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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 58 2020
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

2020-12-16
Dnr 2020/1632

§ 195

Utökning av Kultur- och Fritidsnämnden ansvarsområde samt
reviderat reglemente för Kultur- och Fritidsnämnden
INLEDNING
Nödvändiga organisatoriska förändringar måste ske för att tillmötesgå
kommunfullmäktiges beslutade budget från den 26 oktober 2020, § 105, avseende
överflyttning av ansvar för kulturskolan.
Bakgrunden till en överflyttning av ansvar för kulturskolan ligger främst i att
kulturskolan inte ska behöva ställas mot skolans lagstadgade verksamhet, men
också för att enklare kunna möta upp det aktiva föreningslivet kring kulturskolans
verksamhetsområde.

Beredning
Bilaga KS 2020 /203 /1, protokollsutdrag KFN § 173, 2020-12-09
Bilaga KS 2020/203/2, Missiv och reviderat reglemente för Kultur- och
fritidsnämnden
Yrkanden
Anders Wigelsbo (C) yrkar
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att utöka kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde till att inbegripa kulturskolan,
att överföra ansvar för kulturskolan från skolnämnden till kultur- och
fritidsnämnden, samt
att anta förslag till reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden i enlighet
med Bilaga KS 2020/203/2.
BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att utöka kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde till att inbegripa kulturskolan,
att överföra ansvar för kulturskolan från skolnämnden till kultur- och
fritidsnämnden, samt
att anta förslag till reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden i enlighet
med Bilaga KS 2020/203/2.
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MISSIV

Utökat ansvarsområde för kultur och fritidsnämnden - överflyttning av
kulturskolan från skolnämnden

Nödvändiga organisatoriska förändringar måste ske för att tillmötesgå
kommunfullmäktiges beslutade budget, 105 §Protokollkommunfullmäktige
sammanträde 2020-10-26, avseende överflyttning av ansvar för kulturskolan. Bakgrunden
till överflyttning av ansvar för kulturskolan ligger främst i att kulturskolan inte ska behöva
ställas mot skolans lagstadgade verksamhet, men också för att enklare kunna möta upp
det aktiva föreningslivet kring kulturskolans verksamhetsområde.
Kultur- och fritidsnämnden bes lutar
att hemställa kommunfullmäktige att flytta ansvaret för kulturskolan från skolnämnden till
kultur- och fritidsnämnden och
att hemställa kommunfullmäktige att utöka kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde
genom att revidera reglemente för kultur- och fritidsnämnden där ansvar för kulturskolan
regleras
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Dnr 2020/1612

§ 173

Utökat ansvarsområde för kultur- och fritidsnämnden överflyttning av kulturskolan från skolnämnden.
INLEDNING

Nödvändiga organisatoriska förändringar måste ske för att tillmötesgå
kommunfullmäktiges beslutade budget, 105 §Protokollkommunfullmäktige
sammanträde 2020 -10-26, avseende överflyttning av ansvar för kulturskolan.
Bakgrunden till överflyttning av ansvar för kulturskolan ligger främst i att
kulturskolan inte ska behöva ställas mot skolans lagstadgade verksamhet, men
också för att enklare kunna möta upp det aktiva föreningslivet kring kulturskolans
verksamhetsområde.

Beredning
Bilaga KFN 2020/120 Utökat ansvarsområde för kultur- och fritidsnämnden överflyttning av kulturskolan från skolnämnden
Kultur- och fri tidschef Roger Nilsson föredrar ärendet.
Yrkanden
Anders Westin (C) yrkar
att kultur- och fritidsnämnden beslutar
att med anledning av kommunfullmäktiges beslutade budget 2021 och plan 20222023, föreslå kommunfullmäktige att flytta ansvaret för kulturskolan från
skolnämnden till kultur- och fritidsnämnden samt,
att föreslå kommunfullmäktige att utöka kultur- och fritidsnämndens
ansvarsområde genom att revidera reglemente för kultur- och fritidsnämnden att
även omfatta kulturskolans verksamhet.
BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att med anledning av kommunfullmäktiges beslutade budget 2021 och plan 20222023, föreslå kommunfullmäktige att flytta ansvaret för kulturskolan från
skolnämnden till kultur- och fritidsnämnden samt,
att föreslå kommunfullmäktige att utöka kultur- och fritidsnämndens
ansvarsområde genom att revidera reglemente för kultur- och fritidsnämnden att
även omfatta kulturskolans verksamhet.
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Bilaga 1 reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) ansvarar för kommunens uppgifter inom
områdena kultur och fritid i enlighet med bestämmelserna i bland annat
bibliotekslag (2013:801) och spellag (2018:1138) eller annan författning som ankommer på
nämnden.
Kultur- och fritidsnämnden svarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet
och ska
tillhandahålla lokaler och anläggningar för sport- och fritidsverksamhet samt rekreation,
driva ungdomsgårdar och annan fritidsverksamhet samt genom olika stöd insatser främja
föreningsverksamheten,
handlägga ansökningar om olika föreningsbidrag från fritids- och idrottsföreningar,
organisationer, samlingslokaler, pensionärs- och handikappföreningar,
administrera och fördela stipendier inom nämndens verksamhetsområde,
handlägga och besluta i ärenden enligt spellag {2018:1138),
besluta om regler för bidrag till föreningar inom kultur- och fritidsnämndens
ansvarsområde enligt bibliotekslag {2013:801),
driva och utveckla biblioteksverksamheten,
främja kulturverksamhet såsom konst, teater, film, musik,
bedriva kulturskola
förvalta Sala Sparbanks kulturfond enligt gällande reglemente,
stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet,
handlägga avtal med kulturföreningar,
handlägga ansökningar om olika föreningsbidrag till kulturföreningar,
samordna och handlägga bidrag till studieförbunden,
verka för att bevara byggnader och miljöer i kommunen med estetiskt och kulturhistoriskt
värde,
utarrendera, uthyra eller upplåta av kommunen ägda anläggningar och lokaler som faller
under nämndens driftsansvar för en tid av högst 10 år,
ansvara för kommunens konstnärliga gestaltningsprojekt, konstinköp och konstsamlingar
inklusive att bevaka frågor om utsmyckning av offentliga platser och byggnader, som inte
ligger under kommunstyrelsen eller annan nämnds ansvarsområde.
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