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Michael P B Johansson (M) 
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SALA 
KOMMUN 

KFN § 47 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-04-23 

Ordningsfråga samt godkännande av dagens föredragningslista 

Följande ärende kompletterar dagens föredragningsli sta 

• Sala Musikråd - Ansökan 

Följande ärende utgår från dagens föredragningsl ista 

• Anmälningsärenden 

BESLUT 

Ku ltur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna dagens föredragningslista. 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

KFN § 48 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-04-23 

Föredragning av den regionala kulturplanen 

INLEDNING 
Västmanlands regionala kulturplan 

Beredning 
Kulturutvecklare Petra Jablonski föredrar ärendet 

Bilaga KFN 2015/26, Västmanlands regionala kulturplan på fem minute r 

BESLUT 
Kultur- och fritidsnämnden beslu tar 

att uppdra till kulturutvecklare att till kultur- och friti dsnämnde ns sammanträde i 
maj gö ra en statusuppdatering fö r den lokala kulturplanen, samt 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdrag 

Kultur·utvecklare 

~"-e 1?'"0~)81~\ 

Utdragsbestyrkande 
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KFN § 49 

Just erandes sign 

/ L 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-04-23 

Lasse O'Månssons naturastipendium 2015 

INLEDNING 

Dnr2015/202 

Naturastipendium i Lasse O' Månssons anda, vi lket ger konstnärer möjlighet till 
gratis boende i Sala under en månad. 

Beredning 

Bilaga KFN 2015/27, ansökningar 

Ärendet föredras av kultur- och fritidschefen 

Yrkanden 

Anders Westin (C) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att Lasse O' Månssons naturastipendium 2015 tilldelas t ill Boel Bermarm för juli 
månad, samt 
att Gisela Nadasy tilldelas Lasse O' Månssons naturastipendium 2015 fö r augusti 
månad. 

Kristina Nyberg (S) och Hans Berg (S) yrkar bifall till Anders Westins yrkande. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att Lasse O' Månssons naturastipendium 2015 ti lldelas till Boel Bermann för juli 
månad, samt 

att Gisela Nadasy tilldelas Lasse O'Månssons naturastipendium 2015 för augusti 
månad. 

Utdrag 

Boel Bermann 

Gisela Nadasy 

Kultur- och fritidschef 

Utdragsbestyrkande 
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KFN §50 

Justerandes sign 

Ansökan- Sala Musikråd 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-04-23 

Dnr 2015/197 

Musikrådet i Sala har ansökt om ett extra bidrag på 15 000:- till Adamskören för 
verksamhetsåret 2015. 

Beredning 

Bilaga KFN 2015/28, ansökningshandlingar 

Ärendet föredras av kultur- och fritidschefen 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att godkänna 10,000:- i bidrag ti ll Sa la Musikråd för Adamskören 2015 

Michael PB Johansson (M) yrkar bifall till ordförandens förslag 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnäm nden beslutar 

att godkänna 10,000:- i bidrag till Sala Musikråd för Adamskören 2015 

Utdrag 

Sala Musikråd 

Kulturu tvecklare 

Utd ragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Delegationsbeslut 

SAMMANTRÄDESPROTO KOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-04-23 

Anmäldes de ärenden (nr 9-15) vari handläggare på kultu r- och fritid enligt särskild 
förteckning fattat beslut. 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

KFN §52 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-04-23 

Rapporter från kurser och konferenser 

• Per Larsson (SBÄ) har träffat SISU Idrottsutbildarna Västmanland den lO 
april 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

/ L 
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KFN §53 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-04-23 

Information från kultur- och fritidschefen 

• På börjat insta llation av AC på Sala stadsbiblio tek och beräknas vara klar till 
midsomma r. 

• Påbörjad installation av en ny biblioteksdisk under vecka 17. 

• Nytt passagesystem till Idrottshalle n, Salbergahallen och Vallasko lan och 
detta beräknas vara i drift l september 2015. 

• Sommarläger 2015 fö r skolbarn i klass 4-6 i Sala kommun. 

• Kultur- och fritids ledningsgrupp ha r varit på s tudi ebesök i Trosa och titta t 

på deras kultur- och fritidsverksamhet. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna . 

Utdragsbestyrkand e 
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KFN §54 

Justera n des sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-04-23 

Information från ordföranden 

Ingen information. 

Utdragsbestyrka n de 

10 111) 



9 SALA 
KOMMUN 

KFN §55 

Justerandes sign 

fl~ 

Övriga frågor 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesda tum 

2015-04-23 

Kristina Nyberg (S) ställer fråga n till kultur- och fritidschefen om ärendet som togs 
upp i det tidigare kultur- och fritidsutskottet gällande konstinventering. 

Michael PB Johansson (M) ställer frågan till kultur- och fritidschefen kring lämnade 
bid rag till SORF och om dessa följs upp? Redovisn ing till kultur- och fritidsnämnden 
önskas. 

Per Larsson (SBÄ) ställ er fråga n om ersättning för de förtroe ndevaldas ersättning 
kring prova-på-dagar på kultur- och fritids verksamheter. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att kultu r- och fri tidsnämndens förtroendeva lda ges möjlighet att besöka 
verksamheten under två halvdagar per kalenderår på, samt 

att inget arvode utgår förutom möjlighet till ersättning för förlorad arbets inkomst 
fö r dessa tillfällen. 

Utdragsbestyrkande 
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