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Il SALA 
KOMMUN 

KFN§1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2017-01-26 

Dnr 2016/73 

Ansökan, lokalbidrag - Nasrudin islamiska förening i Sala 

INLEDNING 
Nasrudins islamiska förening i Sala har ansökt om lokalbidrag för sin lokal belägen 
på Åkragatan 8. 

Beredning 

Ärendet föredras av Roger Nilsson, kultur- och fritidschef 

Bilaga KFN 2017 /2, ansökan samt yttrande 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att bevilja 5250kr i lokalbidrag till Nasrudins islamiska förening i Sala. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att bevilja 5250kr i lokalbidrag till Nasrudins islamiska förening i Sala. 

iHclrc'j 

{UC/f:,rucil()O /"E,lctfhi:ob\... ~r<-',1 ,'r7o , Gq.L.._ 

J!!J 
Utdragsbestyrkande 
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KFN§Z 

Justerandes sign 

;2L 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2017-01-26 

Dnr 2016/684 

Översyn av riktlinjer för kommunala bidrag 

INLEDNING 
Sala kommun stödjer genom bidrag och tjänster olika evenemang och föreningar 
och dess verksamhet. Under 2016 uppmärksammade Kultur- och fritidsnämnden att 
det fanns behov av att förtydliga och till viss del förändra riktlinjerna för 
bidragsgivande och gav kultur- och fritidskontoret 2016-05-26 i uppdrag att göra en 
översyn av kommunens bidragssystem. 
Översynen ska förtydliga och förenkla befintligt regelverk kring 
Arrangemangs bidrag och påvisa vad kommunen vill uppnå med stöden utifrån 
kultur- och fritidspolitiska mål. 

Beredning 

Ärendet föredras av Petra Jablonski, kulturutvecklare 

Bilaga KFN 2017 /5, skrivelse avseende översyn av riktlinjer för kommunala bidrag. 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att anta riktlinjerna för bidragsstöd med redaktionella ändringar, enligt bilaga KFN 
2017/5 

Anders Westin (C) yrkar bifall till ordförandens förslag 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att anta riktlinjerna för bidragsstöd med redaktionella ändringar, enligt bilaga KFN 
2017/5 

Utdrag 

Kulturutvecklare 

Fritidsutvecklare 

:=t: (f rw1. (JJ. 

Utdragsbestyrkande 
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lflsALA lt;i KOMMUN 

KFN§3 

Justerandes sign 

(l-

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2017-01-26 

Dnr 2017 /115 

Bidrag- Snabb slant 

INLEDNING 
Snabb Slant är ett nytt bidrag som syftar till att stödja och uppmuntra människors 
engagemang och delaktighet i det lokala kultur- och fritidslivet samt att ge möjlighet 
till eget skapande och drivande av kreativa ideer 

Beredning 

Ärendet föredras av Petra Jablonski, kulturutvecklare 

Bilaga KFN 2017 /6, förslag till riktlinjer 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att instifta bidragsformen snabb slant, samt 
att anta riktlinjer för snabb slant med redaktionella ändringar, bilaga KFN 2017 /6, 
samt 
att bidraget inrättas från och med 2017-02-01 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att instifta bidragsformen snabb slant, samt 

att anta riktlinjer för snabb slant med redaktionella ändringar, bilaga KFN 2017 /6, 
samt 

att bidraget inrättas från och med 2017-02-01 

Utdrag 

Kulturutvecklare 

tf..fJ \'~0201 

Utdragsbestyrkande 
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D SALA 
KOMMUN 

KFN§4 

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2017-01-26 

Verksamhetsplan 2017-2019 

Beredning 
Ärendet föredras av Roger Nilsson, kultur- och fritidschef 

Yrkanden 

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

Dnr 2017 /111 

att hänskjuta ärendet till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16 februari 
2017. 

BESLUT 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att hänskjuta ärendet till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16 februari 
2017. 

Utdragsbestyrkande 
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KFN§ 5 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2017-01-26 

Bokslut Kultur- och fritidsnämnden 2016 

Beredning 

Ärendet föredras av Roger Nilsson, kultur- och fritidschef 

Yrkanden 

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

Dnr 2017 /110 

att hänskjuta ärendet till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16 februari 
2017. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att hänskjuta ärendet till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16 februari 
2017. 

Ajournering 

Nämnden ajourneras kl. 11.00 - 11.15 

Utdragsbestyrkande 
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RsALA (r;;1 KOMMUN 

KFN§6 

Justerandes sign 

// l 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2017-01-26 

Dnr 2017 /31 

Medfinansiering av renovering i Sala Folkets Park 

INLEDNING 
Sala Folkets Park vill tillskapa en multifunktionell lokal för bankett, fest, konferens 
och dans. 

Beredning 

Ärendet föredras av ordföranden 

Bilaga KFN 2017 /7, ansökan från Sala Folkets Park 

Yrkanden 

Kristina Nyberg (S) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till projektet och ansökan från Sala 
Folkets Park om tillskapande av en multifunktionell lokal, samt 
att hemställa till kommunstyrelsen för beslut om minst 30% kommunal 
medfinansiering, samt 
att ärendet förklaras omedelbart justerat 

Michael PB Johansson (M) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att ärendet återremitteras till kultur- och fritid för att få ett bättre beslutsunderlag. 

Anders Westin (C) yrkar bifall till Michael PB Johanssons (M) yrkande 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att 
ärendet ska återremitteras. 

Reservation 

Kristina Nyberg (S), Hans Berg (S) och Jesper Lindgren (S) reserverar sig skriftligt 
mot beslutet till förmån för Kristinas yrkande. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ärendet återremitteras till kultur- och fritid för att få ett bättre beslutsunderlag. 

Utdrag 

Sala Folkets Park 

Boverket 

Kultur- och fritidschefen 

~ ;(f' 'Ho\ :Y\ 

Utd ragsbestyrka n de 
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KFN§7 

Justerandes sign 

fL 

Strategiskt inspel 2018 

Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTÖKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2017-01-26 

Ärendet föredras av Roger Nilsson, kultur- och fritidschef 

Yrkanden 

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

Dnr 2017 /112 

att hänskjuta ärendet till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16 februari 
2017. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att hänskjuta ärendet till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16 februari 
2017. 

Utdragsbestyrkande 
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KFN§8 

Justerandes sign 

/?L 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2017-01-26 

Dnr 2017 /113 

Yttrande - detaljplan för Ransta skola 

INLEDNING 
Detaljplan för Ransta skola har bearbetats i en process enligt Plan- och bygglagen 
som påbörjades med ett samråd 2016. Kommunstyrelsens ledningsutskott har vid 
sammanträde 2016-12-19 beslutat att granskning ska ske av rubricerad detaljplan. 

Beredning 

Ärendet föredras av ordföranden 

Bilaga KFN 2017 /3, detaljplan för del av Ransta skola 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att inte ha något att erinra gällande detaljplan för Ransta skola. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att inte ha något att erinra gällande detaljplan för Ransta skola. 

Utdrag 

Samhällsbyggnadskontoret 

:f1f P0262. 

Utdragsbestyrkande 
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D SALA 
KOMMUN 

KFN§9 

Justerandes sign 

fl 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2017-01-26 

Dnr 2017 /114 

Yttrande - detaljplan för del av Östra kvarteren och Silvervallen 

INLEDNING 
Detaljplan för del av Östra kvarteren och Silvervallen har bearbetats i en process 
enligt plan- och bygglagen som påbörjades med program 2015 och ett samråd 2016. 
Kommunstyrelsens ledningsutskott har vid sammanträde 2016-12-19 beslutat att 
granskning ska ske av rubricerad detaljplan. 

Beredning 

Ärendet föredras av ordföranden 

Bilaga KFN 2017 /4, detaljplan för del av Östra kvarteren och Silvervallen 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att inte ha något att erinra gällande detaljplan för Östra kvarteren och Silvervallen 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att inte ha något att erinra gällande detaljplan för Östra kvarteren och Silvervallen. 

Utdrag 

Samhällsbyggnadskontoret 

t x.~ no 2.02. 

Utdragsbestyrkande 
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11 SALA 
KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2017-01-26 

KFN § 10 · Inbjudan till konferens - kulturting i Uppsala 8-9 mars 2017 

INLEDNING 

Justerandes sign 

Kulturting i Uppsala den 8-9 mars 2017 "Samtid och framtid" 

Beredning 

Ärendet föredras av 

Bilaga KFN 2017 /8, inbjudan till konferens 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att kultur- och fritidsnämnden representeras av Per Larsson (SBÄ) och Kristina 
Nyberg (S). Ersättare representeras av Michael PB Johansson (M) och Jesper 
Lindgren (S). 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att kultur- och fritidsnämnden representeras av Per Larsson (SBÄ) och Kristina 
Nyberg (S). Ersättare representeras av Michael PB Johansson (M) och Jesper 
Lindgren (S). 

Utdrag 

Sekreterare 

Utdragsbestyrkande 
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D SALA 
KOMMUN 

KFN § 11 

Justerandes sign 

Delegations beslut 

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2017-01-26 

Anmäldes de ärenden ( nr 1-7 /17) vari handläggare på kultur- och fritid enligt 
särskild förteckning fattat beslut. 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

KFN § 12 

Justerandes sign 

rL 

Anmälningsärenden 

Beredning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2017-01-26 

Bilaga KFN 2017 /1, anmälningsärende januari 2017 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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a SALA 
KOMMUN 

KFN § 13 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2017-01-26 

Rapporter från kurser och konferenser 

Inget att rapportera 

Utdragsbestyrkande 
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KFN § 14 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2017-01-26 

Information från kultur- och fritidschefen 

• Fritidsbanken - hyra för lokalen 

• Ransta skola, idrottshall 

• Idrottshall på Lärkans sportfält, föreningsmöte den 16 januari. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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a SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2017-01-26 

KFN § 15 Information från ordföranden 

Pl 
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lflsALA .r.;i KOMMUN 

KFN § 16 

Justerandes sign 

/L 

Övriga frågor 

Anders Westin (C) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2017-01-26 

• Utseende i texten på kultur- och fritidsnämndens sida under www.sala.se 

Utdragsbestyrkande 
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Sala 26 jan 2017 

Reservation från de socialdemokratiska ledamöterna i Kultur- och fritidsnämnden 

Ärende: Medfinansiering av renovering av Folkets Park 

Sala Folkets Park lämnade in till kommunstyrelsen den 30 december 2016 ansökan om 
medfinansiering av renovering i Sala Folkets Park. Kommunalrådet har överlämnat skrivelsen 
till Kultur- och fritidsnämnden för handläggning. 

Sala Folkets Park vill tillskapa en för Sala länge eftertraktad och välutrustad multifunktionell 
lokal för teater, scenkonst, bankett, fest mm. Även ombyggnad för film, Live på bio och 
scenkonst ryms i renoveringen. 

Parken har sökt medel hos Boverket. Totalt beräknas kostnaden uppgå till drygt 7 milj. kr 
Boverkets regler kräver att föreningen har samråd med kommunen om minst 30% 
medfinansiering. 

Vi menar att det inte ligger inom kultur och fritidsnämnden ekonomiska utrymme att bevilja 
30% i medfinansiering, ca 2,1 mkr, utan frågan måste behandlas av kommunstyrelsen, både 
vad gäller ekonomi och själva projektet i sig. I Sala har det i minst 30 år diskuterats behovet 
av en större teaterlokal, på senare tid omdöpt till en bredare formulering, multifunktionell 
lokal. Därför är frågan av mer övergripande karaktär och berör inte endast kultur- och 
fritidsnämndens kompetensområde. 

Därför har vi idag yrkat på att ansökan återförs till kommunstyrelsen för positivt beslut om 
minst 30% medfinansiering. 

~~~~ 
Kristina Nyberg (S) U 


