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SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-12-08 

KFN § 124 Ordningsfråga samt godkännande av föredragningslista 

Justerandes sign 

fl 

Följande ärende utgår från dagens föredragningslista 

• Anmälningsärende 

BESLUT 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna dagens föredragningslista 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-12-08 

KFN § 125 Utvärdering och redovisning av "Tillsammans för Sala" 

INLEDNING 

Justerandes sign 

fl 

Utvärdering av utbildningsdagen som ägde rum den 28 oktober i Blå salen samt 
mässan den 12 november i Lärkhallen. 

Beredning 

Ärendet föredras muntligt av Petra Jablonski, kulturutvecklare 

Yrkande 

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

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att skicka informationen till kommunstyrelsen, samt 

att lägga informationen till handlingarna . 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Kulturutvecklare 
t.llf' 1012..'l?:) 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-12-08 

Dnr 2016/1421 

KFN § 126 Sammanträdesdagar 2017 för Kultur- och fritidsnämnden 

Justerandes sign 

fl 

Beredning 

Bilaga KFN 2016/61, förslag på sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämnden 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att fastslå datum enligt bilaga för sammanträdesdagar för kultur och fritidsnämnden 
2017, bilaga KFN 2016/6 med tillägg av sammanträdesdag den 17 augusti 2017 kl. 
09.00 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att fastslå datum enligt bilaga för sammanträdesdagar för kultur och fritidsnämnden 
2017, bilaga KFN 2016/6 med tillägg av sammanträdesdag den 17 augusti 2017 kl. 
09.00 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

:(xp ~bl2B 

Utdragsbestyrkande 
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D SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-12-08 

Dnr 2016/1423 

KFN § 127 Attestanter vid kultur- och fritid 

Justerandes sign 

:Pl 

Beredning 

Bilaga KFN 2016/62, förslag till attestanter 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att godkänna förslaget till attestanter för kultur och fritidsnämnden samt kultur och 
fritid enligt bilaga KFN 2016/62 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna förslaget till attestanter för kultur och fritidsnämnden samt kultur och 
fritid enligt bilaga KFN 2016/62 

Utdrag 

Ekonomikontoret 

-:t: A\? i\io12 1J~ 

Utdragsbestyrkande 

6 (21) 



SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-12-08 

Dnr 2016/1425 

KFN § 128 Arbetsbudget 2017 för kultur- och fritid 

Justerandes sign 

fL 

Beredning 

Bilaga KFN 2016/63, förslag till arbetsbudget 2017 för kultur- och fritid 

Ärendet föredras av Roger Nilsson, kultur- och fritidschef 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur - och fritidsnämnden beslutar 
att godkänna förslaget till arbetsbudget för kultur och fritid enligt bilaga KFN 
2016/63 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna förslaget till arbetsbudget för kultur och fritid enligt bilaga KFN 
2016/63 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-12-08 

Dnr 2016/1426 

KFN § 129 Skötselbidrag, föreningsdrivna anläggningar 2017 

Justerandes sign 

Beredning 

Bilaga KFN 2016/64, förslag till fördelning av skötselbidrag, föreningsdrivna 
anläggningar 2017. 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att bevilja skötselbidrag, föreningsdrivna anläggningar 2017 till Sala 
Orienteringsklubb med 25 530 kronor med önskemål om komplettering av förslag 
till fördelning av bidrag för utbetalning av resterande bidrag, samt 
att bevilja skötselbidrag, föreningsdrivna anläggningar 2017 enligt underlag bilaga 
KFN 2016/64, Sala Orienteringsklubb undantagen, samt 
att reservera 50% av bidragen gällande skidspår/skidbackar i avvaktan på 
snötillgång. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att bevilja skötselbidrag, föreningsdrivna anläggningar 2017 till Sala 
Orienteringsklubb med 25 530 kronor med önskemål om komplettering av förslag 
till fördelning av bidrag för utbetalning av resterande bidrag, samt 

att bevilja skötselbidrag, föreningsdrivna anläggningar 2017 enligt underlag bilaga 
KFN 2016/64, Sala Orienteringsklubb undantagen, samt 

att reservera 50% av bidragen gällande skidspår/skidbackar i avvaktan på 
snötillgång. 

Mötet ajourneras kl. 15.08 

Mötet återupptas kl. 15.22 

Utdrag 

Fritidsutvecklare 

k/\p 1bfl1-3 

Utdragsbestyrkande 
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SAM MANTRÄDESPROTO KOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-12-08 

Dnr 2016/1427 

KFN § 130 Kapitalinvesteringar vid föreningsdrivna idrott- och 
friluftsanläggningar 2017 

Justerandes sign 

Beredning 

Bilaga KFN 2016/65, förslag till fördelning 

Ärendet föredras av Roger Nilsson, kultur- och fritidschef 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att med de redovisade förändringarna bevilja kapitalinvesteringar vid 
föreningsdrivna idrott- och friluftsanläggningar 2017 enligt justerad bilaga KFN 
2016/65. 

Anders Westin (C) yrkar som tilläggsyrkande 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att kultur- och fritid arbetar för att hålla sig ajour kring externa stöd och informera 
föreningarna i Sala om aktuella stöd/bidrag. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att med de redovisade förändringarna bevilja kapitalinvesteringar vid 
föreningsdrivna idrott- och friluftsanläggningar 2017 enligt justerad bilaga KFN 
2016/65, samt 

att kultur- och fritid arbetar för att hålla sig ajour kring externa stöd och informera 
föreningarna i Sala om aktuella stöd/bidrag. 

Utdrag 

Fritidsutvecklare 
i: ;( f' '1b rll\'.J 

Utdragsbestyrkande 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-12-08 

KFN § 131 Driftbidrag, föreningsdrivna samlingslokaler 2017 

Beredning 

Bilaga KFN 2016/66, förslag till fördelning av driftbidrag 

Ärendet föredras av Roger Nilsson, kultur- och fritidschef 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att bevilja driftsbidrag enligt bilaga KFN 2016/66 

Anders Westin (C) yrkar bifall till Per Larssons (SBÄ) yrkande 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att bevilja driftsbidrag enligt bilaga KFN 2016/66 

Utdrag 

Fritidsutvecklare 

~ r-{l\o 'l ?, i:) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Dnr 2016/1428 



D SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-12-08 

Dnr 2016/1429 

KFN § 132 Investeringsbidrag, föreningsdrivna samlingslokaler 2017 

Justerandes sign 

(L 

Beredning 

Bilaga KFN 2016/67, förslag till fördelning av investerings bidrag 

Ärendet föredras av Roger Nilsson, kultur- och fritidschef 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att bevilja investeringsbidrag, föreningsdrivna samlingslokaler enligt föreslagen 
fördelning, justerad bilaga KFN 2016/67, samt 
att fördela återstående investeringsbidrag på kultur- och fritidsnämndens 
sammanträde i juni 2017. 

Anders Westin (C) yrkar som tilläggsyrkande 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att kultur- och fritid arbetar för att hålla sig ajour kring externa stöd och informera 
föreningarna i Sala om aktuella stöd/bidrag för investeringsbidrag till 
samlingslokaler. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att bevilja investeringsbidrag, föreningsdrivna samlingslokaler enligt föreslagen 
fördelning, justerad bilaga KFN 2016/67, samt 

att fördela återstående investerings bidrag på kultur- och fritidsnämndens 
sammanträde i juni 2017, samt 

att kultur- och fritid arbetar för att hålla sig ajour kring externa stöd och informera 
föreningarna i Sala om aktuella stöd/bidrag för investerings bidrag till 
samlingslokaler. 

Utdrag 

Fritidsutvecklare 
q xsp '1 lo,l Z, 13 

Utdragsbestyrkande 
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Il SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-12-08 

Dnr 2016/1430 

KFN § 133 Fördelning av medel för sociala- och pensionärsföreningar 2017 

Justerandes sign 

fl 

Beredning 

Bilaga KFN 2016/68, förslag till fördelning 

Ärendet föredras av Roger Nilsson, kultur- och fritidschef 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att godkänna fördelning av medel för sociala- och pensionärsföreningar 2017, 
föreningen Attention undantagen, enligt bilaga KFN 2016/68 

Michael PB Johansson (M) yrkar som tilläggsyrkande 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att bidrag till föreningen Attention utbetalas först efter redovisning av ansökt 
belopp. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna fördelning av medel för sociala- och pensionärsföreningar 2017, 
föreningen Attention undantagen, enligt bilaga KFN 2016/68, samt 

att bidrag till föreningen Attention utbetalas först efter redovisning av ansökt 
belopp. 

Utdrag 

Fri tidsutvecklare 
i: ~p 1 lo12t:) 

Utdragsbestyrkande 
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RsALA (r.;i KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-12-08 

KFN § 134 Grundbidrag, studieförbund 2017 

Justerandes sign 

Beredning 

Bilaga KFN 2016/69, förslag till fördelning av grundbidrag 

Ärendet föredras av Roger Nilsson, kultur- och fritidschef 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att bevilja grundbidrag till studieförbunden 2017 enligt föreslagen 
fördelningsprincip, bilaga KFN 2016/68 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att bevilja grundbidrag till studieförbunden 2017 enligt föreslagen 
fördelningsprincip, bilaga KFN 2016/68 

Utdrag 

Fritidsutvecklare 
~.· x_p /llo'(21?J 

Utdragsbestyrkande 
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Dnr 2016/1431 



D SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-12-08 

Dnr 2016/1432 

KFN § 135 Inbjudan till deltagande i projektet "Kulturliv för alla - konst" 
2017-2019 

Justerandes sign 

fL 

INLEDNING 
Utreda möjligheterna att utveckla arbetet med konst i länet samt förmedling av 
konst till västmanlänningarna. Detta ska ske i samverkan mellan landstinget, 
kommunerna och andra aktörer i projektform. 
Arbetet är inledningsvis treårigt och är en satsning för att utveckla metoder och 
modeller som kommer utgöra grund för fortsatt samverkan. 

Beredning 

Bilaga KFN 2016/69, inbjudan till kulturliv för alla - konst, från Landstinget 
Västmanland 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att Sala kommun deltar i kulturliv för alla - konst enligt bifogat projekt, bilaga KFN 
2016/69, 
att kommunstyrelsen informeras om avtalets innehåll. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att Sala kommun deltar i kulturliv för alla - konst enligt bifogat projekt, bilaga KFN 
2016/69, samt 

att kommunstyrelsen informeras om avtalets innehåll. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidschefen 
4:w ,11o12/L'1.i 

Utdragsbestyrkande 
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D SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-12-08 

KFN § 136 Ekonomisk redovisning 

INLEDNING 

Justerandes sign 

fl 

. Ekonomisk redovisning till och med december 2016 

Beredning 

Ärendet föredras muntligt 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 

Utdragsbestyrkande 
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Dnr 2016/55 



Il SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-12-08 

KFN § 137 Inbjudan till konferens "Idrott och mångfald - nyanländas 
inkludering" i Karlstad 14-15 februari 

Justerandes sign 

fl 

Beredning 

Bilaga KFN 2016/70, inbjudan 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att Kristina Nyberg (S) och Michael PB Johansson (M) representerar kultur- och 
fritidsnämnden på konferensen "Idrott och mångfald - nyanländas inkludering" i 
Karlstad 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att Kristina Nyberg (S) och Michael PB Johansson (M) representerar kultur- och 
fritidsnämnden på konferensen "Idrott och mångfald - nyanländas inkludering" i 
Karlstad 

Utdrag 

Sekreterare 

~ if) 1 lo'\ 1/1.?J 

Utd ragsbestyrka n de 

16 (21) 



Il SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-12-08 

KFN § 138 Delegationsbeslut 

Justerandes sign 

Anmäldes de ärenden (nr 65-70/16) vari handläggare på kultur- och fritid enligt 
särskild förteckning fattat beslut. 

Utdragsbestyrkande 
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11 SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-12-08 

KFN § 139 Rapporter från kurser och konferenser 

• Anders Westin (C) redovisar från MUCF rikskonferens i Stockholm. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

fl 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-12-08 

KFN § 140 Information från kultur- och fritidschefen 

/Z 

• Utannonsering av fritidsutvecklartjänst är planerad 

• Medarbetarenkät är klar och redovisas till kultur- och fritidsnämnden efter 
centralgenomgång. 

• Nya klädskåp till simhallen är levererade och monteras. 

• Dialogmöte den 16 januari 2017 med föreningslivet gällande den nya 
idrottshallen på Lärkan. 

• Öppettider i Simhallen under helgdagar inleds den 1 januari 2017. 

19 (21) 



D SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-12-08 

KFN § 141 Information från ordföranden 

• Information om stipendieutdelningen på skyltsöndagen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

fl 
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RsALA ara KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2016-12-08 

KFN § 142 Övriga frågor 

Justerandes sign 

Il 

Anders Westin (C) frågar kultur- och fritidschefRoger Nilsson: 

• Bevakningen av byggnationen av skola i Ransta och de delar som berör 
kultur- och fritid. 

• Motion från socialdemokraterna gällande Lokal överenskommelse, LÖK' en 

Per-Olov Rapp (S) frågar kultur- och fritidschef Roger Nilsson: 

• Verksamhetsplan 

• Lokal kulturplan 

Kultur och fritidsnämnden önskar samtliga medarbetare inom kultur och fritid en 
God jul och ett Gott nytt år! 

Utdragsbestyrkande 
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