, bilaga KFU 2014/43, bevilja 
föreningen Nawid 10500 kr i hyresbidrag, samt 1500 kr i bidrag till inköp av 
bordtennisbord. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 

att i enlighet med kultur- och fritidskontorets skrivelse, bilaga KFU 2014/43, bevilja 
föreningen Nawid 10500 kr i hyresbidrag, samt 1500 kr i b idrag ti ll inköp av 
bordtennisbord 

Utdrag 

Lena Larsson 

Föreningen Nawid 

Utdragsbestyrkande 
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§ KFU 76 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-12-18 

Information från kontoret 

• Byggnationen av omklädningsrum på Lärkan. Allt går enligt plan. 

• Det kommer byggas ett tak på ena delen av läktarna för åskådare vid 
konstgräsplanen. Byggnationen av arenaläktarna ska ut på upphandling. 

• Arbetet på Täljstenen med värme och ventilation fortskrider helt enligt plan 
och det ser ut att vara färdigt under mars 2015. 

• Tekniska kontoret har fått ett extraanslag på 1500 tkr för en 
klimatanläggning i stadsbiblioteket. 

BESLUT 

Kultur- och fritidskontoret beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

Utdragsbestyrkande 
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KUL TUR- OCH FRITIDSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-12-18 

§ KFU 77 Information från ordföranden 

• stipendierniddag ikväll kl. 18.00 på Silvergruvans värdshus 

BESLUT 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

Justerandes sign Utd ragsbestyrkande 
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§ KFU 78 

Justerandes sign 

Övriga frågor 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-12-18 

• Kristina Nyberg (S) ställer frågan om sammanträdestider för Kultur- och 

fritidsnämnden under 2015. 

• Alette-Marie Lindgren (S) ställer frågan om planerna på bottenvåningen av 
Kaplanen tidsplan och tankar kring utformandet av verksamheten däri. 

Roger Nilsson svarar att Kaplanens planering är beroende av Sala bostäders 
ombyggnation av bottenplanen som är beräknad att vara klar i mars. Kultur
och fritidskontoret har anställt en ansvarig för verksamheten och hon har 
varit i kontakt med många olika verksamheter för att kunna lägga upp ett 
innehållsrikt program. Bland annat har kontakt tagits med daglig 
verksamhet för samverkan. För att lösa lunch frågan har kultur- och 
fritidskontoret fört dialog med arbetsmarknadsenheten gällande 
möjligheten att driva köket via socialt företag. Flytten av Föreningarnas Hus 
kommer att ske i samarbete med de olika föreningarna och ambitionen är att 
minimera arbetsbelastningen för föreningarna vid flytten ti ll Kaplanen 

Kultur och fritidsutskottet önskar samtliga medarbetare inom kultur och 
fritidskontoret en god jul och ett gott nytt år. 
Vi vill också tacka er för ert arbete det gångna året och hela den gångna 
mandatperioden. Kultur och fritidsutskottet gör sitt s ista sammanträde men 
politiken återkommer i en ny nämnd efter årsskiftet. 

God Jul & Gott Nytt År! 

Utdragsbestyrkande 
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