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SALA 
KOMMUN 

§ KFN 23 

Justerandes sign 

fl 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-03-05 

Ordningsfråga samt godkännande av föredragningslista 

Följande ärende utgår från dagordningen 

• Presentation av Elizabeth Söderström, Informatör 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna dagens föredragningslista da terad 2015-02-26 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ KFN 24 

Justerandes sign 

/u 

Delegationsbeslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-03-05 

Anmäldes de ärende n (nr 1-8) vari handläggare på kultur- och fritid e nligt särskild 
förteckning fattat beslut. 

Utdragsbestyrkande 

4 (15) 



R' sALA 
~KOMMUN 

§ KFN 25 Anmälningsärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-03-05 

Bilaga KFN 2015/20, anmälningsärende mars 2015 

BESLUT 

Kultur- och fr itidsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

s (15) 



§ KFN 26 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

201 5-03-05 

Information från ekonomikontoret, Inger Lindström 

INFORMATION 
Information om de gemensamma plane ringsförutsättninga rna 2016-2018. 

Beredning 

Ärendet föredras muntligt av Inger Linds tröm, Controller på ekonomikonto ret 

BESLUT 

Kultur- och fritids nämnden beslutar 

att tacka Inge r Lindström för intressant information. 

Justerandes sign 

f u ~ 
Utdragsbestyrka nde 
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R sALA 
~KOMMUN 

§ KFN 27 

Justerandes sign 

!L 

Ekonomisk uppföljning 

INFORMATION 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-03-05 

Ekonomisk uppföljning för januari-mars redovisas 

Beredning 

Ärendet föredras av kultur- och fritidschefen 

Bilaga KFN 2015/15, ekonomisk uppföljning från kultur- och fritid. 

Yrkande 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur- och friti dsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handli ngarna 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 

7 (15) 
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H sALA 
~KOMMUN 

§ KFN 28 

SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-03-05 

Prishöjning av badavgifter vid Lärkans simhall 

INLEDNING 

Dnr 2015/189 

En förändring av badavgifterna vid Lärkans s imha ll har inte skett sen 2007. 

Beredning 

Ärendet föredras av kultur- och fritidschefen 

Bilaga KFN 2015/16, förslag till prisändring från Elinor Lingblom, 

Badmästare/ Arbetsledare 

Yrkande 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 

att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att föreslå Kommunstyrelsen hemställa hos Kommunfullmäktige 

att revidera entreavgifter vid Lärkans familjebad enligt bilaga KFN 2015/ 16, samt 
att entreavgifterna börjar gälla l september 2015 

Anders Westin (C) yrkar 

att utöka med till10-kort/ barn a 270kr 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att föreslå Kommunstyrelsen hemställa hos Kommunfullmäktige 

att revidera entreavgifter vid Lärkans familjebad e nligt bil aga KFN 2015/16, 
att entreavgifterna börjar gälla 1 september 2015, samt 

att utöka med till10-kort/ barn a 270kr 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

fl~ w 
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R' sALA 
~KOMMUN 

§ KFN 29 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-03-05 

Dnr2015/76 

Ansökan om bidrag för verksamhetsåret 2015- Filmstudion 

INFORMATION 
Sala Filmstudio har, 2015-01-15, skickat in en ansökan om föreningsbidrag. 

Beredning 

Ärendet föredras av kultur- och fritidschefen 

Bilaga KFN 2015/17, ansökan från Filmstudion 

Yrkande 

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

att bevilja Filmstudion 10 000:- till före läsande gäster under 2015 med 
tilläggsyrkande 

att bjuda in Filmstudion för samtal om eventuellt framtida kulturavtaL 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att bevilja Filmstudion 10 000: - till föreläsande gäster u nder 2015, samt 

att bjuda in Films tudion för samtal om eve ntuellt framtida kulturavtaL 

Utdrag 

Filmstudion 

Petra Ja blonski, kulturentreprenör 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

PL ~ 
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lfisALA 
~KOMMUN 

§ KFN 30 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-03-05 

Yttrande på medborgarförslag-dokumentförstörare 

INLEDNING 

Dnr 2014/ 1258 

Medborgarförslag inskicka t 22 december 2014 från Henrik Jansson gällande a tt 
placera en dokumentförstöra re på s tadsbiblioteke t som allmänheten kan nyttja. 

Beredning 

Ärendet föredras av kultur- och fritidschefen 

Bilaga KFN 201 5/18, medborgarförs lag samt tjänstemannayttrande från kultur- och 
fritid. 

Yrkande 

Per La rsson (SBÄ) yrka r 
att kultur- och fritidsnämnden besluta r 
att anta kultur- och fritids förs lag till yttrande som kultur- och friti ds näm ndens 
remissvar till Kommunstyre lsen angående medborgarförslag om 
dokumentförs töra re, bilaga KFN 2015/18. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att anta kul tur- och fr itids fö rs lag till yttrande som kul tur- och fri tidsnämndens 
remissvar till Kommunstyrelsen angående medborga rfö rs lag om 
dokumentförstörare, bilaga KFN 2015/ 18. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka n de 

10 115) 



§ KFN 31 

Justerandes sign 

j/L 

SAMMANTRÄDESPROTO KOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-03-05 

Yttrande på medborgarförslag- mini-LAN 

INLEDNING 

Dnr2015/17 

Medborgarförslag inskickat 5 januari 2015 från Laban Åberg gällande önskemål att 
kultur- och fritid kan arrangera mini-LAN från hösten 2015 

Beredning 

Ärendet föredras av kultur- och fritidschefen 

Bi laga KFN 2015/17, medborgarförslag samt yttrande från kultur- och fritid 

Yrkande 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att anta kultur- och fritids förslag till yttrande som kultur- och fritidsnämndens 
remissvar till Kommunstyrelsen angående medborgarförslag om mini-LAN, bilaga 
KFN 2015/17. 

BESLUT 

Ku ltur- och fritidsnämnden beslutar 

att anta kultur- och fritids förslag till yttrande som ku ltur- och fri tidsnämndens 
remissvar till Kommunstyrelsen angående medborgarförs lag om mini -LAN, bilaga 
KFN 2015/17. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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H sALA 
~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sa mmanträdesdatum 

2015-03-05 

§ KFN 32 Rapporter från kurser och konferenser 

- Inget att rapportera 

Justera n des sign Utd ragsbestyrkande 

;J~ ~ 
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SALA 
KOMMUN 

§ KFN 33 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-03-05 

Information från kultur- och fritidschefen 

• Byggnation av Lärkans omklädningsrum och slutbesiktning flyttas fram till 5 
maj 2015. 

• Personalsituationen på kultur- och fritid. 

• Inbjudan av teaterföreningen Cameleonterna till möte för att diskutera 
lokalfrågan. 

• Nytt datum för invigning av Täljstenen flyttas fram till den 23 maj 2015. 

• Nytt passagesystem till Idrottshallen, Vallaskolan och Salberga. 

• Kultur- och fritidschefen kommer inte att delta på kultur- och 
fritidsnämndens sammanträde den 26 mars. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Justerandes sign 

PL TJlv 
Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ KFN 34 

SAMMANTRÄDESPROTO KOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-03-05 

Information från ordföranden 

• Inbjudan från Filmstudion för två representanter från kultu r- och 
fritidsnämnden till en resa till Säters biografmuseum de n 17 maj 2015 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att kultur- och fritidsnämnden betalar för anmälningsavgi ften. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

/}L 06~ 
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SALA 
KOMMUN 

§ KFN 35 Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

Justerandes sign 

j) l zyJ{ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-03-05 

Utdragsbestyrkande 
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