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§ KFN 1 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatu m 

2015-01-22 

Ordningsfråga samt godkännande av föredragningslista 

Följande ärende kompl etterar dagens föredragningslista 

• Ansökan om investeringsstöd till Boverket från Ransta Nästa 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna dagens föredragningslis ta date rad 2015-01-15 

Utdragsbestyrkande 

3 (24) 



iflsALA 
~KOMMUN 

§ KFN 2 

Justerandes sign 

Delegations bes l u t 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-01-22 

Inga delegationsbeslut att rapportera. 

Utdragsbestyrkande 

4 (24) 



§ KFN 3 

Justerandes sign 

Anmälningsärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-01-22 

Inga anmälningsärenden att rapportera. 

Utdragsbestyrkande 

s (24) 



lffisALA 
~KOMMUN 

§ KFN 4 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-01-22 

Dnr2015/48 

Sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämnden 2015 

INLEDNING 
KS 2015-01-08, § 3, bes lutat hemställa hos kommunfullmäktige att medge att 

styrelse och nämnder i Sala kommun får bes luta hålla öppna samtal. 

Beredning 

Ärendet föredras av ordföranden 

Bilaga KFN 2014/13, förslag på sammanträdesdagar 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden besluta r 
att kultur- och fritidsnämndens sammanträden under mandatperioden är offentl iga 

och att de kungörs på Sala kommuns webbplats, samt 
att fastsl å datum för sammanträde enligt bilaga KFN 2015/ 13. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att kultur- och fritidsnämndens sammanträden under mandatperioden är offentliga 
och att de kungörs på Sala kommuns webbplats, samt 

att fastslå datum för sammanträde enligt bilaga KFN 20 15/13. 

Utdrag 

)iii Roas, kommunsekreterare 

{?t_\) t9015-ö i -1Yt~ 

Utdragsbestyrkande 

6 (24) 



SALA 
KOMMUN 

§ KFN 5 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-01-22 

Dnr2015/49 

Utbildningsdagar för kultur- och fritidsnämnden under två 
halvdagar den 11-12 februari 2015. 

INLEDNING 
Informativa utbildningsdagar om kultur- och fritid och dess verksamheter till de 
förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden. 

Beredning 

Ärendet föredras muntligt av Roger Nilsson, kultur- och fritidschef 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att fastslå datum för utbildningen för kultur- och fritidsnämndens förtroendevalda 
till onsdagen den 11:e februari kl. 13.00-17.00 och torsdagen de n 12:e februari kl 
8.00-12.00 

Utdrag 

Kultur- och fritidschef 

'{:_~\) d.OV5-()l -J_~ l~ 

Utdragsbestyrkande 

7 (24) 



R sALA 
~KOMMUN 

§ KFN 6 

Justerandes sign 

f L 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-01-22 

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 

INLEDNING 

Dnr 2015/50 

Delegation enligt kom munallagen (6 ka p § 33-38) gällande kul tur- och fritid 

Beredning 

Bilaga KFN 201 5/1, delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 

Ärendet föredras av Roger Nilsson, kultur- och fritidschef 

Yrkanden 

Pe r La rsson (SBÄ) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden besluta r 
att anta den föreslagna delegationsordningen för kultur- och fritidsnäm nden enligt 
bilaga KFN 201 5/1. 

BESLUT 

Kult ur- och fritidsnämnden besluta r 

a tt anta den föreslagna d elegati onsordningen för kul tur- och fritidsnämnden enligt 

bilaga KFN 2015/1. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidschef 

kl-? (}O\'J-l)\ ·-1 J. ( ~ 

Utdragsbestyrka n de 

8 (24) 



SALA 
KOMMUN 

§ KFN 7 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESP ROT O KOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-01-22 

Dnr 2015/51 

Attestanter vid kultur- och fritidsnämnden samt kultur- och fritid 
2015 

Beredning 

Bilaga KFN 2015/2, attestanter för kultur- och fritid under 2015 

Ärendet föredras av Roger Nilsson, kultur- och fritidschef 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att godkänna förslaget till attestanter för kultur- och fritidsnämnden samt kultur
och fritid enligt bilaga KFN 2015/2. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

a tt godkänna förslaget till attestanter för kultur- och fritidsnämnden samt kultur
och fritid enligt bilaga KFN 2015/2. 

Utdrag 

Ekonomikontoret 

Utdragsbestyrkande 

9 (24) 



SALA 
KOMMUN 

§ KFN 8 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-01-22 

Arbetsbudget för Kultur- och fritid 2015 

Beredning 

Bilaga KFN 2015/3, arbetsbudget 2015 

Ärendet föredras av Roger Nilsson, kultur- oc h fritidschef 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 

att kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Dnr 2015/52 

m fasts lå för eslagen arbetsbudget för kultur- och fritid för 2015 enligt bilaga KFN 

2015/3. 

Anders Westin (C) yrkar bifall till ord förandens förslag. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att fastslå föreslagen a rbetsbudget för kultur- och fritid för 2015 enligt bilaga KFN 

2015/3. 

Utdrag 

Kultur- och fritidschef 

Utdragsbestyrkande 

10 (24) 



SALA 
KOMMUN 

§ KFN 9 

Justera n des sign 

Ekonomisk redovisning 

INLEDNING 
Inget att redovisa 

Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-01-22 

Ärendet för edras av Roger Nilsson, kultur- och fritidschef 

Yrkanden 

Per La rsson (SBÄ) y rka r 
att kultur- och fritidsnämnden besluta r 

att lägga informationen till handlingarna. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga informationen t ill handlingarna 

Utdragsbestyrka n de 

11 (24) 

Dnr 2015/53 



§ KFN 10 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Samma nträdesdatum 

2015-01-22 

Grundbidrag, studieförbunden 

Beredning 

Bilaga KFN 2015/5, fördelning av bidrag till studieförbunden 

Ärendet föredras av Roger Nilsson, kultur- och fritidschef 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att bevilja grundbidrag till studieförbunden 2015 enligt föreslagen 

fördelningsprincip, bilaga KFN 2015/5. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att bevilja grundbidrag till studieförbunden 2015 enligt föreslagen 
fördelningsprincip, bilaga KFN 2015/5. 

Utdrag 

Kulturutvecklare 

Utdragsbestyrka n de 

12 (24) 

Dnr 2015/55 



SALA 
KOMMUN 

§ KFN 11 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTO KOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-01-22 

skötselbidrag föreningsdrivna anläggningar 2105 

Beredning 

Bilaga KFN 2015/6, sammanställning av fördelning av bidrag 

Ärendet föredras av Roger Nilsson, kultur- och fritidschef 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Dnr 2015/56 

att bevilja skötselbidrag, föreningsdrivna anläggningar 2015 enligt föreslagen 
fördeln ingsprincip, bilaga KFN 2015/6. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att bevilja skötselbidrag, föreningsdrivna anläggningar 2015 enligt föreslagen 

fördelningsprincip, bilaga KFN 2015/6. 

Utdrag 

Fritidsutvecklare 

i: ~~ J o,')-() 1 -:J_ 'J~ 

Utdragsbestyrkande 

13 (24) 



SALA 
KOMMUN 

§ KFN 12 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-01-22 

Kapitalinvesteringar vid föreningsdrivna idrotts- och 
friluftsanläggningar 2015 

Beredning 

Dnr 2015/57 

Bilaga KFN 2015/7, sammanställning av föreningarnas ansökni ngar och förslag t ill 
fördelning 

Roger Nilsson, kultur- och friti dschef fö redra r ä rendet. 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄ) yrka r att 

kul tu r- och fritidsnämnden besluta r 
att bevilja Kapita linvesteringar vid föreningsdrivna idrott- och frilu ftsan läggningar 

2015 enligt föreslagen förde lning, bilaga KFN 2015/7, samt 
att ge i uppdrag till kultur- och fritid att uppmana föreninga r som ansöke r om bidrag 

till kapitalinvesteringar för föreningsdrivna idrotts- och friluftsanläggningar, a tt 
presentera en 5 års plan för kommande kapitalinvesteringsbehov i bidragsansökan 

2016 och att påminna om att nämnden prioriterar energibesparande åtgärder. 

Anders Westin yrkar bifall till ordförand ens förslag. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att bevilja Kapitalinvesteringar vid föreningsdrivna idrott- och friluftsan läggningar 
2015 enligt fö reslagen fördeln ing, bilaga KFN 2015/7, samt 

att ge i uppdrag till kultur- och fritid att uppmana föreningar som a nsöker om b idrag 
till kapitalinvesteringar för föreningsdrivna idrotts- och friluftsanläggningar, att 
presentera en 5 å rs plan för kommande kapitalinvesteringsbehov i bidragsansö kan 
2016 och att påminna om att nämnden priorite rar energibesparande å tgärd er. 

Utdrag 

Fr i tidsu tvecklare 

JfUJ 
Utdragsbestyrkande 

14 (24) 



H sALA 
~KOMMUN 

§ KFN 13 

Just era n des sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-01-22 

Driftbidrag, föreningsdrivna samlingslokaler 2015 

Beredning 

Dnr 2015/58 

Bilaga KFN 2015/8, sammanställning samt förs lag till fördelning av bidrag 

Ärendet föredras av Roger Nilsson, kultur- och fritidschef 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄ) yrka r 
att kultur- och fritidsnämnden besluta r 
att bevilja driftsbidrag, föreningsd rivna samlingslokaler 2015 enligt föreslagen 
fördelningsprincip bilaga KFN 2015/10, samt 
att ge kultur- och fritid i uppdrag att utreda fördelningsprinciper för driftsbidrag till 
föreningsdrivna samlingslokaler med målsättning att systemet ger lika stöd per 
kvadratmeter, oavsett lokalens storlek och presentera fö rslag till ny modell för 
fördelning av bidrag till Kultur- och fritidsnämndens möte i mars, samt tydliggöra 
riktlinjer för stöd avseende bidragsberättigade aktiviteter. 

Anders Westin (S) yrkar bifall till ordförandens förslag. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att bevilja driftsbidrag, föreningsdrivna samlingslokaler 2015 enligt föreslagen 
fördelningsprincip bilaga KFN 2015/ 10, samt 

att ge kultur- och fr itid i uppdrag att ut reda fördelningsprinciper för driftsbidrag t ill 
föreningsdrivna samlingslokale r med målsättning att systemet ger lika s töd per 
kvadratmeter, oavsett loka lens storlek och presentera förslag till ny modell för 
fö rdelning av bidrag till Kultur- och fritidsnämndens möte i mars, samt tydliggöra 
riktlinjer för stöd avseende bidragsberättigade aktiviteter. 

Utdrag 

Fritidsutvecklare 

::t If ~O\')·()\.-l\ 

Utdragsbestyrkande 

15 (24) 



R sALA 
~KOMMUN 

§ KFN 14 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-01-22 

Dnr 2015/59 

Investeringsbidrag, föreningsdrivna samlingslokaler 2015 

Beredning 

Ärendet föredras av Roger Nilsson, kultur- och fritidschef 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 

att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att ärende om investeringsstöd till föreningsdrivna samlingslokaler hä nskjuts till 

kultur- och fritidsnämndens sammanträde i maj. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ä rende om investeringsstöd till föreningsdrivna samlingslokaler hänskjuts till 
kultur- och fritidsnämndens sammanträde i maj. 

Utdrag 

Fri tids u tvecklare 

Sara lngo, sekretera re 

i:1--~ J.ov')~()\.- }'\-

Utdragsbestyrkande 

16 (24) 



§ KFN 15 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-01-22 

Dnr2015/61 

Fördelning av medel för sociala- och pensionärsföreningar 2015 

Beredning 

Bil aga KF N 2015/10, sammanställning och förslag till förd elning av bidrag 

Ärendet föredras av Roger Nilsson, kultur- och fritidschef 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄ) yrka r 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att förde la enligt fritidsutvecklarens förs lag t ill fördeln ing av för eningsbidrag, bilaga 
KFN 2015/10. 

BESLUT 

Kultur- och fri t idsnämnden beslutar 

att fördela enligt fritidsutvecklarens förslag till fördelning av föreningsbidrag, bilaga 
KFN 2015/10. 

Utdrag 

Fritidsutvecklare 

A:~~ ~-"'15 -()\ -l.:y ~ 

Utdragsbestyrkande 

17 (24) 



§ KFN 16 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-01-22 

Yttrande Folkrörelsernas Mediaförening i Sala 

INLEDNING 

Dnr 2015/23 

Folkrörelsernas Mediaförening i Sala har inkommit med en bidragsansökan för 
närradiosändningar i Sala kommun. 

Beredning 

Ärendet föredras av Roger Nilsson, kultur- och fritidschef 

Bilaga KFN 2015/11, ansökan samt yttrande 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att avslå ansökan om bidrag till Folkrörelsernas Mediaföreni ng i Sala, samt 
att ge kultur- och fritid uppdrag att hos sökande efterfråga intresse att utveckla 
verksamheten inom områden som kommunen prioriterar för att på så sätt bli 
bidragsberättigade. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att avslå ansökan om bidrag till Folkröre lsernas Mediaförening i Sala, samt 

att ge kultur- och fritid uppdrag att hos sökande efterfråga intresse att utveckla 
verksamheten inom områden som kommunen prioriterar för att på så sätt bli 
bidragsberättigade. 

Utdrag 

Folkrörelsernas Mediaförening i Sala 

Fritidsutvecklare 

Utdragsbestyrka n de 

18 (24) 



SALA 
KOMMUN 

§ KFN 17 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-01-22 

Kulturting 11-12 mars 2015 i Västerås 

INLEDNING 
Inbjudan till Kulturting 2015 med temat "Vem äger språket" 

Beredning 

Ärendet föredras av 

Bilaga KFN 2015/ 12, inbjudan 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 

Dnr 2015/62 

att två representanter från kultur- och fritidsnämnden deltar på Kulturtinget 11-12 
mars 2015 i Västerås. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden bes lutar 

att två representanter från kultur- och fritidsnämnden deltar på Ku lturtinget 11-12 
mars 2015 i Västerås. 

Utdrag 

Sara Ingo, sekreterare 

-'t "R Jo,-s-<:>'-l'- / \ 

Utdragsbestyrkande 

19 (24) 



a SALA 
KOMMUN 

§ KFN 18 

Justerandes sign 

f{ 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Samm ant rädesdatum 

2015-01-22 

Dnr2015/78 

Ansökan om investeringsstöd till Boverket- Ransta Nästa 

INLEDNING 
Ansökan om medfinansiering från Sala kommun med 30% av den totala kostnaden 
till upprustningsprojektet för allmänna samlingslokaler 

Jäv 

Anders Westin (C) anmäler jäv och deltar ej i handläggningen av detta ärende 

Beredning 

Ärendet föredras av Roger Nilsson, kultur- och fritidschef 

Bilaga KFN 2015/ 14, ansökningshandlingar 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnde n besluta r 
att bevilja Ransta Nästa bygdegårdsförening 428 875 kr, under fö rutsättning att 
Boverket bevilj ar 50% av projektkostnaden. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att bevilja Ransta Nästa bygdegårdsförening 428 875 kr, under förutsättning att 
Boverket beviljar 50% av projektkostnaden. 

Utdrag 

Ransta Nästa bygdegårdsförening 

Fri tidsutvecklaren 

;:( ~ .;lo\5 -Od -"\-~ 

Utdragsbestyrka n de 

20 (24) 



SALA 
KOMMUN 

§ KFN 19 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-01-22 

Rapporter från kurser och konferenser 

Inget a tt rapportera 

Utdragsbestyrkande 
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R sALA 
~KOMMUN 

§ KFN 20 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-01-22 

Information från chefen på kultur- och fritid 

• Bokbussen för landsbygden stå r stilla på grund av att sjukdom. 

• Badmästaren kommer från och med maj 2015 att vara fö räldra ledig. 

• Den 13 maj planeras en återinvigning av kvarteret Täljstenen efter 
renoveringen som pågått under vintern. 

• Salarnässan kommer äga rum den 28-30 augusti 2015 på Lärkans sportfält 
Hela området kommer vara uthyrt för iordningsstä llande och återställande 
under perioden 24-31 augusti. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

/L flu 
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§ KFN 21 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-01-22 

Information från ordföranden 

• Möte med Cameleonterna ikvä ll den 22 janua ri 2015. 

• Föreningar vill gärna trä ffa kultur- och friti dsnämnden. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden bes lutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

23 (24) 



R' sALA 
~KOMMUN 

§ KFN 22 

Justerandes sign 

Övriga frågor 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-01-22 

Dagordning och ordförandeförslag numreras likvärdigt i utskicken. 

Avtalen till Sala kommuns kulturföreningar. 

Passerkort till möteslokalen ombesö rjs av Marie Öhlund på Tekniska kontoret. 

Admi nistration för kultur- och fritidsnämndens handlingar och kommunikation. 

Yrkanden 

Per Larsson (S) yrkar 
att ku ltur- och fritidsnämnden beslutar 
att ku ltur- och fritidsnämnden köper in fyra stycken surfplattor till de 
förtroendevalda som i dagsläget inte har tillgång till netpublicator för att tillgodose 
sig kultur- och fritidsnämndens handlingar och kommunikation. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att kultur- och fritidsnämnden köper in fyra stycken surfplattor till de 
förtroendevalda som i dagsläget in te har tillgång till netpublicato r för att ti llgodose 
s ig kultur- och fritidsnämndens handlingar och kommunikation. 

Utdrag 

Ku ltur- och fritidschef 

Admi nistrativa enheten 

Sara lngo 

:t 'ix J\)\")- \)\. -'J-y~ 

Utdragsbestyrka n de 
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