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Justerares sign 

Kfu § 1 dnr ks2023-045 

Presentation av kultur- och fritidsverksamheten 

Kultur- och fritidschefen presenterar verksamhetens funktioner. 

Kultur- och fritidsutskottet är beredande utskott till kommunstyrelsen. 
Kultur- och fritidschefen är ansvarig tjänsteperson för utskottet. 
Verksamhetsområdet består av fyra enheter: 

Bibliotek och allmänkultur 
Enheten ansvarar för kommunens folkbiblioteksverksamhet i enlighet med 
bibliotekslagen. Enheten ansvarar för allmänkultur, kommunala utställningar, 
kulturarrangemang och kommunens konstsamling. 

Bemanningen består av 6,0 bibliotekspersonal och 1,0 kultursekreterare. 
Kultur- och fritidschefen är enhetschef. 

Kulturskola, naturskola och Komtek 
Enheten ansvarar för kulturskolan med samtliga inriktningar; musik, dans, 
teater samt bild och form. Enheten ansvarar också för naturskolan och 
Komtek. 

Bemanningen består av 1,0 enhetschef, 4,3 kulturpedagoger fördelat på 
10 personer samt 1,0 naturskolepedog fördelat på 2 personer. Dessa två 
i samarbete med Naturskyddsföreningen. 

Ungas fritid/fritidsgårdar 
Enheten ansvarar för kommunens två fritidsgårdar. Ungas fritid syftar till att 
skapa meningsfull fritid till Noras ungdomar utanför skoltid. 

Bemanningen består av 1,0 enhetschef, 4,25 fritidsledare fördelat på 
5 personer. 

Fritids- och föreningsenheten 
Enheten ansvarar för samordning och samarbete med civilsamhällets 
föreningar och föreningsstöd. Enheten ansvarar för Fritidsbanken och 
för verksamheten i kommunens simhall. 

Bemanningen består av 1,0 fritidssamordnare fördelat på 2 personer, 
0,25 platsansvarig för Fritidsbanken plus timanställda samt 4,4 simhalls
personal fördelat på 4 personer. Kultur- och fritidschefen är enhetschef. 

Protokollsutdrag till 
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Kfu § 2 dnr ks2021-429 

Förslag till Biblioteksplan 2023-2026 

Enligt bibliotekslagen ska kommuner och regioner anta en biblioteksplan för 
verksamheten inom biblioteksområdet. För att ha möjlighet att erhålla 
regionala och statliga medel krävs en biblioteksplan antagen av fullmäktige. 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 oktober 2021, § 128, att ge utvecklings
chefen i uppdrag att, tillsammans med bibliotekschefen och skolchefen, 
arbeta fram en biblioteksplan för åren 2022-2025. 

Arbetet har pågått under 2022. På grund av förändringar i förvaltnings
organisationen har arbetet dock försenats. Arbetet har skett i samråd mellan 
personal från skolbiblioteket samt folkbiblioteket och under januari 2023 
slutförts i samverkan mellan kultur- och fritidschef och skolchef. 

Med anledning av att arbetet försenats omfattar den nya biblioteksplanen 
åren 2023-2026. 

Kultur- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Nora kommuns biblioteksplan för åren 2023-2026. 

Protokollsutdrag till 
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Justerares sign 

Utdragsbestyrkande 

Kfu § 3 dnr ks2022-527 

Information om utbetalda bidrag 2022 

Kultur- och fritidschefen redovisar en förteckning över utbetalda förenings
bidrag under 2022 inom kultur- och fritidsområdet. 

Ordföranden tackar för redovisningen. 

Protokollsutdrag till 
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Kfu § 4 dnr ks2023-051 

Information om kartläggning av föreningslivet 

Konsultfirman Rickan webb och foto har på uppdrag av Nora kommun 
genomfört en kartläggning av föreningarna i Nora kommun med syfte att 
utveckla principerna och riktlinjerna kring kommunala föreningsbidrag. 

Föreningssamordnaren redovisar resultatet av kartläggningen. I kommunen 
finns ca 108 föreningar; 30 idrottsföreningar, 18 kulturföreningar, 
13 handikapp-/sociala föreningar, 4 pensionärsföreningar, 6 studieföreningar, 
4 trossamfund, 8 natur- och djurföreningar, 17 byföreningar samt 12 övriga 
föreningar. 

I kartläggningen ingår inte vägsamfälligheter, hemvärnet, jaktlag eller 
älgskötselområden. 

Utifrån kartläggningen ska reglerna och villkoren för föreningsbidrag ses 
över. 

Ordföranden tackar för informationen. 

Justerares sign 

0/-.�� 
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Utdragsbestyrkande 

Kfu § 5 dnr 2022-435 

Ändrat datum i augusti för kultur- och fritidsutskottet 

Utskottets planerade sammanträde fredagen den 25 augusti föreslår flyttas 
till tisdagen den 29 augusti. 

Kultur- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att utskottets planerade sammanträde den 25 augusti flyttas till den 
29 augusti. 

Protokollsutdrag till
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• KOMMUN

Närvaro-och omröstningslista 

Kultur- och fritidsutskottets sammanträden den 31/1 2023 

Närv, Närv, OmröstninQar 

beslut ej be- § § 

Ledamöter slut Ja Nej Avs Ja Nej 

Anneli Kammerland (S), ordf X 

Carina Dickens (KO) v ordf X 

Eva Turesson (M) X 

Per Andreasson (S) X 

Aarne Vaatho (LPo) X 

Lars-Erik Larsson (NP) X 

Kristina Haglund (C) X 

Ersättare 

Malcom Eriksson (M) 

Therese Lundmalm (S) 

Ursula Steffensen (S) 

Kaj Biöråsen (LPo) 

Närvarorätt 

Kso Dan Pierre (M) 

Vice kso Mikael WahlberQ (S) 

Oppositionsråd Pia-Maria Johansson (LPo) 

Antal 7 

Avs 
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