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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-05-28 

Ordningsfråga samt godkännande av föredragningslista 

Följande ärende utgår från dagens föredragningslista 

• Biblioteksfilialerna i Västerfärnebo och Möklinta 

• Anmälningsärenden 

• Delegationsbeslut 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna dagens föredragningslista 

Utdragsbestyrkande 
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§ KFN 57 

Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-05-28 

Konstpedagogisk verksamhet, redovisning 

INLEDNING 

Dnr 2013/70 

Som en del i Agnelimuseets arbete med att utveckla utställningsverksamheten och 
nå en större publik vill de bygga upp ett pedagogiskt program i samarbete dels med 
Sala kommuns skolor, men även med andra inrättningar i regionen. En ide som de 
vill titta närmare på är om det vore möjligt att utforma en mobil konstpedagogisk 
verksamhet i Västmanlands län. Syftet med detta är att främja barn och ungas 
möjligheter att uppleva och skapa konst samt utveckla den konstpedagogiska 
kompetensen i länet. 

Beredning 

Bilaga KFN 2015/27, redovisning 

jahanoa Byström Sims, intendent på Agnelimuseet föredrar ärendet. 

Yrkanden 

Anders Westin (C) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att uppdra till kultur- och fritid att i dialog med Landstinget Västmanland, övriga 
kommuner i länet, konstföreningen och andra aktörer undersöka möjligheten till 
implementering av konstpedagogisk verksamhet som redovisas till kultur- och 
fritidsnämndens sammanträde i oktober 2015. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att uppdra till kultur- och fritid att i dialog med Landstinget Västmanland, övriga 
kommuner i länet, konstföreningen och andra aktörer undersöka möjligheten till 
implementering av konstpedagogisk verksamhet som redovisas till kultur- och 
fritidsnämndens sammanträde i oktober 2015. 

Utdrag 

Roger Nilsson, kultur- och fritidschef 

jahanoa Byström Sims, Agnelimuseet 

Utdragsbestyrkande 

4(15) 



§ KFN 58 

Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-05-28 

Lokal kulturplan, statusrapport 

INLEDNING 

Dnr 2013/72 

Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-08, § 246, att ge dåvarande kulturutskottet i 
uppdrag att ta fram en lokal kulturplan för sala kommun i samverksam med det 
lokala kulturlivet, samt att den lokala kulturplanen ska innehålla 
nulägesbeskrivning, vision och strategi för hur Salas kulturliv kan utvecklas fram till 
2024 och hur den lokala planen kan kopplas till Sala kommuns övergripande vision 
och den regionala planen. 

Beredning 

Bilaga KFN 2015/28, rapport från Petra )ablonski, kulturutvecklare 

Petra jablonski, kulturutvecklare, föredrar ärendet 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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§ KFN 59 
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Idrotts- och fritidsplan 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-05-28 

Dnr 2014/65 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-28, § 157 att ge kultur- och fritidsutskottet i 
uppdrag att ta fram en lokal idrotts- och fritidsplan för Sala kommun i samarbete 
med det lokala föreningslivet 

Beredning 

Åke Lantz, aktivitetsutvecklare, föredrar ärendet 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att ärendet återremitteras till kultur- och fritid för att planens mål ska tydliggöras 
och konkretiseras, samt 
att den redovisas på kultur- och fritidsnämndens sammanträde i september 2015. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ärendet återremitteras till kultur- och fritid för att planens mål ska tydliggöras 
och konkretiseras, samt 

att den redovisas på kultur- och fritidsnämndens sammanträde i september 2015. 

Utdrag 

Åke Lantz, fritidsutvecklare 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-05-28 

Dnr 2015/407 

Kapitalinvesteringar, samlingslokaler och idrottsanläggningar 

INLEDNING 
Kapitalinvesteringsmedel för föreningsdrivna samlingslokaler 

Beredning 

Bilaga KFN 2015/34, förslag till fördelning 

Åke Lantz, aktivitetsutvecklare, föredrar ärendet 

Yrkanden 

Michael PB Johansson (M) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att ärendet återremitteras till kultur- och fritid för komplettering av ärendet, samt 
att ett extra sammanträde för detta ärende sätts in den 15 juni 2015 kl. 17.30 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ärendet återremitteras till kultur- och fritid för komplettering av ärendet, samt 

att ett extra sammanträde för detta ärende sätts in den 15 juni 2015 kl. 17.30 

Utdrag 

Åke Lantz, fritidsutvecklare 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-05-28 

Dnr 2015/408 

Fördelningssystem för driftbidrag, föreningsägda samlingslokaler 

INLEDNING 
Bidraget avser att stödja föreningar som driver egen eller kommunal samlingslokal 

Beredning 

Bilaga KFN 2015/30, förslag 

Roger Nilsson, kultur- och fritidschef föredrar ärendet 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras i 15 minuter. 

Yrkanden 

Kristina Nyberg (S) yrkar återremiss på ärendet för hantering på kultur- och 
fritidsnämndens sammanträde i september 2015. 

Anders Westin (C) och Hans Berg (S) yrkar bifall till Kristina Nybergs (S) yrkande 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ärendet återremitteras till kultur- och fritidsnämndens sammanträde i 
september 2015. 

Utdrag 

Åke Lantz, fritidsutvecklare 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPRDTOKOLL 
KULTUR· OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-05-28 

Dnr 2015/409 

Verksamhetsplan för kultur- och fritidsnämnden 2015-2017 

INLEDNING 
Efter den politiska omorganisationen som trädde i kraft den 1 januari 2015 så skrivs 
ny verksamhetsplan för kultur- och fritidsnämnden för perioden 2015-2017 

Beredning 

Roger Nilsson, kultur- och fritidschef, föredrar ärendet 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att anta verksamhetsplanen för kultur- och fritidsnämnden 2015-2017. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att anta verksamhetsplanen för kultur- och fritidsnämnden 2015-2017. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

9 (15) 



§ KFN 64 

Justerandes sign 

Ekonomisk uppföljning 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-05-28 

Ekonomisk uppföljning till och med maj 2015 

Beredning 

Bilaga KFN 2015/32, ekonomisk uppföljning 

Roger Nilsson, kultur- och fritidschef, föredrar ärendet 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

Utdrag 

Ekonomikontoret 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-05-28 

Redovisning av statistik i idrottshallarna 

INLEDNING 

Dnr 2015/414 

Nyttjandegraden i Idrottshallen, Kungsängsgymnasiets gymnastiksal och Lärkhallen 
för 2014 och våren 2015. 

Beredning 

Bilaga KFN 2015/33, statistik 

Roger Nilsson, kultur- och fritidschefföredrar ärendet 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur- och fritid beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-05-28 

Rapporter från kurser och konferenser 

Kristina Nyberg (S) var inbjuden av Filmklubben den 17 maj till Säter på 
Biografmuseum. 

Inbjudan till Sveriges Fritids- och kulturchefers årskonferens till Gävle 25-27 
augusti 2015, 

Yrkanden 

Anders Westin (C) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att en från majoriteten och en från oppositionen deltar på Sveriges Fritids- och 
kulturchefers årskonferens i Gävle den 25-27 augusti 2015 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att en från majoriteten och en från oppositionen deltar på Sveriges Fritids- och 
kulturchefers årskonferens i Gävle den 25-27 augusti 2015. 

Utdragsbestyrkande 
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§ KFN 67 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-05-28 

Information från kultur- och fritidschefen 

• Installation av AC-anläggning på Sala stadsbibliotek kommer vara färdig 
under midsommarveckan 2015. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-05-28 

Information från ordföranden 

o Kulturavtal 

• Kultur- och fritidsnämndens förtroendevalda tipsar om litteratur till Sala 
kommuns invånare på Sala stadsbibliotek med början i september i 
tvåveckorsintervaller. 

Utdragsbestyrkande 
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§ KFN 69 
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Övriga frågor 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-05-28 

Hans Berg (S) informerar från möte med teaterföreningen gällande frågeställningar 
kring bidragen. 

Utdragsbestyrkande 
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