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KFN § 67 

Justerandes sign 

Ordningsfråga 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-09-01 

Följande ärende utgår ur dagens föredragningslista 

• Anmälningsärende 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna dagens föredragningslista 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

KFN § 68 

Justerandes sign 

(L 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-09-01 

Föreningen Möklintagården presenterar sin verksamhet 

Kenneth Friberg, vaktmästare och Lena Forslin från Möklinta Bygdegård berättar 
om föreningen Möklintagården. Historia, nuläge, verksamhet och 
utvecklingsmöjligheter i lokalen. 

BESLUT 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

Utdrag 
Föreningen Möklintagården 

t )t.? 1/oOG)O+-

Utdragsbestyrkande 

;7j/. . _"--::> 
,_../ 
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D SALA 
KOMMUN 

KFN § 69 

Justerandes sign 

Policy för offentlig konst 

Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-09-01 

Bilaga ärende KFN 2016/28, Policy för offentlig konst 

Ärendet föredras av Petra Jablonski, kulturutvecklare 

Yrkanden 

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

Dnr 2015/635 

att hänskjuta ärendet till kultur- och fritidsnämndens sammanträde i oktober 2016. 

Anders Westin (C) yrkar bifall till ordförandens förslag 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att hänskjuta ärendet till kultur- och fritidsnämndens sammanträde i oktober 2016. 

Utkast 

Kulturutvecklare 
:t-,~v '\l,(P/ O'l 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

KFN § 70 

Justerandes sign r2-

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-09-01 

Idrotts- och fritidsplan 2017-2023 

Beredning 

Dnr 2014/65 

Bilaga KFN 2016/27, idrotts- och fritidsplan 2017-2023 för Sala kommun 

Ärendet föredras av Roger Nilsson, kultur- och fritidschef 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att hänskjuta ärendet till kultur- och fritidsnämndens sammanträde i oktober 2016, 
samt 
att uppdra till kultur- och fritidskontoret att redigera redaktionella ändringar. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att hänskjuta ärendet till kultur- och fritidsnämndens sammanträde i oktober 2016, 
samt 
att uppdra till kultur- och fritidskontoret att redigera redaktionella ändringar. 

Utdrag 

Fri tidsutvecklare 
·t X~ lfoOCIO'-./-

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

KFN § 71 

Justerandes sign 

/?l 

SAM MANTRÄDESP ROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-09-01 

Dnr 2016/572 

Yttrande -Äldreprogram 2016-2020 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-04 i§ 164 att uppdra till 
Kommunstyrelseförvaltningen att tillsammans med kommunala verksamheter, 
kontor, enheter, nämnder, pensionärsorganisationer och politiska partier att ta fram 
en äldreplan för perioden 2015-2021. 

Beredning 

Bilaga KFN 2016/29, KS § 119, yttrande, förslag till äldreprogram 2016-2020 

Ärendet föredras av Roger Nilsson, kultur- och fritidschef 

Yrkanden 

Hans Berg (S) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar att under punkt nr 1 under strategiska mål 
för äldreprogrammet, bilaga KFN 2016/29 ändra texten till "Sala kommun ska aktivt 
arbeta för att främja hälsa och livskvalitet bland de äldre", samt 
att i övrigt inte ha något att erinra gällande förslag till äldreprogram 2016-2020. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att under punkt nr 1 under strategiska mål för äldreprogrammet, bilaga KFN 
2016/29 ändra texten till "Sala kommun ska aktivt arbeta för att främja hälsa och 
livskvalitet bland de äldre", samt 

att i övrigt inte ha något att erinra gällande förslag till äldreprogram 2016-2020 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

'( /\f' '1 !oCPJD +--

·?3 
Utdragsbestyrkande 
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KFN § 72 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-09-01 

Dnr 2016/588 

Ansökan om kulturavtal -Avlidna konstnärers Sällskap 

INLEDNING 
Avlidna Salakonstnärers Sällskap kom den 21 december 2015 in med en ansökan 
om kulturavtal. 

Beredning 

Bilaga KFN 2016/30, yttrande från kulturutvecklare Petra Jablonski 

Ärendet föredras av Roger Nilsson, kultur- och fritidschef 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att avslå ansökan om kulturavtal, samt 
att bevilja 20,000 kr för 2016 i verksamhets bidrag. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att avslå ansökan om kulturavtal, samt 

att bevilja 20,000 kr för 2016 i verksamhets bidrag. 

Utdrag 

Avlidna konstnärers Sällskap 
1Yxr I\ (o()C) b -l, 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KFN § 73 

Justerandes sign 

ri 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-09-01 

Dnr 2016/388 

Revisionsrapport - Uppföljning av tillgänglighet och service 

INLEDNING 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sala kommun har PwC följt upp en 
granskning av tillgänglighet och service från 2011. I den tidigare granskningen 
konstaterades att kommunen uppfyller förvaltningslagens krav överlag men ett 
antal förbättringsområden uppmärksammandes. 

Beredning 

Bilaga KFN 2016/31, yttrande från Roger Nilsson, kultur- och fritidschef samt 
revisionsrapport. 

Ärendet föredras av Roger Nilsson, kultur- och fritidschef 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att antar yttrandet som sitt eget, bilaga KFN 2016/31 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att antar yttrandet som sitt eget, bilaga KFN 2016/31 

Utdrag 

Revisionen 
"c :l.{l 1fcö'J0-/ 

Utdragsbestyrkande 
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a SALA 
KOMMUN 

KFN § 74 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-09-01 

Dnr 2016/1056 

Skrivelse avseende ersättningsnivåer för Sala stadsbibliotek 

INLEDNING 
Biblioteket tillhandahåller gratis lån av allt material. När något inte återlämnas 
skickas faktura med krav på ersättning. För detta finns en standardiserad taxa från 
2007-08-28. Det är dock angeläget att redan nu förändra avgifterna för fjärrlån, det 
vill säga inlånat material från andra bibliotek och framför allt från de statliga 
högskole- och universitetsbiblioteken. 

Beredning 

Bilaga KFN 2016/32, skrivelse avseende ersättningsnivåer 

Ärendet föredras av Roger Nilsson, kultur- och fritidschef 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att föreslå kommunstyrelsen att hemställa hos Kommunfullmäktige 
att höja ersättningen på fjärrlånat material från Högskole- och universitetsbibliotek 
till 500 kr i syfte att låntagare blir mer angelägna att återlämna inlånat material, 
samt 
att avvakta övriga ersättningsnivåer i väntan på den regionala bibliotekssamverkan. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen att hemställa hos Kommunfullmäktige 

att höja ersättningen på fjärrlånat material från Högskole- och universitetsbibliotek 
till 500 kr i syfte att låntagare blir mer angelägna att återlämna inlånat material, 
samt 

att avvakta övriga ersättningsnivåer i väntan på den regionala bibliotekssamverkan. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Bibliotekschef 

i:-' x.p '\ l.:,()°10-t-

Utdragsbestyrkande 
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KFN § 75 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-09-01 

Dnr 2016/821 

Motion - Kulturarvsstipendium 

INLEDNING 
Sverigedemokraterna inkom den 16 juni 2016 in med en motion som uppmanar Sala 
kommun att införa ett kulturarvsstipendium i Sala kommun 

Beredning 

Bilaga KFN 2016/33, motion samt yttrande från Roger Nilsson, kultur- och 
fri tidschef 

Ärendet föredras av Roger Nilsson, kultur- och fri tidschef 

Yrkande 

Anders Westin (C) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att riktlinjerna för Sala kommuns kulturstipendium omformuleras, så att fler 
kulturaktörer i Sala ser möjligheterna att söka stipendiet. Det bör tydliggöras att 
stipendiet är en uppmuntran för aktörer inom kulturpolitikens samtliga områden,. 
även kulturarv, samt 
att riktlinjerna medger att kulturstipendiet, vid stort intresse, kan delas av flera 
mottagare och att riktlinjerna även ger utrymme för nomineringar, inte bara egna 
ansökningar, samt 
att budgetberedningen tar hänsyn till frågan och utökar ram för kultur- och 
fritidsnämnden med 20.000 kronor som ger utrymme för en utökning av den totala 
potten till kulturstipendiater. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att riktlinjerna för Sala kommuns kulturstipendium omformuleras, så att fler 
kulturaktörer i Sala ser möjligheterna att söka stipendiet. Det bör tydliggöras att 
stipendiet är en uppmuntran för aktörer inom kulturpolitikens samtliga områden, 
även kulturarv, samt 

att riktlinjerna medger att kulturstipendiet, vid stort intresse, kan delas av flera 
mottagare och att riktlinjerna även ger utrymme för nomineringar, inte bara egna 
ansökningar, samt 

att budgetberedningen tar hänsyn till frågan och utökar ram för kultur- och 
fritidsnämnden med 20.000 kronor som ger utrymme för en utökning av den totala 
potten till kulturstipendiater. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

€1-..p. 1\:,(Y)O 1-

Utdragsbestyrkande 
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KFN § 76 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-09-01 

Dnr 2015/1012 

Medborgarförslag - Skatepark i Ransta eller Ransta by 

INLEDNING 
Richard Thygesen inkom den 23 december 2015 in med ett medborgarförslag 
gällande möjligheten av byggnation av en skatepark i Ransta eller Ransta by. 

Beredning 

Bilaga KFN 2016/34, medborgarförslag samt yttrande från Roger Nilsson, kultur
och fritidschef 

Ärendet föredras av Roger Nilsson, kultur- och fritidschef 

Yrkande 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att antar yttrandet som sitt eget, bilaga KFN 2016/34 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att antar yttrandet som sitt eget, bilaga KFN 2016/34 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 
~t lp 1'o(YIO+-

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KFN § 77 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-09-01 

Dnr 2016/1042 

Sala Hockey - delåterbetalning 

INLEDNING 
Ordförande för Sala hockey Mikael Andersson inkom den 31 maj 2016 med en 
ansökan om delåterbetalning av den kostnad klubben debiterats för 
cuparrangemang under säsongen 2015/2016. 

Beredning 

Bilaga KFN 2016/35, ansökan från Sala Hockey 

Ärendet föredras av Roger Nilsson, kultur- och fritidschef 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att avslå Sala hockeys ansökan om delåterbetalning med hänvisning till Sala 
kommuns faktiska kostnader. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att avslå Sala hockeys ansökan om delåterbetalning med hänvisning till Sala 
kommuns faktiska kostnader. 

Utdrag 

Sala hockey 
:f1..r 'lbCP10~-

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

//L ?3? 
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KFN § 78 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-09-01 

Översyn av riktlinje för kommunala bidrag 

Beredning 

Bilaga KFN 2016/36, KFN § 59 med underlag 

Ärendet föredras av Roger Nilsson, 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 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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~ 

.m!SALA 
~ KOMMUN 

KFN § 79 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-09-01 

Dnr 2016/309 

Investeringsmedel, samlingslokaler och idrottsanläggningar 

INLEDNING 
Prioriterade ansökningar som inte blivit beviljade under 2016 

Beredning 

Bilaga KFN 2016/37, förslag investerings bidrag från Åke Lantz, fritidsutvecklare och 
åtgärds och arbetsplan från Folkets Hus i Sala 

Ärendet föredras av Roger Nilsson, kultur- och fritidschef 

Yrkanden 

Anders Westin (C) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att bevilja 200.000 kr till Folkets hus. 

Hans Berg (S) yrkar bifall till Anders Westins (C) yrkande, 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att bevilja 200.000 kr till Folkets hus. 

Utdrag 

Fri tidsutvecklare 

Folkets hus 
tx:_:p i6(f)()4 

Utdragsbestyrkande 
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lflsALA [r.;i KOMMUN 

KFN § 80 

Justerandes sign 

fL 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-09-01 

Inbjudan - SKL Kulturkonferens i Skövde den 17-18 oktober 2016 

INLEDNING 
Kulturpolitisk konferens i Skövde kulturhus den 17-18 oktober 2016 

Beredning 

Bilaga KFN 2016/38, inbjudan 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att Anders Westin (C) och Kristina Nyberg (S) representerar kultur -och 
fritidsnämnden på SKL's kulturpolitiska konferens. Ersättare representeras av Per 
Larsson (SBÄ) och Hans Berg (S) 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att Anders Westin (C) och Kristina Nyberg (S) representerar kultur -och 
fritidsnämnden på SKL' s kulturpolitiska konferens. Ersättare representeras av Per 
Larsson (SBÄ) och Hans Berg (S) 

Utdrag 

Sekreterare 

:z tf l'oO"'IO+-

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

KFN § 81 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-09-01 

Träff med revisorerna, 14 november kl.10.00 i Borgmästaren 

INLEDNING 
Träffen innebär at nämndens ordförande, vice ordförande och oppositionsledare 
samt förvaltningsledning bjuds in till revisorernas sammanträde 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ordförande Per Larsson (SBÄ) och Kristina Nyberg (S) deltar på träffen med 
revisorerna den 14 november 2016 kl. 10.00. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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ilfisALA 
~KOMMUN 

KFN § 82 Delegations beslut 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-09-01 

Anmäldes de ärenden (nr 17-36/16) vari handläggare på kultur- och fritid enligt 
särskild förteckning fattat beslut. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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RsALA 
~ KOMMUN 

KFN § 83 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-09-01 

Rapporter från kurser och konferenser 

Hans Berg (S) och Anders Westin (C) rapporterar från SFK Årskonferens i Lund 23-
25 augusti 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

KFN § 84 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-09-01 

Information från kultur- och fritidschefen 

• Sommarlägren 2016 har genomförts med mycket gott resultat 

• Sommaraktiviteter på Sofielund 

• Ungdomslokalen har haft sommaröppet för ungdomar från och med 13 år 

• Badplatser i Sala kommun och extrapersonal på Måns-Olsbadet på grund av 
mycket besökande. 

• Ändrad kontanthantering på Sala stads bibliotek samt på Lärkans simhall 

• Personalförändringar på simhallen 

• Öppet hus den 17 september 2016 mellan kl. 11-16 på Täljstenen 

• Riktade medel från kommunstyrelsen 800.000:- som används för 
arrangemanget "Välkommen tillsammans för Sala" 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

KFN § 85 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-09-01 

Information från ordföranden 

• Extra sammanträde för kultur- och fritidsnämnden den 21 september 2016 
kl. 09.00 i Burspråket inför delårsbokslut. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

;YL 0 
( 
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11 SALA 
KOMMUN 

KFN § 86 

Justerandes sign 

/7& 

Övriga frågor 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-09-01 

Tomas Bergling (M) undrar över märkningen av mountainbikespåret vid Annedal. 

Utdragsbestyrkande 
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