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KFN§ 1 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR-OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-01-21 

Ordningsfråga samt godkännande av föredragningslista 

Följande ärende utgår från dagens föredragningslista 

• Anmälningsärenden 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna dagens föredragningslista 

Utdragsbestyrkande 
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KFN§ 2 

Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-01-21 

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 

Beredning 

Bilaga KFN 2016/1, delegationsordning 

Yrkanden 

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

Dnr 2016/37 

att efter redaktionella ändringar anta den föreslagna delegationsordningen för 
kultur- och fritidsnämnden , samt 
att den träder i kraft den 1 februari 2016. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att efter redaktionella ändringar anta den föreslagna delegationsordningen för 
kultur- och fritidsnämnden , samt 

att den träder i kraft den 1 februari 2016. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidschef 

~ 1'\=' \\o01'Yi I\ 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-01-21 

Intern kontrollplan, kultur- och fritidsnämnden 

INLEDNING 

Dnr 2016/38 

Enligt av kommunfullmäktige fastställt reglemente för internkontroll i Sala kommun 
ska nämnder och styrelse varje år anta särskild plan för uppföljning av den interna 
kontrollen. 

Beredning 

Bilaga KFN 2016/2, intern kontrollplan 

Ärendet föredras av kultur- och fritidschefen 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att uppdra åt kultur- och fritid att följa tillämpningsanvisningar till reglemente för 
intern kontroll i Sala kommun, samt 
att särskilt kontrollera processerna medelshantering på Lärkan och 
delegationsordningen. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att uppdra åt kultur- och fritid att följa tillämpningsanvisningar till reglemente för 
intern kontroll i Sala kommun, samt 

att särskilt kontrollera processerna medelshantering på Lärkan och 
delegationsordningen. 

Utdrag 

Kultur- och fritidschef 

"t f1C> \lo0\'.).6/\ 

Utdragsbestyrkande 
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KFN§4 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-01-21 

Taxor för Lärkans konferensrum/föreningsrum 

INLEDNING 

Dnr 2015/972 

Då det blev två nya rum för konferens/möten i samband med bygget av de nya 
omklädningsrummen vid Lärkans simhall finns det ännu inga avgifter /taxor för de 
som nyttjar lokalerna. 

Beredning 

Bilaga KFN 2016/3, yttrande 

Ärendet föredras av fritidsutvecklaren 

Yrkanden 

Michael PB Johansson (M) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att besluta enligt det liggande förslag med tillägget att det gäller för 
föreningar/organisationer och privatpersoner, samt 
att taxorna börjar gälla när erforderliga beslut är tagna, samt 
att föreslå kommunstyrelsen hemställa hos Kommunfullmäktige att anta taxorna för 
Lärkans konferensrum/föreningsrum enligt bilaga KFN 2016/3 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att besluta enligt det liggande förslaget med tillägget att det gäller för 
föreningar/organisationer och privatpersoner, samt 

att taxorna börjar gälla när erforderliga beslut är tagna, samt 

att föreslå kommunstyrelsen hemställa hos Kommunfullmäktige att anta taxorna för 
Lärkans konferensrum/föreningsrum enligt bilaga KFN 2016/3 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

't ,1~ \"-.oDIJ'S; \ 

Utdragsbestyrkande 
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KFN§ 5 

Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-01-21 

Motion om HET-certifiering 

INLEDNING 

Dnr 2015/866 

Johanna Ritvadotter (V) och Maria Arvidsson (V) inkom den 20 november 2015 med 
en motion gällande HET-certifiering av minst två kommunala verksamheter. 

Beredning 

Bilaga KFN 2016/4, motion och yttrande 

Yrkanden 

Michael PB Johansson (M) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att ställa sig positiv till att ett projekt startas för HET-certifiering av minst två 
kommunala verksamheter under förutsättning att centrala medel tillskjuts. 

Kristina Nyberg (SJ yrkar som tilläggsyrkande 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att anmäla kultur- och fritidsnämndens verksamheter som intresserade att HBT
certifieras 

Ajournering 

Nämnden ajourneras kl. 9.40- 9.45 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ställa sig positiv till att ett projekt startas för att HET-certifiera minst två 
kommunala verksamheter under förutsättning att centrala medel tillskjuts, samt 

att anmäla kultur- och fritidsnämndens verksamheter som intresserade att HBT
certifieras 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

t J\? 1i,,O\ii-S/ \ 

Utdragsbestyrkande 
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KFN§ 6 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-01-21 

Dnr 2015/793 

Motion om lokal överenskommelse mellan Sala kommun och det 
civila samhället 2016 

INLEDNING 
Kristina Nyberg (SJ och Ulrika Spårebo (SJ inkom den 5 november 2015 med en 
motion gällande en lokal överenskommelse mellan Sala kommun och det civila 
samhället. 

Beredning 

Bilaga KFN 2016/5, motion samt yrkande. 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄJ yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att yrka bifall till motionen. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att yrka bifall till motionen. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

:{"\:, IDD\1'5/\ 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-01-21 

Yttrande angående Sala FF's skrivelse gällande 
träningsförhållanden för Sala FFs ungdomar 

INLEDNING 

Dnr2016/964 

Sala FF skickade den 2 april 2015 in en skrivelse till kultur- och fritid med frågor 
samt önskemål kring träningsförhållandena för Sala FF' s ungdomslag. 

Beredning 

Bilaga KFN 2016/6, skrivelse samt yttranden 

Ärendet föredras av fritidsutvecklaren. 

Yrkanden 

Michael PB Johansson (M) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att föreslå kommunstyrelsen hemställa hos Kommunfullmäktige att anta den 
föreslagna taxeförändringen för konstgräset, samt 
att uppdra till kultur- och fritid att föra vidare diskussioner med Sala FF gällande 
Vision Lärkan. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen hemställa hos Kommunfullmäktige att anta den 
föreslagna taxeförändringen för konstgräset, samt 

att uppdra till kultur- och fritid att föra vidare diskussioner med Sala FF gällande 
Vision Lärkan. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidschefen 

Fritidsutvecklaren 

:{ "I' 1'-oCl\05 / l\ 

Utdragsbestyrkande 
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Ekonomisk uppföljning 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-01-21 

Kultur- och fritidschefen informerar om bokslutet för 2015. 

Beredning 

Ärendet föredras av kultur- och fritidschef 

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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Delegations beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR-OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-01-21 

Anmäldes de ärenden (nr 40-51) vari handläggare på kultur- och fritid enligt 
särskild förteckning fattat beslut. 

Utdragsbestyrkande 
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KFN § 10 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-01-21 

Rapporter från kurser och konferenser 

Inget att rapportera 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-01-21 

Information från kultur- och fritidschefen 

• Kultur- och fritid har äskat ca 1, 9 miljoner från den gemensamma potten 
som Sala kommun erhållit från regeringen för att förstärka berörda 
verksamheter på kultur och fritid gällande flyktingströmmen under 2016. 

• På grund av påvisad minskning av behov från Migrationsverket kommer det 
inte att bli något evakuerings boende i Sala kommun. 

• Åke Lantz är anställd på kultur- och fritid sedan 1 januari 2016 

• Avtalet gällande Biblioteksverksamheten på Salberga kriminalvårdsanstalt 
är uppsagt. Nuvarande avtal gäller fram till och med 31 april 2016. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-01-21 

Information från ordföranden 

Inget att informera 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 
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Övriga frågor 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-01-21 

Kristina Nyberg (S) ställer frågan till kultur- och fritidschefen: 

• Vision Lärkan, hur jobbar kultur- och fritid efter denna? 

• Skärmförbud på Lärkans familjebad? 

Utdragsbestyrkande 
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