
   

RAPPORT 

Statusuppdatering av lokal kulturplan 2015-05-28 

 
Grönt= genomfört 
Gult= under genomförande 
Rött= inte påbörjat 
Blått= lägesförändring (förändring har skett sedan planen antagits) 

 
Salas kulturliv 

Gemensamma utvecklingsmål 

Utifrån dialogprocessen med kulturaktörer och föreningar kan ett antal 
gemensamma mål identifieras: 

 

- ökat deltagande i kulturlivet 

- ökad tillgänglighet 

- stärkt dialog inom kultursektorn 

- skapa bättre förutsättningar för en ömsesidig integration, för att 
synliggöra och stimulera olika kulturuttryck genom ökad samverkan 

- förbättrade villkor för konstnärligt skapande 

 

Salas teaterliv 

För att utveckla teaterverksamheten i Sala kommun finns en ambition att: 

 Att främja och stödja det egna skapandet                                                                          

Status: amatörteaterföreningen Cameleonterna erbjuder teaterverksamhet för 
barn- och unga. Sala kommun stöder föreningen med föreningsstöd samt att 
kommunen i nuläget ser över förutsättningar avseende avtal om lokal. 

 Utveckla och främja barn- och ungdomsverksamheten                                               

Status: alla elever i förskoleklass, åk 3 och åk 7 får ämnet drama genom 
kulturskolegarantin. Sala kommun får bidrag från staten, via Statens 
kulturråd, för kulturinslag i grundskolan. Bidraget kallas Skapande skola. 
Kulturskolan har hand om detta och pengarna används bland annat till 



konstprojekt och dans- och drama-inslag i undervisningen. Alla elever i 
grundskolan och särskolan berörs av detta. 

På fritiden erbjuds barn och unga teaterverksamhet genom 
amatörteaterföreningen Cameleonterna. 

Ett utvecklingsområde är att elever får se professionell teater på skoltid.  

 Stärka modellen ”Ett Kulturliv för alla- ett decentraliserat teaterliv” och 
stödja lokalt kulturentreprenörskap                                                                               

Status: Ett Kulturliv för alla – teater, gäller offentliga teaterföreställningar och 
har varit ett uppskattat projekt i länet och pågått i närmare 3 år. Efter 
projektet-verksamhetens slut i oktober 2015 kommer erfarenheterna ligga till 
grund för fortsatt samverkan mellan kommunerna, arrangörsföreningar och 
Västmanlands teater. 
 

 

Salas musikliv 
För att utveckla musikverksamheten i Sala kommun finns en ambition att: 

 
 Se över möjligheterna för en kulturgaranti för alla barn och unga i 

kommunen                                                                                                                                  

Status: Alla elever i för- och grundskolan och särskolan får pröva olika 
kulturyttringar genom kulturgarantin som drivs av Kulturskolan. I förskolan 
är det i första hand drama, i förskoleklass sång och rytmik. I på låg- och 
mellanstadiet är det bild och form, folkmusik, drama, bild/ljud-teknik, 
berättande och dans och på högstadiet drama, konst och musikstudio. Totalt 
berörs cirka 1200 förskolebarn och 2300 elever i grundskolan. Kulturskolan 
har fast anställd personal för detta, men anlitar även fria aktörer. 

 
 Främja modellen ”Ett kulturliv för alla” för att skapa bättre 

förutsättningar för fler professionella framträdanden och främja lokalt 
kulturentreprenörskap 

Status: Ett kulturliv för alla – musik & dans, drivs av Västmanlandsmusiken 
och syftet är att ge alla medborgare tillgång till professionellt musik- och 
dansframträdanden av hög kvalité.  En arbetsgrupp med lokala arrangörer 
träffas ca 5 ggr per år och kulturutvecklaren är samordnande. Intäkterna från 
arrangemangen går tillbaka till verksamheten.  
 
Kulturskolan anordnar också flera gånger om året framträdanden med kända 
professionella artister eller orkestrar, där även de unga lokala förmågorna 
ges utrymme, genom körer, dans och liknande. 
 

 
 



 Se över möjligheten att inrätta musikklass i årskurs 4-9                                        

Status: Eleverna i Salas högstadieskolor har möjlighet att välja musikprofil 
som elevens val. Eleverna får fördjupa sig i praktik och teori inom 
musikämnet och möjlighet att delta i skolkören. Undervisningen bedrivs av 
kulturskolan och eleverna får kostnadsfritt välja till ett instrument eller sång 
ur kulturskolans utbud för enskild undervisning. 
 
Från hösten 2015 sker musikundervisningen på Vallas mellanstadium i 
Kulturskolans regi och i form av slagverksklasser. Även i Möklinta har 
undervisningen skett med stöd av Kulturskolan, med gitarr som tema. 
Liknande satsningar, med rockorkestrar. 
 

 Främja barn och ungas hälsa  

Status: Kulturskolan svarar för insatser med stöd av Kulturrådets bidrag för 
Skapande skola, där en stor andel av medlen avsätts för grupper och elever i 
behov av särskilt stöd. Framför allt används dans och drama som metoder för 
att främja det fysiska och psykiska välmåendet. 
 

För att bidra till kulturlivet och ge barn- och ungdomar en arena att pröva 

sina kulturuttryck arbetar kulturskolan med produktioner med sång, musik, 

dans och teater. En årligt återkommande musikdramatisk produktion är 

planerad till våren 2016, liksom en större musikföreställning. Sing- and 

songwriterkurs finns liksom ett sommarjobbsprojekt med unga 

gatumusikanter. Kulturskolan finns också representerad vid kommunens 

sommarläger för ungdomar och medverkar vid UKM (Ung kultur möts) och 

liknande arrangemang. 

 
 Se över riktlinjerna för barnkulturrådet  

Status: barnkulturrådet, som hanterade offentlig kulturverksamhet för barn 
och unga, avvecklades mars 2014. Inom förskole- och skolverksamheten har 
barnkulturrådets verksamhet ersatts av Kulturskolans kulturgaranti, men 
även av insatser från Skapande skola. I nuläget finns det ingen som ansvarar 
för offentligt utbud för barn och unga.  

 
På regional nivå är kulturutvecklaren en länk till ett nystartat nätverk för 
barn och unga med syftet att arbeta strategiskt för att skapa bra 
förutsättningar för barn och ungas rätt till kultur i Västmanland.  

 
 Stärka förutsättningarna för samverkan mellan studieförbunden och 

kommunal verksamhet, t ex Lokal 17  
 

Status: Studieförbunden och kommunal verksamhet träffas kontinuerligt på 
lokalt samråd. Kulturskolan finns representerad vid kommunens sommarläger 



för ungdomar och medverkar vid UKM (Ung kultur möts) och liknande 
arrangemang. Kulturskolan har inlett samtal om samarbete med några av de 
lokala studieförbunden kring vuxenverksamhet. 
 

 
 Se över befintlig kommunal bidragsmodell gällande bidrag till 

kulturverksamhet                                                                                                             

Status: avtalen/överenskommelsen för bidragsberättigade kulturföreningar ses 
över våren 2015. Avtalen är enskilda för varje förening och kan vara mellan 1-4 
år.  Nya allmänna villkor och mål finns med i avtalet och föreningsbidragen ska 
främja; Barn och ungas deltagande i kulturaktiviteter, Kommuninvånares 
folkhälsa och Jämställdhet och mångfald. 

 
 Tydliggöra Sala kommuns evenemangskalender för kulturarrangörerna  

Status: Anmälningar till Evenemangskalendern ska bli tydligare och enklare 
för kulturaktören som tas fram med ansvarig för nya hemsidan. 

 
Salas dansliv 
För att utveckla dansverksamheten i Sala kommun finns en ambition att: 

 

 Undersöka möjligheter till lämplig lokal för dansundervisning och 
dansutövande med möjlighet att dela av rummet för stora grupper, upp 
tom 150 personer, samt små grupper, upp tom 20 personer 

Status: I kulturskolan finns en lämplig danslokal för undervisning i grupper 
upp till 15 personer. 

  

 Främja barn och ungas hälsa 

Status: Kulturskolan svarar för insatser med stöd av Kulturrådets bidrag för 
Skapande skola, där en stor andel av medlen avsätts för grupper och elever i 
behov av särskilt stöd. Framför allt används dans och drama som metoder för 
att främja det fysiska och psykiska välmåendet. 

 
Från och med vårterminen 2015 erbjuder Kulturskolan dansundervisning 
från och med 7 år. Det finns även en vuxengrupp. Kulturskolan anordnar 
också inom ramen för Kulturgarantin dansundervisning för alla elever i 
årskurs 6. Kulturskolan planerar att under vårterminen 2016 genomföra en 
musikdramatisk produktion, en musikal, där dans ingår.  
 
 Stärka befintliga arenor för dans, t ex Folkets Park och bygdegårdarna  

 



 Främja modellen ”Ett kulturliv för alla” med professionella 
dansföreställningar och danskunskapande seminarier med särskilt fokus 
på barn och unga.                                                                                                       

Status: en danskonsulent på VMU är kopplad till ”Ett kulturliv för alla” och i 
samarbete med Salafestivalen arrangera en dansföreställning i samtida dans 
samt en workshop med fokus på barn och unga. 

 
Salas museum  
För att utveckla museiverksamheten i Sala kommun finns en ambition att: 

 Hitta samverkansmöjligheter med andra konstformer  

Status: I samarrangemang med Västmanlandsmusiken och Ett kulturliv för 
alla har det förekommit musikframträdanden på Aguélimuseet. Andra 
konstformer har inte förekommit.   

 Utveckla museiverksamheten med ett bildmuseum med arkivbilder från 
Salaligan och se över möjligheten att samverka med Rikspolisstyrelsen med 
polismuseum.                                                                                                                          

Status: Företagarcentrum arbetar med frågan.  

 

Salas kulturarv 

För att utveckla kulturarvet i Sala kommun finns en ambition att: 

 Stärka den pedagogiska verksamheten och höja medvetandet och 
kunskapen kring Sala kommuns kulturarv  

Status: "Min hiärtans aller kiäraste" där Sala kommun stöttat produktionen. 
Sker även via regional webbportal Kulturarvsportal Västmanland. 

 Skapa förutsättningar för att ingå i länsprojektet Kulturarvsportalen 
Västmanland  

Status: Kulturarvsportal Västmanland startar i år. Arbetet med portalen samt 
finansieringen av den kommer göras gemensamt mellan landstinget och 
kommunerna. Syftet med en webbportal är att främja ett levande kulturarv 
som ska bevaras, användas och utvecklas. 

 Stärka kulturarv som en kulturell arena så att kommunens alla 
medborgare känner till, har tillgång till denna som publik, arrangörer och 
kulturutövare samt väljer att använda sajten. 

.Status: Kulturarvsportal Västmanland. 

 Göra en analys samt ge förslag till hur kulturmiljöerna kan utvecklas på 
ett attraktivt sätt både för invånare och besökare  



 Förbättra möjligheten för invånare och besökare att hitta till Sala 
kommuns kulturarv, genom att exponera byggnader och miljöer med 
skyltar på fastigheterna  

 Arbeta med information kring Salas kulturarv för att höja medvetandet, 
kunskapen och öka stoltheten  

Status: Kulturarvsportal Västmanland. 

 Skapa offentliga evenemang och installationer i den offentliga miljön som 
anspelar på Sala kommuns historiska arv.  

Status: nya verk vid resecentrum och i stadsparken.  

 

Konst- och Kulturfrämjande verksamhet 
För att utveckla Konst- och Kulturfrämjande verksamhet i Sala kommun finns en 
ambition att: 
 

 Hitta samarbetsmöjligheter med de regionala kulturkonsulenterna 
och civilsamhället. 

 
Status: den regionala verksamheten bedriver ingen operativ, egen verksamhet 
utom i undantagsfall. Arbetet är i stället mer inriktat på strategiskt, långsiktigt 
arbete 

 
 Stärka och utveckla de lokala aktörerna, som t ex Lokal 17 och Ung 

Kultur möts  
 
Status: Sker genom samverkan mellan lokal 17 och UKM 

 
 Bevaka kommunens intressen genom att stärka dialogen vid 

befintliga möten med Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL).  
 

Status: Kultur- och fritidschefen är den sammanbindande länken mellan kommun 
och VKL. Kulturutvecklaren deltar i VKL:s barn och ungkulturnätverk (nystartat 
nätverk och möten sker ca 4 ggr per år) 

 
 

Arkivverksamhet i Sala kommun    
För att utveckla arkivverksamheten i Sala kommun finns en ambition att: 

 Samverka med Arkiv Västmanland för att skapa en hållbar och 
fungerande arkivsituation med utökade resurser och 
arkivdepåer 

Status: kontakten finns mellan dem, men den har inte utvecklats 



 Samverka mellan arkiv, bibliotek och museum (ABM), lokalt och 
regionalt samt utveckla arkivpedagogisk verksamhet. 

Status: samverkan sker genom Arkivens dag med utställningar på 
biblioteket. Arkivhandlingar har hämtats på biblioteket och arkiverats i 
kommunarkivet. Planerade skolbesök med arkivpedagogisk verksamhet 
planeras till hösten 

 Utveckla hemsidan både tekniskt och informationsmässigt, 
genom att tex publicera delar av arkivförteckningen med 
handlingar, bilder, filmer och ljud på hemsidan.  

 Arrangera dialogmöten mellan kommunarkivet och 
medborgarna och föreningar  

Status: har förekommit, men det kan utvecklas och göras mer organiserat 

 Uppmuntra föreningar och andra att till Sala kommuns arkiv 
lämna in material från sina verksamheter som kan vara till nytta 
och glädje för framtiden. 

Status: platsbrist på kommunarkivet föranledde en undersökning av nytt 
arkiv på gamla tekniska som pågår i nuläget 

 Utveckla visning av arkivverksamhet i t ex utställning på 
bibliotek eller museum  

Status: Arkivens dag utställningar på biblioteket har genomförts samt 
utställning på ett äldreboende, men intresset har varit svagt och det skulle 
kunna utvecklas mer 

 

Film i Sala  

För att utveckla den filmkulturella verksamheten i Sala kommun finns en ambition 
att: 

 Utveckla den interna samordningen inom Sala kommun för att främja 
samverkan mellan skolbio och Skapande skola och övrig 
kulturverksamhet på skoltid och se över möjligheten till egen 
filmpedagogisk resurs inom skola och på fritiden  
 

Status: filmutvecklaren på regional nivå har bistått skolförvaltningen i 
utformning av en projektplan som syftar till statligt stöd för film-i-skola. Finns 
fortfarande möjligheter att förbättra samverkan och samordning för att optimera 
ekonomi, resultat och nytta. 

 



 Främja utveckling av biografen som en kulturell mötesplats samt 
bistå i utveckling av mervärden kring filmvisningar för att på så sätt 
bidra till höjd livskvalité för kommunens medborgare  
 

Status: Kommunen har i samarbete med Centrumbiografen (Eurostar) gjort 
komplettering av den tekniska utrustningen som möjliggör utökade 
användningsområden. Den teknik som används för biografvisningar har 
uppgraderats vilket leder till bättre möjligheter för t ex Sala Filmstudio. 
Biografen (Eurostar) har även utsett en person i sin personalgrupp som får ett 
utökat ansvar, vilket kan leda till en bättre dialog med kommun, föreningsliv och 
andra aktörer som vill nyttja biografen som mötesplats och arena.  

 
Landstinget har våren 2015 startat en förstudie som ska kartlägga 
förutsättningar för spridning av regional kultur i länet, där bla biograferna är en 
möjlig arena. Det kan innebära att en vi har behov av en arrangör som vill ta sig 
an alternativt innehåll på biografen, då Eurostar tydligt markerat att man inte är 
intresserad.  

 
 Främja barn och ungas möjlighet till inflytande och delaktighet i 

filmvalet inom Skolbio med en utbudsdag för skolans 
filmrepresentanter  
 

Status: Representanter från Sala kommun – Skolförvaltningen, deltar varje år i 
BUFF (Barn och Ungdomsfilmsfestivalen i Malmö) för att ta del av aktuellt utbud 
av skolbiofilmer. Dock har inte Sala inte haft några representanter med på den 
regionala skolbiodag som varje år arrangeras i Köping. 

 
 Främja samtal om film i samverkan med skolbio och Lokal 17  

 
 

 Stärka förutsättningarna för barn och unga att själva skapa och 
exponera film och rörlig bild  

 
Status: elever i åk 5 genom Kulturgarantin samt Skapande skola. Ansökan om 
stöd från SFI (se ovan) samt visioner om Regional kulturskola. 
 

 Hitta samverkansformer och arrangera dialogmöten med filmskapare, 
Tärna folkhögskola och övriga filmaktörer 
 

Status: Sala kommuns Kulturnatt har bidragit till att stärka samverkan mellan 
Sala kommun och Tärna Folkhögskola och Tärna filmfestival skapades 2014. Det 
finns även individuella kopplingar mellan enskilda filmare som både är 
involverade i UKM och Tärna Folkhögskola.  

 
 Bevaka teknikutvecklingen för personer med särskilda behov  

 



Status: Landstinget följer den nationella teknikutvecklingen avseende tillgängliga 
biografvisningar för personer med synnedsättning (och personer med läs- och 
skrivsvårigheter). Flera informationstillfällen och seminarier har anordnats som 
syftar till att informera om teknikutvecklingen och dess möjligheter. Parallellt 
pågår ett arbete för att hitta smidiga övergångsmetoder mellan gammal och ny 
teknik för de i målgruppen som saknar modern teknik.  
Intressenter: Biografer, ABF, organisationer som representerar målgruppen.  
 

 Utveckla Sala kommun som filmdestination  
 

Status: Filmatiseringen av Jordskott har gett kommunen erfarenhet samt fler 
förfrågningar. Väsbyfilmen spelas in våren 2015 levandegör Salas historia. 
Kulturutveckling – film, har endast medverkat i kontaktskapande insatser mellan 
Sala kommun och Filmregion Stockholm – Mälardalen. Är inte ett område som 
ligger i vårt uppdrag. VKL – turismfunktionen, skulle kunna vara en möjlig 
samarbetspart. 

Hemslöjden i sala  
För att utveckla hemslöjdsverksamheten i Sala kommun finns en ambition att: 

 Stärka slöjd för barn och unga bland annat genom att utveckla RIK-
skolan 

Status: RIK-skolan har samarbetat med Sala Heby Slöjd och hantverksförening. I 
år samarbetar även Möklinta Vävstuga med RIK som fortsätter nästa läsår. 
Samverkan har också skett med konstnär som visat konst inom teckning.  

 Se över möjligheter till en gemensam lokal som kan samutnyttjas för 

såväl den hårda som mjuka hemslöjden.  

Bibliotek och litteratur 
Sala kommun ska utforma en ny biblioteksplan som är kopplad till den nationella 
biblioteksplanen från1 januari 2014. Förslag på utvecklingsmål under 2016: 

 
 Revidera nu gällande kommunala biblioteksplan.  

 
Status: Ny biblioteksplan tagen av kommunfullmäktige i januari 2015. Gäller 
2015-2018. 

 
 I enlighet med litteraturpropositionen, arbeta med insatser 

som stärker barn och ungdomars kunskaper att läsa, s.k. 
Läsfrämjande.  

 
Status: med utgångspunkt från bibliotekslagens skrivningar och 
biblioteksplanen arbetar biblioteket kontinuerligt med barnavården, 
öppna förskolan, sagostunder med små barn och föräldrar, 
biblioteksvisningar för kommunens alla barn i åk f, besök på fsk med 



bokbuss, sång och rytmikstunder för bebisar, skyltningar, 
sommarläsning, boktips på facebook etc.  
 
Insatser sker också genom att Biblioteket deltar i RIK och möter 
hundratals barn i årskurserna 1-3.  
 
Läsfrämjande arbete är prioriterat utvecklingsområde enligt regional 
kulturplan och biblioteket deltar i projektet ”Berätta! Skriv! Film!” med 
medel från Landstinget och kommunen.  

 
 

 Utveckla den språkliga betydelsen genom att utveckla och skapa 
arrangemang som t ex författarbesök, berättarkvällar, högläsning- 
och skrivarcirklar.   

 
Status: biblioteket jobbar med olika former av arrangemang utifrån tid och 
resurser. Bokens dag erbjuder författarträffar, projektet Lysande läsning 
inkluderar högläsning för allmänhet, föreläsning kring Dyslexi, etc 
 

 Fortsätta med insatser inom Digital delaktighet för att minska 
invånares utanförskap i det digitala samhället.  

 
Status: biblioteket har arrangerat handledningstillfällen för Ipad och datorer. 
Under våren 2015 har Digidel – sparbankens projekt – funnits tillgängliga på 
biblioteket för att svara på frågor kring IT/telefoner/teknik. 
 

 Initiera och delta i aktiviteter som stärker relationer mellan bibliotek 
och civil samhället, med särskilt fokus på folkbildningen och hitta nya 
vägar in i litteraturen.  

 
Status: sker bland annat genom föreläsningsserien ”Torsdagar på Täljstenen”, 
som är ett samverkansprojekt med ABF och olika aktörer inom kultur och fritid. 
Visst samarbete har skett även med andra studieförbund. Representant vid lokala 
samråd kring folkbildning.  

 
 Bevaka och vid behov delta i aktiviteter som främjar utveckling av 

biblioteksverksamheten i Sala kommun.   
 
Status: biblioteket strävar efter att vara öppna för samverkan och samarbeten 
och har ett gott samarbete med skola och bvc kring riktade aktiviteter. 
Biblioteket vill jobba utifrån att bibliotek är en arena för allmänhet och 
föreningar och är mottagliga för förslag och samarbeten kring tex utställningar 
etc. 

 
 Undersöka möjligheterna att stödja lokalt författarskap.  

  



Bild och form 
För att utveckla bild- och formverksamheten i Sala kommun finns en ambition att: 

 
 Hitta samarbetsmöjligheter med Landstinget i Västmanland och 

konstkonsulenten i Västmanland för att stärka de konstpedagogiska 
resurserna  

Status: Aguélimuseet har i samarbete med Västerås Konstmuseum genomfört en 
förstudie om en mobil konstpedagogisk enhet som presenteras för nämnden den 
28/5. På regional nivå sker en nyrekrytering av en konstkonsulent. 

Sala kommun får bidrag från staten, via Statens kulturråd, för kulturinslag i 

grundskolan. Bidraget kallas Skapande skola. Kulturskolan har hand om detta och 

pengarna används bland annat till konstprojekt och dans- och drama-inslag i 

undervisningen. Alla elever i grundskolan och särskolan berörs av detta. 

 

 Utveckla samverkan mellan institutioner och studieförbunden  

Status: en bra plats för att utveckla samverkan mellan institutioner och 
studieförbunden är de lokala samråden som Länsbildningsförbundet driver. 

 Se över inriktningsbeslut/policy för tillämpning av enprocentregeln        

Status: en handlingsplan för offentlig konst ska tas fram under hösten 2015. 

 Se över villkoren för konstnärligt skapande 

Status: en handlingsplan för offentlig konst ska tas fram under hösten 2015. 
Under våren har kommunens upphandlare samt en konstkonsulent arbetat med 
de två projekttävlingarna i Resecentrum och Stadsparken. 

 Utveckla bild och form som en hälsofrämjande verksamhet genom bland 
annat samverkan med Konstfrämjandet i Västmanland 

Status: Konstfrämjandet Västmanland startade projektet ”Konst för livskvalité 
och hälsa 2014. Projektet ska pågå till 31 maj 2015 i flera av länets kommuner, 
däribland Sala kommun. Verksamheten leds av en konstnär som åker till 
äldreboenden och består av samtal kring konst, eget skapande och utställningar. 

 

Folkbildning  

För att utveckla samverkan med studieförbunden och Tärna folkhögskola och 
stärka folkbildningens roll i planens genomförande finns en ambition att: 
 

 Arrangera årliga samverkansmöten med folkbildningens organisationer 
och det lokala föreningslivet angående deras roll i genomförandet av 
kulturplanen  
 



Status: Genomfört då lokala samråd är Länsbildningens uppdrag. 
 

 Se över befintlig kommunal bidragsmodell i samarbete med 
folkbildningens organisationer  
 

Status: Länsbildningen kommer inbjuda till möte i höst utifrån regeringens 
beslut. 

  
 Utöka samarbetet med folkbildningens organisationer och det lokala 

föreningslivet avseende verksamheter som stärker människors eget 
kulturutövande och kreativitet.  
 

Status: kulturutvecklaren är en sammanbindande länk mellan folkbildningen, 
kommunen och civil samhället 
 

Internationellt utbyte och samverkan 
Utvecklingsprojekt 

 Utveckla samarbetet med vänorterna och ge möjlighet för våra 
verksamheter att vara aktiva i ett internationellt perspektiv  

Status: gällande vänortssamverkan deltar samhällsplanerare samt några politiker 
på vänortsmöte i Kristinestad i juni månad. 

 Se över möjligheter till fler ungdomsutbyten genom bland annat EU:s 
program ”Ung och aktiv i Europa” samt med andra delar av världen. 

Status på Ösby Naturbruksgymnasium: Ösby har hållit på med internationella 
projekt sedan slutet av 80-talet. Pågående projekt tom hösten 2016 är Erasmus+, 
praktikutbytesprojekt inom naturbruk med 2 franska naturbruksgymnasier samt 
Nordplus Junior, ett utbytesprojekt med norska Vestlandet. Nordplus Horizontal, 
utvecklingsprojekt för naturbruksutbildning inom Norden. Deltagare Norge, 
Finland, Island och Sverige (Ösby) avslutas sommaren 2015. Praktik Spanien, SOS 
– hundbyar för djurvårdselever.  

 

Kultur för äldre 
För att utveckla kulturell verksamhet för äldre i Sala kommun finns en ambition 
att: 

 Främja äldre människors delaktighet i kulturlivet 

Status: Kommunen har rekryterat en ansvarig utvecklare för ”fritid för äldre”. 
Verksamhet startas i nya Träffpunkt Kaplanen från och med augusti. Med detta  
ges möjligheter till att utveckla äldre människors delaktighet i kulturlivet. 
Kulturutvecklaren och ”Fritid för äldre” utvecklaren planerar att genomföra olika 
kulturaktiviteter på Kaplanen.   



 
 Främja och stärka Konstfrämjandet Västmanlands forskning genom att 

tillsätta en konstnär att ingå i forskningen 

Status: Konstfrämjandet Västmanland har i nuläget inte möjlighet att tillsätta en 
konstnär. 
 

 Utveckla kultur i vården i samarbete med Vård- och 
omsorgsförvaltningen  

Status: ett samarbete mellan Kultur och fritid och Vård och Omsorg har resulterat 
i att en arbetsgrupp träffats för att utveckla kulturella verksamheter i vården. 
Sommaren 2015 genomförs en enkätundersökning för att få en 
nulägesbeskrivning av de äldre på Vård och omsorgsboendenas intresse för olika 
fritid och kulturaktiviteter. Arbetet sker i dialog och samverkan med berörda 
parter och ska bland annat leda till att ta fram en utvecklingsplan. 
 
  

 Ge förutsättningar för att ta del av Landstinget Västmanlands projekt 
”Livskraft” i samverkan med PRO Västmanland. 
 

Status: PRO Västmanland driver projektet Livskraft - kultur för och med äldre i 
Västmanland sedan 2014 tom 2015. Livskraft har bland annat bildat Rockkören i 
samarbete med kulturskolan och skapat möjligheter till musikverksamhet och 
även slöjdverksamhet på kommunens äldreboenden. Livskraft är ett prioriterat 
utvecklingsområde i regional kulturplan och för att projektet ska fortleva krävs 
det att både landsting och kommun stöttar projektet.
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