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Kultur- och fritidsnämnden 

KoF § 28 Dnr KFN/2017: 

Information om Kultur- och fritidsnämndens drifts- och 
investeringsbudget för 2018-2020 

Kultur- och fritidschef Rolf Johanson informerar om förslag till drifts- och 

investeringsbudget för Kultur- och fritidsnämnden 2018-2020. 

Nu endast information. Beslut i ärendet tas 2017-09-07. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämndens drifts- och investeringsbudget 
för 2018-2020 

Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden antar förslaget från Kultur- och fritidsförvaltningen till 
driftsbudget samt interna kostnader för 2018-2020. 

Nu endast information. Beslut i ärendet tas 2017-09-07. 

2. Kultur- och fritidsnämnden har inga invändningar mot förslaget till 
investeringsbudget 2018-2020. 

3. Kultur- och fritidsnämnden äskar åtgärder för att bredda användningen av 
utegymmet vid Garnudden till fler grupper med ett investeringsbelopp på 300 tkr 
för 2018, för att samordna investeringsinsatser med det av socialnämnden 
planerade LONA-projektet att göra Garn uddens friluftsområde mer tillgängligt. 

Sammanfattning av ärendet 

Total budgetram för Kultur- och fritidsnämndens verksamhet är: 
Beviljad budgetram enl KF. netto: 
2017 - 14 657 tkr 
2018 - 15 604 tkr 
2019 - 15 930 tkr 
2020 - 16 231 tkr 

Fördelning för resp enhet finns redovisade i bilaga . 
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e Ku ltur och fr itidsnämnd (2 ,7%) 

e Ku ltur och Fritidskontoret (10,8%) 

Idrottsanläggn ingar (21 ,4%) 

e Ku lturverksamhet (4.7%) 

e Fören ingsstöd (7, 1 %) 

e Fritidsgardsverksamheten (26. 7%) 

e Biblioteksen l1eten (26,6%) 

Kommunfullmäktige har fastställt budgetramar för perioden 2018-2020. 
Budgetanvisningarna beskriver en ekonomisk utveckling för kultur- och fritidsnämnden 
under budgetperioden 2018-2020. Kommunens budget uppvisar för 2019-2020 
underskott, vilket har givit upphov till anpassningsåtgärder för vissa nämnder. Kultur- och 
fritidsnämnden omfattas ej av anpassningsåtgärder. 
Budgetanvisningarna har även beskrivit att inga överramäskanden ska förekomma. 
Förslag på ny eller förändrad driftsbudget av verksamhet ska finansieras inom den för 
nämnden beslutade ramen och prioriteras inom respektive nämnds eget 
verksamhetsområde. Innebär förändringarna kostnadsökningar eller intäktsminskningar i 
form av satsningar, kvalitetsförbättringar, utökad verksamhet eller annat, ska detta 
finansieras genom omprioriteringar inom nämndens ansvarsområde. Motiven för och 
konsekvenserna av omprioriteringarn ska beskrivas i nämndsbudgeten. 

Ett förslag på investeringsbudget 2018-2020 har upprättats. Möjlighet finns att äska 
medel till ytterligare investeringar som bedöms som synnerligen angelägna och/eller 
oundgängliga. Budgetberedningen kan pröva dessa förutsatt att de inte leder till att den 
samlade låneskulden för Salems kommun inte ökas mot skuldberäkningen baserat på 
planeringsunderlaget. Dessa ska äskanden ska rangordnas och överlämnas till 
kommundirektören som i samråd med kommunledningsgruppen (KLG) bereder och 
rangordnar dessa äskanden inför budgetberedningen. 

Kultur- och fritidsförvaltningens budgetförslag 
Kultur- och fritidsförvaltningen presenterar ett budgetförslag som ryms inom anvisad 
budgetram. I budgetram för 2018 -2020 har följande tillförts efter rambudgetberedning: 

* Biblioteket har fått uppräkning av licensavtal för biblioteksdatorer, utlåneautomater mm 
* Kultur- och fritidsenheten har fått följande för idrottsanläggningar som drivs via avtal 
med entreprenörer indexuppräknade för 2018: 
- Säby Sim- och sporthall - Medley AB 
- Skogsängshallen - Salems IF 
- Salems Ishall - Salems Ishalls AB 
- Bollplaner - Rönninge Salem fotboll, förslag på nytt avtal föreligger 



TJÄNSTESKRIVELSE/PM 
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*Ersboda 4H-gård, driftsersättning, 2018 (reducerat år), 2019-2020 
*Ersboda 4H-gård, etablering och driftsinventarier - 2018 
*Ökad skötsel av boll planer pga ökat antal, 2019. 
*Fritidsgården har fått tillskott med extra kostnader för städ pga ny städupphandling 
*Arvoden för nämnd har räknats upp med 2,0 % samt extra tillskott med+ 37 tkr. 
*Löner och arvode har räknats upp med 2,0 %, samt extra ersättning på +83 tkr 
*Överföring av telefonikostnader till KS-förv/lT pga ny telefoniupphandling, -21 tkr 

Ingen kostnadsprisuppräkning har genomförts. I budget 2018-2020 ingår även interna 
kostnader och intäkter. 

lnvesteringsbudget 2018-2020 
Följande poster har tillstyrkts för 2018-2020 i investeringsbudgetbeslut: 

-lnvesteringspott för KoF, ny- och återanskaffning av inventarier - 2018 150 tkr, 2019 150 
tkr, 2020 tkr 350 tkr, innehåller då även Beslutsstödsapplikation, 200 tkr för år 2020 
Övriga investeringar i KoFs lokaler, ansvar MSB: 
-Säby sim och sporthall, Renovering av grund för bassäng 1350 tkr 2018, 12 150 tkr 2019 
-Prästboda boll plan, Toalett och förråd, 1 000 tkr 2019 
-Säby Sim och sporthall, Nytt idrottshallsgolv, 650 tkr för 2020 
-Ny fullstor idrottshall i skolan vid Fågelsången 2020, 40 000 tkr (ej beslutad, ärendet är 
återremitterat från KF 2017-06-15 för ytterligare beredning). 
Beslutsmening KF: "5. Kommunfullmäktige återremitterar budgetposten för 40 mkr 
angående sporthallen för ytterligare beredning." 

MSB extra underhållspott: 
-Ishallen, Fasadbelysning, 500 tkr 2018 
-Salemsvallen, Tennisbana, Nytt staket på Plexipave-banan, 150 tkr 2018 
-Hälsans stig, Tillgänglighet, skyltar mm, SO tkr 2019 
Tillgänglighet och trygghetspott: Trygghetsvandringspott, åtgärder efter 
trygghetsvandring, 2018 200 tkr, 2019 200 tkr, 2020 200 tkr. 
Förslag till lnvesteringsbudget 2018-2020 bifogas handlingarna. 

Mål och indikatorer 2018 
Kultur- och fritidsnämnden har i beslut 2017-05-18 antagit mål och indikatorer för 2018. 
Dessa återfinns i Kultur- och fritidsfövaltningen verksamhetsplan 2018. 

Finansiering 

Driftsbudgetförslaget är upprättat inom angiven budgetram. lnvesteringsbudghetförslaget p~ge; i kom~unfullmäktige 2017-06-15. 

· ~ 
Rolf Joh son 
Kultu - och fritidschef 

Bilagor 

Kultur- och fritidsförvaltningen, Verksamhetsplan 2018 
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Kultur- och fritidsnämnden 
Nämndens ordförande: Kristina Bjureklev Netzell {L) 

Mål och budget 2018 

Vision 

Salem är den nära kommunen. Här är det bra att växa upp och bo under hela livet. Det är nära till 
naturen, nära till goda kommunikationer, nära dialog mellan boende och alla som arbetar för dem. Vi tar 
tillvara den lilla kommunens fördelar, skapar god miljö och trygghet med kvalitet och stabil ekonomi. 
Våra främsta kännetecken är skolor med bra resultat och trivsel, aktiva småföretag, ett berikande 
föreningsliv och en välfärd där ingen lämnas utanför. Samarbete, tillgänglighet, engagemang och 
nytänkande är värdeord för kommunens arbete. 

Medborgare - Perspektiv 

1. Kommunens övergripande mål - Tillgänglighet 
Salems kommun ska tillvarata den lilla kommunens fördelar för att med närhet, tillgänglighet och 
effektivitet skapa förtroende. 

Kultur- och fritidsnämnden - Effektivitet i satsningar 

Kultur- och fritidsnämnden skall ha en effektiv organisation som fokuserar på de specifika satsningar 
nämnden beslutat om. 

Indikator/Indikatorer 

l h ,11 ·~1 t 1r; :lfJ-;:J1i'I · - .11111:t 

KoF - Fritidsgård besök antal flickor 2017 42.00% 

KoF - Bibliotek utlån 0-17 år 2017 12.50 

KoF - Föreningsl iv antal flickor 2017 42.00% 

Beskrivning: KoF - Bibliotek utlån 0-17 år 2017 

Bibliotek, statistik, utlån böcker 0-17 år/antal invånare 0-17 år. Mål 14,0 utifrån Kolada. 

Grönt 13,5 Gult 12,5-13,4 Rött 0-12,4 

Beskrivning: KoF - Fritidsgård besök antal flickor 2017 

Fritidsgårdsstatistik besök flickor totalt/år 40 % av besöken 

Grönt 37 % Gult 26-36 % Rött upp till 25 % 

Beskrivning: KoF - Föreningsliv antal flickor 2017 

Föreningsliv, statistik antal flickor 5-20 år 40 % 

\'!lID 
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Grönt 37 % Gult 33-36 % Rött upp till 32 % 

Kultur- och fritidsnämnden - Tillgänglighet 

Närhet och tillgänglighet ska tillsammans skapa förtroende hos medborgare. 

Indikator/Indikatorer 

- - -.- ~ 1r111n ,...-. ullll11 - ll'I': 1,, ;w.Jot:t 

KoF - Bibliotek - e-utlån 2017 0.18 10% 

KoF - Bibliotek utlån totalt 2017 5.50 30% 

KoF - e-postmätning 2017 90.00% 20% 

KoF - Idrottsanläggningar 2017 93.00% 20% 

KoF - Telemätning 2017 90.00% 20% 

Beskrivning: KoF - Bibliotek - e-utlån 2017 

Salems e-boksutlån totalt per invånare i förhållande till Södertälje, Nykvarn och Nynäshamns genomsnitt 

Grönt 0,17 Gult 0,14-0,16 Rött 0,13 

Beskrivning: KoF - Bibliotek utlån totalt 2017 

Utlån totalt per år/invånare. Jämförelse med underlag från Kolada, kommungemensam statistik, 
liknande kommuner som Salem. 

Grönt över 5,0 st Gult 4,2-4,99 st Rött 0-4,19 

Beskrivning: KoF - e-postmätning 2017 

E-postmätning mål 90 % svarsfrekvens 

Grönt 90 % Gult 81-89 % Rött 0-80 % 

Beskrivning: KoF - Idrottsanläggningar 2017 

Uppnå minst 90 % av fullstora idrottshallarnas, Säby och Skogsängs, utnyttjandegrad 

Grönt över 90 % Gult 85-85,9 % Röttt 0-84,9 % 

Beskrivning: KoF - Telemätning 2017 

Telemätning 90 % svarsfrekvens 

Grönt 90 % Gult 81-89 % Rött 0-80 % 

Kultur- och fritidsnämnden - Välfärdsservice 

Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda en meningsfull och aktiv fritid för främst barn och unga. 
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Beskrivning: KoF - Fältstatistik möte med unga 2017 

Fältstatistik möte med unga - aktiva kontakter 700 st/år (inkl. nätfältande) 

Grönt över 6600 st Gult 6301-6599 st Rött upp till 6300 st 

Beskrivning: KoF - Fältstatistik möte med vuxna 2017 

Aktiva kontakter 420 st/år 

Grönt över 400 st Gult 380-399 st Rött upp till 380 st 

Beskrivning: KoF - Stockholmsenkäten 2017 

Stockholmsenkäten de som svarat på frågan "Om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor, 
känner du dig då ... ?" skall minst 73 % ge positivt svar av upplevt trygghet. Medelvärdet av årk 9 och åk 2 
gymn. 

Grönt över 70 % Gult 65-69 % Rött upp till 64% 

Beskrivning: KoF -Trygghetsmätning 2017 

SCB-Trygghetsmätning - NRI "Medborgarna om att bo och leva i kommunen", fråga om trygghet. 
Betygsindex 2017, 68 

Grönt över 65 Gult 60-64 Rött upp till 59 

Miljö - Perspektiv 

5. Kommunens övergripande mål - Hållbar miljö 
Salems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö. 

Kultur- och fritidsnämnden - Miljö 

Kommunalt finansierade anläggningar ska om möjligt använda miljövänliga och energieffektiva material, 
maskiner och metoder och naturmiljövärden skall beaktas. 

Indikator/Indikatorer 

- - -1ur111 . ,nlllll11r. ll't:lllt •-WJU1l:t 

KoF - Energiförbrukning KoF 2017 2116 000.00 50% 

KoF - Besiktningar med miljökrav 2017 75.00% 50% 

Beskrivning: KoF - Besiktningar med miljökrav 2017 

För att indikatorn skall anses som uppnått skall minst sex av åtta besiktningar ha tagit upp miljökrav. 

Grönt minst 75 % av besiktningarna Gult 62,5-74 % Rött O % -62,4 % 

Beskrivning: KoF - Energiförbrukning KoF 2017 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens mål för KoFs ansvar att minska energiåtgången i KoFs 
anläggningar 

Grönt mindre än 1 910 000 kWh Gult 1 911 000 - 2 000 000 kWh Rött mer än 2 000 000 kWh 

Medarbetare - Perspektiv 
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7. Kommunens övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare 

Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

Kultur- och fritidsnämnden - Medarbetare 

Kultur- och fritidsförvaltningen skall ha en kompetent och välutbildad personal som trivs på jobbet. 

Indikator/Indikatorer 

KoF - Medarbetarenkät HME 2017 75.00 

Beskrivning: KoF - Medarbetarenkät HME 2017 

Medarbetarenkät jämför inom kommunen, Förvaltningens indikator vad avser "HME - Hållbart 
Medarbetarindex/Organisationsklimat" skall ligga över refernsvärde, 77, in kommunens 
medarbetarenkät el motsvarande. 

100% 

Mät värdet "Organisationsklimat" i kommuenns medarbetarenkät eller motsvarande. Måluppfyllelse 77. 

Grönt över 75 Gult 65-74 Rött 0-64 

Ekonomi - Perspektiv 

9. Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi 

Salems kommun ska ha en stabil ekonomi. 

Kultur- och fritidsnämnden - Ekonomi 

Nämnden ska uppvisa en ekonomi i balans och en hög prognossäkerhet. 

lnd ikator/lndikatorer 

I liT;'7;7r. I 01111 ;:ii'f;.;(:r-~JIJI J:i 

KoF - Ekonomi i balans 2017 100.00% 

KoF - Hög prognossäkerhet 2017 100.00% 

Beskrivning: KoF - Ekonomi i balans 2017 

\'!ll!J 
60% 

40% 

Ekonomi i balans definieras av att nämndsresultat följer budget. Nämndens helårsresultat i förhållande 
till budget 

Grönt ingen eller positiv avvikelse. Gult 0,1-0,9 % negativ avvikelse Rött 1 % eller större negativ avvikelse 

Beskrivning: KoF - Hög prognossäkerhet 2017 

Hög prognossäkerhet definieras som att nämndshelårsprognos första kvartalet stämmer med årsbokslut. 
Nämndens helårsprognos första kvartalet i förhållande till årsbokslutet. 

Grönt Utfallet är lika med eller bättre än prognosen Gult Utfallet är högst 1 procent sämre än prognosen 
Rött Utfallet är mer än 1 procent sämre än prognosen 
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Ekonomisk översikt 

Resultaträkning, drift, konto, tkr 

. . : . : . 
I I 

3 - Intäkter 740 619 

9 - Interna intäkter 5 

INTÄKTER 740 624 

4 - Kostnader/Utgifter -4 478 -4 644 

5 - Kostnader för arbetskraft -7 915 -8 792 

6 - Övr verksamhetskostnader -1345 -1455 

7 - Övr verksamhetskostnader -763 -371 

8 - Finansiella intäkter och 

kostnader -1 -5 

9 - Interna kostnader -26 -15 

KOSTNADER -14 529 -15 281 

Totalt -13 790 -14 657 

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr 

400 - Kultur och fritidsnämnd -402 -379 

4111 - Kultur och 

fritidsenheten -5 949 -6118 

4112 - Fritidsgårdsverksamhete 

n -3 471 -4081 

4113 - Biblioteksenheten -3 968 -4 079 

Kultur och fritid -13 790 -14 657 

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr 

4111 - Kultur och 

fritidsenheten 205 -651 

4112 - Fritidsgårdsverksamhete 

n 0 -100 

4113 - Biblioteksenheten -100 

Kultur och fritid 205 -851 

~-.,.~ ·1T1l:'1 : . : . 
I I : 

614 619 

-5 5 

609 624 

-4 632 -5 202 

-8 670 -9 088 

-1450 -1548 

-394 -371 

-4 -5 

-16 -15 

-15 165 -16 228 

-14 556 -15 604 

-379 -424 

-6162 -6 874 

-3 936 -4162 

-4079 -4144 

-14 556 -15 604 

-601 -150 

-100 

-100 

-801 -150 
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Ekonomisk redogörelse 

Godkänd drift 2018-2020 

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat en driftsbudget för 2018-2020 inom angiven ram i enlighet 
med budgetanvisningar. I anvisningarna står att överramäskanden ej ska förekomma utan ev 
förändringar sker inom egen budgetram. 

I ram för 2018-2020 är följande beviljat: 

-I budgetram för 2018 har Kultur- och fritidsnämnden beviljats medel för avtalsuppräkningar för: 

Ishallen - Ishalls AB, 2018; 15 tkr. 2019; 14 tkr och 2020; 14 tkr 

Boll planer - Rönninge Salem Fotboll, 2018; 14 tkr, 2019; 12 tkr och 2020; 14 tkr 

Säby Sim- och sporthall - Medley 2018; 48 tkr, 2019; 44 tkr och 2020: 46 tkr 

Skogsängshallen - Salems IF innebandy. 2018; 22 tkr, 2019; 19 tkr och 2020; 20 tkr 

-Ökad skötsel av tillkommande bollplaner 2019; 40 tkr 

-Löneökning har tillförts ram med 2 %, 164 tkr samt extra tilldelning enligt beslut 83 tkr 

-Arvodesuppräkning till förtroendevalda har tillförts ram med 2 % + 37 tkr 

-Ersboda 4H-gård driftsavtal 2018; 450 tkr (ej fullt år), 2019; +112 tkr (helår) och 2020; 15 tkr 
(KPl-uppräkning) 

-Ersboda 4H-gård etablering och driftsinventarier 2018; 100 tkr 

-Fritidsgården städkostnad pga ny upphandling av städ, 14 tkr 

-Uppräkning licenser bibliotek 2018; 8 tkr, 2019; 8 tkr och 2020; 8 tkr 

-Överföring av telefonikostnader till KS-förv/lT pga ny telefoniupphandling, -21 tkr 

Konsekvensbeskrivning prioriterade budgetposter 

Enligt budget instruktion kan driftäskande tas upp inom egen ram och omfördelas, om man därmed kan 
påvisa vilka konsekvenser detta får. Kultur- och fritidsförvaltningen lämnar inga förslag till 
omfördelningar inom egen ram. Kultur- och fritidsförvaltningen har till Kultur- och fritidsnämnden lagt 
särskild bilaga med nerprioriterade driftsäskande. 

Investeringar 2018-2020 

I investeringsbudget för 2018-2020 finns följande investeringsprojekt: 

-Ny- och återanskaffning av inventarier, KOF - 150 tkr/år 2018-2020 

-lnvesteringspott för KoF - 2018 150 tkr, 2019 150 tkr, 2020 tkr 350 tkr, innehåller då även 
Beslutsstödsapplikation, 200 tkr 

MSB-investeringar i KoFs anläggningar: 

- Säby sim och sporthall, Renovering av grund för bassäng 1350 tkr 2018, 12 150 tkr 2019 

- Prästboda bollplan, Toalett och förråd, 1 000 tkr 2019 

- Säby Sim och sporthall, Nytt idrottshallsgolv, 650 tkr för 2020 

-Ny fullstor idrottshall 20 x40 m i Fågelsångens nya skola 2020, 40 000 tkr (ej beslutad, har 
återremitterats från kommunfullmäktige 15/6 för ytterligare beredning) . Beslutsmening i KF: " 5. 
Kommunfullmäktige återremitterar budgetposten för 40 mkr angående 

sporthallen för ytterligare beredning." 

MSB extra underhållspott: 

-Ishallen, Fasadbelysning,500 tkr 2018 

-Salemsvallen, Tennisbana, Nytt staket på Plexipave-banan, 150 tkr 2018 

-Hälsans stig, Tillgänglighet, skyltar mm, 50 2019 

Tillgänglighet och trygghetspott: 

Trygghetsvandringspott, åtgärder efter trygghetsvandring, 2018 200 tkr, 2019 200 tkr, 2020 200 tkr. 

Konsekvensbeskrivning och prioritering av äskade investeringar 

Ej godkända investeringar som bedöms som synnerligen angelägna och/eller oundgängliga kan 
ytterligare investeringsmedel äskas till budgetberedningen. Dessa ska beskrivas och rangordnas i 
prioriteringsordning. 
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Verksamhetsredogörelse 

1. Omvärldsanalys 

Övergripande 

I en alltmer digitaliserad och globaliserad värld ökar även behovet av mänskliga möten och känslan av 
samhörighet. Möjligheten att själv styra sin tid och fritidsintresse ökar behovet av flexibilitet i servicen. 
Tillgång till fritids- och kulturaktivitet ses som ett tecken på en god livsmiljö. Närheten till storstaden gör 
att vuxna väljer sina kultur- och fritidsintressen i andra kommuner, vilket gör att kultur- och 
fritidsservicen i Salem även i fortsättningen kommer fokuseras till barn och unga samt äldre. 

Befolkningsutveckling 

Kommunens befolkning ökar under de närmaste åren med ca 5000 innevånare eller 30% fram till 2022. 
En sådan befolkningsökning kommer medföra att både anläggningar och service inom kultur- och 
fritidsområdet kommer behöva utvecklas. Både olika grupper och geografiskt kan ställa krav på nya 
anläggningar, främst med bollplaner och idrottshall. Denna ökning av service och innevånare påverkar 
föreningsstödet. 

Ökat flyktingmottagande 

Flyktingströmmen kommer påverka behovet av service. För flyktingarna är en aktiv fritid en bra 
förutsättning för integration . Här är det både idrottsanläggning (spontana och tillgängliga), Bibliotek 
(service på olika språk, språkkurser, lätt svenska, behov av att nyttja datorer och fri wifi, stöd i sökning 
och service, samt samarbete med olika flyktingverksamheter inom kommunen) samt fritidsgård 
(samlingsplatser med möjligheter till spontana aktiviteter och i grupp samarbete med olika 
flyktingverksamheter inom kommunen). Det blir viktigt att erbjuda flickor med flykting- och 
invandrarbakgrund aktiviteter, då de ofta är underrepresenterade i verksamheterna. 

Fler äldre 

Kultur- och fritidsverksamheterna har av tradition i Salem haft barn- och ungdomar som huvudinriktning, 
men då befolkningens åldersstruktur ändras, andelen äldre ökar, kommer även efterfrågan av service 
och utbud av tjänster förändras. För att möta utvecklingen av fler äldre kommer kultur- och 
fritidsnämnden behöva utveckla samarbetet med föreningslivet. Vidare söka lösningar för en enkel och 
tillgänglig vardagsmotion ex, friluftsliv, utegym mm 

Jämställd fritid 

Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att utvärdera flickors 
fritid . Detta leder till att förändringar kan komma i stöd till föreningar, nya fritids- och 
idrottsanläggningar, åtgärder inom fritidsgård, bibliotek, kulturskola att söka förändra verksamheterna 
mot en alltmer jämställd fritidsverksamhet. 

Digitalisering 

För biblioteket är den framtida teknikutvecklingen en utvecklingsfaktor. Efterfrågan på e-böcker 
förändrar läsvanor och kommer på sikt förändra sättet att bedriva biblioteksverksamhet. Idag saknas 
juridiska överenskommelser inom upphovsrätten för en omfattande utveckling av e-böcker. Den digitala 
klyftan förstärks mellan de personer som kan och har teknik till sitt förfogande och de som inte kan 
använda ny teknik. Här har biblioteket redan idag rollen som folkbildare. I övrigt finns behov av att 
utveckla biblioteksservicen till att kunna hjälpa personer som ej har tillgång till datorer att kunna söka 
kommunala och andra offentliga tjänster via hemsidor eller andra digitala kanaler. Även inom 
fritidsgården kommer efterfrågas service inriktade på nya digitala former samt att anpassa 
kommunikation och nätfältande till aktuella kommunikationsmöjligheter. 

Idrott, motion, friluft och förening 

Idrotten blir alltmer individualiserad och specialiserad. Behovet av god hälsa och ett ökat intresse för 
friskvård gör att efterfrågan ökar på anläggningar och service. Antalet föreningsaktiva minskar i landet, 
dock ej i Salem. En del av den minskade aktiviteten visar sig genom att föreningslivet har svårare att 
rekrytera styrelsefolk och ledare. Detta gör att konstruktioner med föreningsdrift, ex ishall, bollplaner, 
idrottshall, tennishall mm kan bli svårare att genomföra i en framtid . Intresset för den egna friskvården 
ger att behovet ökar av enkelt tillgängliga anläggningar för spontant eget bruk, ex utegym, löpspår, 
friluftsstigar. Men även att kunna simma, gå på gym, cykla . Ett tillskott under kommande år är 
etablerandet av en 4H-gård i Ersboda med stöd från Leader Sörmlandskusten, vilket kommer stimulera 
intresset för djur och natur. 

Fritidsgård/fritids/ätt 
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Tillgängligheten av alkohol och droger fortsätter öka och därmed risken för missbruk. Generellt minskar 
alkohol- och tobaksanvändning bland unga i landet, men riskzonsgruppen, främst unga pojkar, kvarstår. 
Behovet av stimulerande aktiviteter och kontakt med vuxna gör att den öppna fritidsverksamheten blir 
viktig. Fritidsgårdarna besöks i huvudsak av pojkar, varför det är nödvändigt att se hur resurser fördelas 
för att öka flickors deltagande. Även i framtiden kommer det finnas behov av aktivt tältande bland unga, 
inte minst för att stimulera till aktivitet och att ge stöd. Behovet att nättälta ökar då kontakterna mellan 
unga blir mer frekventa på nätet. De forum som ungdomarna är verksamma på förändras dock ideligen. 

2. Lagstiftning som styr verksamheten 

Biblioteks/ag 

Den nya bibliotekslagen gäller från 1 januari 2014 och i den nya lagen fastslås att biblioteken ska främja 
litteraturens ställning och intresset för utbildning, forskning och kulturell verksamhet i övrigt och särskilt 
uppmärksamma prioriterade grupper som barn och unga, funktionshindrade, de nationella 
minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska . 

Skol/ag 

En ny skollag som gäller skolbibliotek antogs 2011 och skolinspektionen har 2012 börjat pröva om alla 
elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har tillgång 
till ett skolbibliotek. Det kan innebära ett ökat krav på samarbetslösningar med folkbiblioteket. 

Kulturmiljö/agen 

Kulturmiljölagen ställer krav på kommuenr och markägare att skydda, vårda och ta hänsyn till 
kulturmiljöer och fornminnen. Vid ev brist kan föreläggande utgå. Generell lagstiftning, t.ex. 
arbetsmiljölagen, kommunallag, LOU. 

3. Verksamhetsbeskrivning 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för: 

Biblioteksverksamhet på Salems Bibliotek, Fritidsgårdar i Fritidsgården Huset, Fritidsfältverksamhet på 
fem grundskolor och på fritiden, projekt med eftermiddagsverksamhet för ungdomar 13-18 år i Skyttorp, 
Stöd till föreningar, Allmän kulturverksamhet, Salems Ungdomsråd, Fredagsfotboll, 
ldrottsanläggningar/Lokaluthyrning, ldrottslyftet, Tillsyn och driftsansvar för fritids- och 
idrottsanläggningar: Avtal med Medley AB om Säby Sporthall, Rönninge Salem Fotboll om bollplaner, 
Salems Ishalls AB om ishallen, Strandstugan i Slagsta om Möllebadet, Salems IF om Skogsängshallen, 
Salems Hembygdsförening om Villa Skönvik, Seniornet Salem om seniordatortek. 

Målgrupper 

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter riktar sig till alla åldrar och målgrupper. Särskilt prioriterade 
är barn- och ungdom samt funktionshindrade. Biblioteket arbetar mot alla åldrar, men har särskild 
prioritering mot barn och unga bl a genom särskilda barn- och ungdomsbibliotekarier. Fritidsgården 
Huset arbetar med inriktning på ungdomar 10-12 år för eftermiddagsverksamheten, 13-18 år för 
kvällsverksamheten samt för projekt med eftermiddagsverksamhet 13-18 år på Skyttorp. 
Fritidsfältverksamheten mot ungdomar i riskzon. Allmän kulturverksamhet är inriktad mot barn- och 
ungdomar. Kommunens föreningsstöd är prioriterat mot barn- och ungdomar 5-20 år, flickors fritid och 
kvinnligt ledarskap samt att utveckla integrationsskapande åtgärder inom föreningslivet är prioriterade 
område av kultur- och fritidsnämnden . 

Antal årsarbetare 

13,2 st. Fördelat på 2,2 st kultur- och fritidsenheten 5.5 st biblioteket och 5,5 st 
fritidsgårdsverksamheten . Ca lika många arbetar inom olika entreprenörer knutna via avtal till kultur
och fritidsverksamheten. 

4. Framåtblick 

Verksamhet 2018 kultur- och fritidsverksamhet. 

-Salems Centrums utveckling. Det är främst i salemsdelen och i samband med utvecklingen av Salems 
Centrum som befolkningsutvecklingen sker. Här kommer finnas behov av att anläggningar och service 
kan möta de nya innevånarnas önskemål. I samband med centrumprojektet finns möjligheter att 
förändra anläggningar som bibliotek, Murgrönan och simhall samt arbeta för att centrumområdet får 
aktiva och attraktiva mötesplatser som stimulerar till aktivitet och samvaro. 

-Säby sim- och sporthall har renoveringsbehov för bassäng mm som planeras att åtgärdas år 2019. 

-Salems IF även kommande säsong innebandyns näst högsta serie. 

-I om att antalet aktiva fotbollsspelare ökar och kravet finns att spela på konstgräs, finns behov att öka 
antalet planer. Under 2017 färdigställs en 7-manna konstgräsplan vid Salemsvallen. Detta kommer öka 
möjligheterna för fotbollens tillgång till konstgräsplaner för träning. Men ytterligare konstgräsytor för 
träning och match kommer behövas. 
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-Under 2017 färdigställs en ny Näridrottsplats i Söderby, vilket kommer öka möjligheten för spel, lek och 
motion i Söderbyområdet. 

-I samband med att Salems Kommun går in i det sk Leader-programmet i syfte att med EU-medel 
utveckla landsbygden, kan en 4H-gårdsverksamhet etableras på Ersboda. Detta ger ett stort tillskott för 
de djurintresserade i kommunen. Kultur- och fritidsförvaltningen samverkar med 4H-organisationen i 
Stockholms län och har under 2016 erhållit medel från Leader Sörmlandskusten för upprustning av 
kulturhistoriska miljöer samt ansöker från Länsstyrelsen. För 2017 kan renoveringen påbörjas och 
driftsstart tidigat våren 2018. 

-Satsning fortsätter på att möta flickors önskemål om sysselsättning via en utökning av det särskilda 
bidraget som numera prioriterar flickors idrottande och utveckling av kvinnligt ledarskap. 

-Satsning fortsätter på att möta nyanländas behov av kultur- och fritidsverksamhet via en utökning av 
det särskilda bidraget. 

Bibliotek -Användningen av och kostnaden före-media verkar ha stagnerat. I nuläget är kostnaden för 
e-böcker mycket svår att beräkna för folkbiblioteken. Förhoppningar finns om att frågan om 
e-bokskostnaden kan lösas genom att SKL förhandlar för alla Sveriges bibliotek. Biblioteket kommer 
behöva omförhandla e-boksavtalet, som i nuläget är ett gemensamt avtal för Salem, Södertälje och 
Nykvarn. 

-Biblioteket kommer att fortsätta arbeta med garantierna som gäller för sexårsgrupper, årskurs 2, 
årskurs 4 årskurs, 7, årskurs 8 och förberedelsegrupper. De grupperna kommer att bjudas in till 
biblioteket för visning och boktips. 

Fritidsgård -Fritidsgårdsverksamheten har svårt att tillfredsställa flickors aktiviteter likställt med pojkar. 
Det är viktigt att verksamheten fortsätter arbetar aktivt för att bli mer attraktiva för flickor. 

-Fortsatt arbete med att möta nyanlända i verksamheten . 

-Den information barn och ungdomar tar till sig idag sker oftast via sociala medier och digitala arenor. 
Skapande verksamhet bedrivs nu mer med ny digital teknik. För att kunna engagera barn och ungdomar, 
flickor och pojkar i det sociala samspelet i samhället idag finns behov av att rusta 
fritidsgårdsverksamheten med modern teknik för att tillmötesgå dessa behov. 

-Behov att tillfredsställa äldre ungdomar, 16-22 år i riskzon, fritidssysselsättning finns. Idag möter 
fritidsfältare ungdomar i denna ålder som saknar fast punkt att gå till samt stimulerande fritid och 
insatser med trygghetsprojekt för ungdomar 18-23 år genomförts med en öppen fritidslokal samt olika 
väktarinsatser. Här finns behov av samverkan med bl a socialtjänst om att utveckla stödet till 
målgruppen. 
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'17 /8/9 

2017-05-12 

lnvesteringsförslagens påverkan 
på låneskuld per invånare 

I 
Bakgrund: ; 

. - ' 
1 * Investeringarnas storlek påverkar nivån på låneskuld per invånare . 
. * Vi har för beräkning av låneskuldens storlek också medräknat kortfristiga banklån 
: som sannolikt C>msätts kommande år till långfristiga sådana 
, * Riktlinjen är att Salems Kommun inte ska ha en skuldbörda per invånare som 
. överskrider länssnittet vid utgången av ramperioden (2020) 
, * Länssnittet per 2015 uppgår till 24 639 kr brutto och netto, justerat för "SÄBO 
. effekten (*)", 22 639 kr. 
* Grovt räknat medför 1 mnkr i investering en utökad låneskuld på ca 55 kr per 

1 invånare 
I ------> ! ! I I . . . 

! Kommundirektören har gått igenom de investeringsbehov som redovisats från 
' respektive förvaltning/nämnd. Därefter har kommundirektören tillsammans med 
' ledningsgruppen gjord en kommungemensam prioritering av investeringsbehoven 
: inför budgetberedningen 

! ---------> I 
Ramberedningen har med beaktande av gjorda prioriteringsframställningar och med 
beaktande av kommunens totala låneskuld per invånare bearbetat 
investeringsförslagen och presenterar i det följande materialet de investeringar som 

' föreslås planeras för kommunen under kommande ramperiod. 

I ------------> I I 
Vid beslut om investeringar enligt bilagt 

: planereingsunderlag kommer kommunens låneskuld 
, per invånare att vid slutet av ramperioden uppgå till : 30 590 i kr/invånare 

! ' ' ' 
' Salems kommun står, i likhet med hela länet, inför stora framtida 
investeringsåtaganden. Kommunens policy för lånetak är, genom att jämföra det 

. senast kända länssnittet (år 2015) med Salems beräknade låneskuld per invånare i 
slutet av ramperioden (år 2020), en stram policy som ej fullt ut är applicerbar vid en 
tillväxtfas. Ramberedningen har därför vid framtagandet av investeringsförslaget 
valt att överskida länsgenomsnittet för år 2015. Investeringarnas omfattning 
kommer, i förhållande till då känt länssnitt år 2016, att prövas på nytt under höstens 
budgetarbete. 

I 

(*)Vid uppförande av äldreboenden Söderby Park övervägdes om boendet skulle byggas genom 
egen finansiering eller uppföras genom extern hyresvärds försorg. Det sistnämnda blev valet och 
kommunen är nu hyresgäst i fastigheten för äldreboendet. För att erhålla en, ur 
finansieringsperspektiv, neutral jämförelse mellan hyr/bygg-alternativen har schablonmässigt 
låneskuldstaket justerats ned med 2 tkr/invånare vilket representerar det ökade lånebehovet om 
äldreboendet hade uppförts genom egen finansiering. 

(1) Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-06-15 beslutades att återremittera 
lnvesteringsposten på 40 mnkr för ny sporlhall för ytterligare beredning. 
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INVESTERINGAR 2018-2020 {tkr) ._Filnamn: Prol lnvos1oringsbud9!l 2018-2020 ____ _ - · - · ___ ___ __ --·- --- --· 

Verksamhetsnamn 

Alla fastigheter 

Fastighet 

Fastighet 

Juuu., ,.,, .... --. 

Projoktnamn 

· Uppgradering brandlarm 

· Lekutrustning 

-- ·- · ···- -''"'-··-··· 

Kortfattad Projektbeskrivning 

: Uppgradering brandlarm 

-Upprustning, utbyte till nytt. utvändig lekutrustning inom 
: kommunens fastigheter 

. . ..... ··- ... -----,·i:1era .. klienter står på kö till soc,äitkÖntiåki. · -- -

Bostäder socialt behov. Borätter : Ungdomsträningslägenheter behövs till ensamkommande 
å 1500 tkr ' flyktingungdomar samt andra ungdomar som ska flytta från 

Budg 2017 

500 

400 . 

3 ooo . 

Total 2018- Plan Plan Plan 
Plan 

2020 2018 2019 2020 
efter 
2020 

500 500 

800 400 400 

6 000 - 3 ooo · 3 000 

________ ·- _ . _____ • . - ··-- fa_l!!!!jehem till eget boende med.stöd. -··· - ·------- ·- _ -·--·--___ - ··· - - - ------···- -____ . .. 

· Gruppbostad LSS G b t d Lss 
. Gruppbostad för 5 • 6 personer. Klart 2018 (Inkl Inventarier · 

500
. 

10 400
. 

10 400 rupp os a 250 tkr & IT 150 tkr) 

Kommunala fastigheter ,Arbetsmiljöåtgärder --·--· .• _ - .- !~i;~=~~getertng.Verksamhetsanp/.Arbetsmlljöåtgärder ___ ___ 2 000 --····--4.000 .• _ 2 000 . 2 000 , 

; Kommun~la fast!g.~eter .•. 

Ny skola 

-·- ·-- Fastlghetsunderhåll ·- - -----·' Summa budgetering Reinvesteringar utifrån underhållsplan. · ___ 2 000 ---··· 4 .ooo · _ _ 2 000 __ 2 000 , ___ ______ _ 

Ny skola Ny skola mm 13 000 ' 199 000 - S4 000 . 70 000 ' 75 000 54 000 

Ny Förskola 
Förskola S Hallsta år 2020 : Permanent förskola S Hallsta 6 avdeln.inkl inventarier&·iT· .- ----------- ---

---· ··· - · ··--. .. _ .. .... ··- -·-· ··--·(65 tkr) • ··-·-· ·-·-·- ------· 1 ooo · 
44 000 4 000 20 000 20000 

· Nya Förskolor 

Säby Simhall 

Kök 

Kök 

·OVK 

Generell pott 

Underhåll - omdisp av 75 kronan 

. Boende nyanlända 

Nya förskolor · 2 nya förskolor. totalt 11 avdelningar 
--·-·· - --·-··-·-- . . -·- ·· ----·--

Renovering av grund 
: Materialbrister p g a ålder på bassäng och hall samt 

· svagheter i reningsverk. -·- -·· ·- _ •.• 

Toredalsgårdens kök 

· M d' h tsk k • k ' Åtgärder kök som erfordras för att klara gällande 
yn 19 e rav O 

. myndighetskrav . 

Myndighetskrav OVK 

Projekteringspott för större 
investeringar 

. Atgärder som erfordras för att klara gällande 
myndlghetskrav med tillhörande åtgärder för hela 

: beståndet. 
Projekteringsbudget för större Investeringar som kräver 

; längre framförhåfining än vad den Miga besutsprocessen 
anger 
Askande om att omallokera mer av 75 kronan för underåll 

. från drift till investeringar för att erhålla bättre 
• samstämmighet med regler för dirfl/investeringar. 82 000 

Underhåll . omdisp av 75 kronan · mz•75 kr= 6150 tkr -1 00otkr drift - 2000 tkr bel investpott 
underhåll = 3 150 tkr, dvs 2 650 tkr överföring från drift och ; 

. 500 tkr volymökn - samt 1 mnkr extra för fasad år 2019. bla , 
_ • .. ·- •. .•. . _· fö_r~_ni_ng~g~~!'':'. _ _ _ 

3 paviljonger,= ca 30 lägenheter , Markberedningskostnader för paviljonglösning 

1 986 

600 ' 

1 ooo · 

500 , 

3150 

4 000 

6 000 

13 500 · 

2 000 

1 200 

1 500 -

1 500 

10 450 

2 000 

1 350 12150 : 

2 000 

soo : 

500 1 

500 ' 

3150 

2000 : 

600 : 

500 '. 

500 · 

4 150 -

6 000 88 000 

500 500 

500 

3150 3150 

: Gatuinvest övrigt Belysningsstolpar Belysnlngsstolpar 1 0 tkr/si x 3500 st inkl register. 1 000 . 3 000 

·-----M~erin9.s~eiopp ... ---·---· ------- ·-------··----
1 000 1 000 · 1 000 

Gatuinvest övrigt 

Gatuinvest övrigt 

Gatuinvest övrigt 

Gatuinvest övrigt 

· Ersboda 

Trafiksäkerhetsåtgärder Trafilcsäkerhetsåtgärder 

Gatubeläggn ing · Gatubeläggning. kommunövergripande 

· Gatubeläggning ' Gatubeläggning. överföring från driftbudget till 

200 , 

500 

500 -

- - ---·- ·· -·- --·- -·------
600 

1 500 

1 500 . 

200 ' 

500 

500 

200 

500 : 

500 : 

200 

500 

500 
. - .. ·-· ___ ··--··--- ._ !~~stenngsbudget -----··· -------·---- ----·-- ··- ---------· ----------- -~-----

. Utbyte av fordon och maskiner Utbyte av fordon och maskiner 1 000 3000 , 1 ooo · 1 000 1 1 000 
- ----- ---- -----------·---- ----- -·· 

Ersboda sanering deponi Ersbodo och övrig.1 deponier sanering 2 000 2 000 
------· .. ··· ·-- · ·- ------···-- · ··------ ---·--· -------·--···--

~ 

-..J --(]1 -~ 
N 



I Kommundir 
Prlorilerinq 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

.,--

-INVESTERINGAR 2018-2020 /tkr} . _ Filnamn: Prcl _lnvestoringsbudget 2018·2020 ___ ____ _ __________ _ 

Initierad av 

MSB 

MSB 

MSB 

Soc 

Verksamhotsnamn 

Gatuinvest övrigt 

Gatuinvest övrigt 

Gatuinvest övrigt 

Socialförvaltningen 

KSF Kansl ienheten 

KSF IT -<!nheten 

KSF Barn-och utbildning 

Soc 

MSB 

MSB 

MSB 

MSB 

MSB 

Socialförval!nlngen 

VA-verket 

VA-verket 

VA-verket 

VA-verket 

VA-verket 

- .. -

Projektnamn 

Utbyggnad GC-vägar 
. ----- -·- ·-

. Gatuinvest övrigt 

Gatuinvest övrigt 

Kortfattad Projolctbeskrlvning 

. Utbyggnad GC-vägar, år 2016 efter reduktion med bidrag 
, från HSB --- -- - - -------- ··--·· ------- . ----
; Utbyte av uttjänt u1rustning till fordon och maskiner 

Besiktning och upprustn allm. och kommunala lekplatser 
- --- - - - --·- - --. 

Ny- och återanskaffning av 
inventarier , Ny- och återanskaffning av inventarier 

Behövs pgä-p1äisbrist. Koppläs tilr°målgäilände 
E-arkiv · tillgänglighet. effektivitet och närhet samt bästa möjliga 

· information. 

IT- tt enerell IT:pott. bl a trådlöst. radiolänk, mobiler, plattor, switchar, 
po g · kringutrustning. Testlabb 

- -··- . 

Total 2018- Plan Plan Plan 
Plan 

Budg 2017 
2020 2018 2019 2020 

efter 
2020 

0 4 ooo : O, 2 ooo : 2000 12 ooo : 
----------------- ----- - -- -----------

150 · 450 150 150 ' 150 
-- ---- . .. 

200 600 ' 200 , 200 ' 200 
- ·-· - - ---- ··-·· - --- --- -- ----- -- - ---

600 . 1 800 · 600 - 600 ' 600 
--- ·------- ---· --- -- ---

300 , 200 200 

900 1 350 750 600 

8 1 t r- d 1- It , a BoU I Beslutsstödsappfikation. Kopplas till mål gällande 

_________ s:~;0~ orva_ n,ng r; _____ · :~~~:~:~~el-effektivitet och närhet samt bästa möjliga _ ________ -· __ _ _ _ _____ _ 1 700 850 850 ' 

Ny teknik Inom äldreomsorg/ 1 Pilotprojekt ny teknik Inom äldreomsorg, nattillsyn med 
·funk1ionsnedsättning__ _ _ _ _ ; kamera mm. ··· - · . .. ··-

100 · 

· Servisledningar Utbyggnad av VA-serviser 800 

300 100 

2 400 ' aoo : 

100 , 

800 1 

100 

800 
--- --------- · - ------------------- - --------- ---·-- · ---- ~ -

Utbyte utrustning • Utbyte av uttjänta inventarier länsar, verktyg mm 75 · 225 , 75 75 : 75 
---··- ·--·------ ----

Utbyt & t'I · Utbyte uttjänta pumpar i avloppspumpstationer och 400 . 
e pumpar ven 1 er , a~täng_~ ve~_t ______ ______________ _ 1 200 · 400 400 : 400 

·---
Relnvesteringar VA-nätet · Ronovering / u1byle av dag- , spill- och vattenledningar 2100 : 6 300 2 100 · 2100 1 2100 

- ----·---·------- ·- ·--···----------- - --~- - ---- -- ----~- ---- -- -
Omdisponerat underhåll . Omdisponerat underhåll från driften 2 ooo: 6000 2000 : 2 000 ' 2 000 

- -----·--------· · - ···----··· ·---- ·- -- · 
·Summa 

~97_5 . _8_!!_4_25 ·_ ~~8775 : 116n5 157sso 

-.J --en 
~ 

I\) 



Kommundlr 
Prlorfterfnq 

., 

JNVESTERJNGAR 2018-2020 (tkrl .. ••. __________ .... _ -· _ .. Filn,imn: ?rol lnvostoringsbudg9t 2018-2020 · _ ____ _____ _ __ _ ___ _ _ ___ _ _ ____ _ __ _ 

Initierad av 

MSB 

BOU 

MSB 

BoU 

. 

Verksamhetsnamn 

Fastighet & Gata 

Pott verksamhetsanpassnlng & 
köksmasklner 

Utökn U-hållspott 

' Fastighetsinvestering 

. .. 

--- - --- - --- --- ----- --
KSF 

BoU 

KOF 

KSF 

KSF 

KSF 

' E-arkiv 

. Bam-och utbildning 

' KOF 

. Kommungemensam 

BoU 

Kommungemensam 

. . . 

Total 2018- Plan I Plan Plan 
Plan 

Projektnamn Kortfattad Projektbeskrivning Budg 2017 
2020 2018 2019 2020 

efter 
2020 

Tillgänglighet & trygghet Pott för befrämjande av tillgänglighet & 1rygghet 2 600 . 1 000 800 . 800 

· BOU Pott 
verksamhetsanpassning lokaler & 

. - . ' - -- - - - ·----- -------------- ·--

· köksmaskiner 

Utökn U-hållspott 
. Underhåll som ej bedöms rymmas inom boslutade 2 mnkr 
och är mindre än 1000 tkr per styck läggs i denna pott och 
specas på sep blad i denna fil 

· De två stora klassrummen och alla väggar. Enormt 
. o b natlo a Salemsskolans trångbodda och behöver fler samtalsrum och 
d 7 ygg n v ' kontorsplatser. Hoppas på att få tillgång till Salemsskolans 

e lokaler och behöver då anpassa klassrummet 111 

4 630 ' 

5600 

400 

930 ' 900 : 2800 0 

3 050 2 550 · 0 

400 

. _ ______ . samtalsrum och besöksrum. 
------·- ·· -----·------- - -----

Fortsatt arbete med projektet E-arkiv. Det finns behov av 
Anslutningar till E-arklv . ytte~lgare anslU1nlngar till E-arkivet från 

verksamhetssy;;lemen .. 

Pott BOU för inventarier 

· tnvesteringspotl KOF 

Systemstöd för 
projektverksam het 

, pott.inkl utökning år 2018, ny- och återanskaffning av 
· inventarier 

· Investeringspot1 KOF - odrinarie pott~ 150 tkr/år 

, Det behövs ett systemstöd för kommunens accelererande , 
, projektverksamhet - som stödjer processen från 
, planeringsstadiet.under genomförandet och gärna in I 
. drlftsfas. Indikativt markeringsbelopp - IIRkommer drift ca 
50-75 tkr per år 

Utb d W"F' r· "k d · Nuvarande nät är dimensionerat utifrån tidigare 

200 200 

0 3 600 1 600 1 000 1 000 

o· 650 150 150 ' 350 

750 750 

· dat!~~~t oc~ ~l~~~t~et · förutsättningar. Med ökad elev- och datortäthet måste o: 450 · 450 
___ _ · utbyggnad ske for att garante!!I, prestanda och l<Vahtel _ ________ _ _ •. __________ -···--· __ ---·-·, _ -·--·-

. Ny datalagstiftning kräver ökad säkerhet för att motverka ' 
. intrång och därför måste redundans installeras för 

Ökad redundans för · brandväggar. Det kommer från 2018-05-25 att krävas 500 3 ooo · 2 ooo · 500 · 500 
Internetkommunikationen.Ny ytterligare ett antal åtgärder enligt den nya 

0 

__ datalagstiftning __ ---------· ' datalagstiftningen. ______ ... ____ ---------- - - ----·-- __ , _ •. ____ ---·- ___ _ 

Soc 

Soc Salarps äldreboende 

Soc Äldreomsrog - hemtjänst 

Utökad pott ny teknik från 
100 tkr till 200 tkr/år 

Byta av larm 

Soc har en välfärdsteknikgrupp med repr 
från hela soc och arbeta med ett stort 
antal mindre projekt för att öka använd 
nlng av IT/digitala hjälpmedel. 

· Desa behöver finanisering. -·----·----- ______ _ 

Larmet är gammalt (personlarm) 

' TES (hemtjänstens planeringsverktyg . 
. server gammal, TT är orolig för att den 
kraschar, måste rensas regelbundet för att 

serverflytt pga säkerhetsrisk och ' det Inte ska bil stopp. Det går inte att_ 
24{7 t'llgängl"ghet · uppgradera TES. Problemen skulle losas 1 1 

' om TES flyttas tnl Tunstall. + Treserva flyttas till CGls 
servrar, medför ökad dritskostnad med 

· 21500 kr/mån. Inkluderar uppgraderingar 

300 100 · 100 100 

600 , 600 
·------------ - ---------------- -

100 100 

___ ,av.systemet. __ ··--- - - - ------------------ ------ --·--

. Summa 

..... 22880 __ 11 _130 ___ _ 6200_: ___ 5550 ___ ., 0 -· 

~ 

-.J 

----en .._ 
~ 

"' 



-----

INVESTERINGAR 2018-2020 {tkrl _ _ _ Fanamn: Prel Jnvcstoringsbudgct 2018-2020 _ ____ . ___ .• 

...,,_..,._,.,,v,u,. -- ·· -- ·- -- __ , -- --· -· . 

Kommundir 
Verksamhetsnamn Projektnamn Kortfattad Projektbeskrivning Budg 2017 

Prloriterln<1 Initierad av 

2 KoF 
Sä_by Sporthall _____ __ _ ___ '. N~t1/'-en_l1a~g_olv __ _ · Nytt sportg_olv- "såphalt" __________ --·----·--·-· 

Summa 

--- --------- --· .. ·- .. . --

-----
Total 2018- Plan Plan Plan 

Plan 
efter 2020 2018 2019 2020 2020 

650 0 0 ' 650 
- ---- -- -·- . -- -· ·---- ----·----

__ __ 650 _ __ _ o __ ___ o _____ _ 650 _ __ ____ o _ ___ _ __ 

~ 

--..J --c.n -~ ro 



I Kommundlr 
Prioritorlna lnitlorad av 

(1) 3 KOF 

3 KSF 

3 KSF 

----------· -·--·-. 

INVESTERINGAR 2018-2020 /tkrl ~ ~iln~m_n: ~ml _l~~st~rl".'g~~t!~g~ 2q1_8-~0_2~ 

Vorksamhetsnamn 

· Ny skola 

Kommungemensam 

_., --•v•--

Projektnamn 

2017-05-12 IMats BerqsI-·0 

- ·· 

Kortfattad Projektbeskrivning 

Befolkningsökningen skapar behov av en ny skola och 
samma ökning av barn och ungdomar kommer skapar 

' behov av Idrottshallar. För an möta frlHdsbehoven av 
idrottshallar och skolans behov av undervisningsyla 
etablera en fullstor 20 x 40 m idrottshall i anslutning till den 

Idrottshall nya skolan. Användning dagtid för skolan och kväll/helg för , 
fritid. 43 x 24 m + omklädningsrum, dusch. ute och 

. lnneförråd, loaiett. seervlceutrymmen , pentry. Samnyttja 
omklädningsrum. toa mm med en ev skolbollpian med 

1 konstgräs. Samnyttja parkeringar med skola. Uppgifter från , 

Budg 2017 

___ _ • _____ Sthlm stads.samarbete med_Arcona om typjdrottshallar. - ~------·
Hypergene släpper en tilläggsmodul med möpighet att 
skapa nya rapporler flexibell Del syftar bla till att kunna 

Samlad rapportering i Hypergene , skapa nya rapporter som_ på fl~ra sätt ökar möjligheter till 
. analyser, både kommunovergnpande och 
' förvaitningsspecifika. Vidare är planen att kunna sluta 

•. __ ... . __ _ _ ___ .. .... .. ____ __ · lägga resurser på utveckling av PDF-utskrifter. ___ ____ _____ _ _ 

Total 2018- Plan Plan Plan
1
1 Plan 

2020 2018 2019 2020 
efter 
2020 

40 000 40 000 

150 · 100 - 25 25 

Kommungemensam ____ _____ _ l~v~~t~~'!9~~s-~~ - -- ------· ·InvesteringsreservförKS besiutom nyttjande _ 1 soo · 1 100 · soo · 100 
-------- ------- - -- -· --···----- - -- ---- -

Summa 
41950 : _ __ 1200 _ szs · _ _ 4012s . ____ o 

~ 

-.J --u, 
~ 

I\J 



Kommundlr 
Prioriterin 

4 

Initierad av 

KOF 

INVESTERINGAR 2018-2020 ltkrl 

Uppdatera!: 

Verksamhetsnamn Projektnamn 

Prästboda Toalett och förråd 

Summa 

. __ __ FUnarnn: ?rel lnve_stertngsbudgct 2018-2020 · _ _ -·- - ···· - . _ . ___ •. - -- ·· -- ··· _ ___ _ . 

2017-05-12 ' Mats Ber~ström 

Kortfattad Projektbeskrivning 

: Behov av att besöka toalett finns från spelare. ledare och 
' besökare på Prästboda BP. samt att ett mindre förråd för 
skötselutrustning samt spelutrustning skulle kunna 

Budg 2017 Total 2018-
2020 

1 000 

Plan 
2018 

. ___ _ ___ __ __ uppföras.Markeringsbelopp _ _ __________ _ ___ _ ___________ _ ____ _ _ 

Plan 
2019 

1 000 , 

Plan 
2020 

_ ___ 1 ooo · ____ o __ 1 ooo ; __ __ o· 

Plan 
efter 
2020 

o· 

~ 

--i 

---(]1 

--~ ro 



Salems Kommun 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Rolf Johanson 
Kultur- och fritidschef 

Ej prioriterade investeringsobjekt 2018-20 Kultur- och fritid 

lnvesteringsobjekt Beräknad kostnad Ar Kommentar 
Mötesplats/spontanidrotssplats 5500 tkr 2020 Till Salem C-proj. 

Murgrönan, Ventilation, scenupprustning 3200 tkr 2020 Lokal får ev annan 

användning 

ldrottsanl. Salemsvallen, belysningsanläggning 3000 tkr 2019 RSF agerar för eget 

finansierat projekt 

ldrottsanl, Säby Sim o sporth., exteriör +fasad 3000 tkr 2020 Lokal får ev annan 

användning 

ldrottsanl.Belysningsanläggning, Prästboda 2500 tkr 2018 Ej prioriterad 

ldrottsanl, Ny skola Konstgräs, 7-mannabollplan 1500 tkr 2020 Ej prioriterad, 

Mindre yta för skolan 

ldrottsanl. Skogsängshallen fasadmålning mm 1500 tkr 2018 Underhåll, MSB 

ldrottsanl. Ny 7-manna boll plan 1000 tkr 2018 Ej prioriterad 

i Salem, Begagnat konstgräs 

Bibliotek.Klimatanläggning, resterande 800 tkr 2018 Lokal får ev annan 

del av arbetsmiljöåtgärd , 348 tkr 2017 användning 

Garn udden, utegym, åtgärder för flera grupper 700 tkr 2019 Delar ej prio, sam-

ex tillkommande redskap, markarb ordnas LONA-

projektet 2017-18 

Konstnärlig utsmyckning, Salems C 700 tkr 2020 Till Salem C-proj. 

Konstnärlig utsmyckning, ny skola 700 tkr 2020 Samverkas med 

skolprojekt 

Biblioteket, ytskikt, golv 650 tkr 2018 Underhåll, MSB 

Hälsans stig, åtgärder, skyltning, tillgänglighet 500 tkr 2019 Ej prio, 50 tkr 2019 

Biblioteket, förbättrad utemiljö och belysning, 300 tkr 2018 Delar genomförs-17 

trygghetsökning. belysning, vägg bort, låsta toaletter 

Bibliotek, renovering arbetsrum/kök 200 tkr 2018 Underhåll, MSB 

Ny ldrottshall,ny skola, Fågelsången 20 x 40 m 40 000 tkr 2020 Återemmiterad kf 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kultur- och fritidsnämnden 

KoF § 29 Dnr KFN/2017: 

Delårsrapport 31 juli 2017, prognos 2018 

Budgetuppföljningenför Kultur- och fritidsförvaltningen 2017-07-31 visar en avvikelse på+ 
792 tkr mot budget, fördelat på+ 182 tkr för biblioteket,+ 587 tkr för fritidsgården och 
+23 tkr för kultur- och fritidsenheten. Avvikelsen kommer från främst fritidsgårdar men 
även idrottsanläggningar och bibliotek, där åtgärder ligger under tredje och fjärde kvartalet 
ex åtgärder i idrottsanläggningar och media inköp för biblioteket. Även intäkter för 
idrottsanläggningar och bibliotek (arbetsmarknadsstöd) gör att budgeten visar plusresultat. 
Fritidsgårdsverksamheten visar överskott på personalkostnaderna pga vakanser. För 2016 
visade delårsrapporten på + 496 tkr. 

Prognos för helår 2017 beräknas för Kultur- och fritidsnämnden till+ 400 tkr. För 
2016-07-31 redovisades resultat på+ 496 tkr. Prognosen inrymmer att den av kultur- och 
fritidsnämnden beslutade kulturpotten på 100 tkr har använts under 2017 samt att 
biblioteket använder budgeterade medel för media inköp fullt ut. 

Investeringarna visar på ett resultat för 2017-07-31 på +734. Avvikelse i investeringsbudget 
kommer av att delar av investeringsåtgärderna beräknas slutföras under 3:e-4:e kvartalet, 
där största delen av avvikelsen kommer av att arbetet med den konstnärliga utsmyckning i 
Rönninge rondell endast påbörjats under vt 2017. För 2016 var resultatet på+ 455 tkr för 
investeringar. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av kultur- och fritidsförvaltningens 

budgetuppföljning för 2017-07-31 samt prognos för 2017. 

Ordf. sign . 

2017-08-24 
5 av 14 

Just. sign . 



















SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kultur- och fritidsnämnden 

KoF § 30 Dnr KFN/2017 : 

Nytt avtal med Rönninge Salem Fotboll om drift av 
kommunens bollplaner 

Kommunen har sedan 1996 haft avtal med Rönninge Salem Fotboll, RSF, om nyttjanderätt 

och drift av några av kommunens bollplaner i Salems Kommun . Nytt förslag till avtal har 

förhandlats fram tillsammans med RSF. 

Kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsenheten har tillsammans med 

MSB-förvaltningen diskuterat fram ett förslag till nytt avtal med RSF. Avtalet är fyraårigt och 

sträcker sig tiden 2018-01-01-2021-12-31. Avtalet avser skötsel, drift och underhåll av 

Salemsvallen, Berga Bollplan samt Prästboda bollplan. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till driftsavtal för 

kommunens bollplaner med Rönninge Salem Fotboll 2018-01-01-2021-12-31. 

Ordf. sign. 

2017-08-24 
6 av 14 

Just. sign. 



Kultur- och fritidsförvaltningen 
Rolf Johanson 
Kultur- och fritidsnämnden 

TJÄNSTESKRIVELSE/PM 

2017-08-09 
Dnr xxxx/xx 

1 av 1 

Kultur- och fritidsnämnden 

Nytt avtal med Rönninge Salem Fotboll om drift av 
kommunens bollplaner 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till driftsavtal för 

kommunens boll planer med Rönninge Salem Fotboll 2018-01-01-2021-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har sedan 1996 haft avtal med Rönn inge Salem Fotboll, RSF, om nyttjanderätt 

och drift av några av kommunens bollplaner i Salems Kommun. Nytt förslag till avtal har 

förhandlats fram tillsammans med RSF. 

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsenheten har tillsammans med 

MSB-förvaltningen diskuterat fram ett förslag till nytt avtal med RSF. Avtalet är fyraårigt 

och sträcker sig tiden 2018-01-01-2021-12-31. Avtalet avser skötsel, drift och underhåll av 

Salemsvallen, Berga Bollplan samt Prästboda bollplan. 

Förändringar i avtalet 

Kultur- och fritidsnämnden har tillsammans med RSF förhandlat fram ett förslag till avtal 

som bygger på tidigare avtal, med vissa förändringar: 

*Ersättningen till RSF för avtalet utökas till 479 tkr/år (2018 års medel, KPl-uppräkning 

finns inom budgetram för 2018). 

*Säby bollplan utgår ur avtalet, då efterfrågan av grusplan ej föreligger 

*Prästboda bollplan och Salemsvallens lilla bollplan tillkommer 

*Miljöplan skall årligen upprättas 

. Finansiering 

Utökningen av avtalets innehåll vad avser en framtida bollplan på Prästboda ryms inom ;p:,ri och fritidsnämndens budget för idrottsanläggningar, verksamhet 41111. 

~ h son 
Kultur- och fritidschef 

Bilagor 

Kultur- och fritidsförvaltningen: "Förslag till nytt avtal för kommunens bollplaner 2018-2021" 



Mellan Salems kommun, kultur- och fritidsnämnden, nedan 

kallad kommunen, och Rönninge Salem Fotboll, nedan kallad 

föreningen, har träffats följande 

Röd - borttagen 

understruken/kursiv - ny text 

DRIFTSAVTAL - BOLLPLANER 

§ 1 

Avtalets huvudsakliga innehåll 

Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten avseende 

omnämnda objekt till föreningen på nedanstående villkor. 

Föreningen åtar sig att från och med tillträdesdagen genomföra 

och bekosta objektens drift, skötsel, reparationer .och underhåll 

med de begränsningar som följer av nedanstående villkor. 

§2 

Objekten 

Nyttjanderätten omfattar Salemsvallen, Prästboda bollplan och 

Berga bollplan med i förekommande fall tillhörande byggnader 

och anläggningar samt inventarier enligt specifikation (se bilaga 

1). 

Vid färdigställande av Prästboda bollplan tillkommer denna 

anläggning i enlighet med de riktlinjer som gäller för övriga 

anläggningar inom avtalets ram och ersättning utgår (se§ 21). 

Om behov av bandyplan uppstår under avtalsperioden får 

sådant nyttjande överenskommas med föreningen . 

Objektens gränser framgår av kartor (se bilaga 2 - 4). 

Föreningen disponerar dessutom rätt till omklädning i Säby sim

och sporthall, samt fyra st omklädningsrum i Nytorpshallen och 

Bergahallen efter skoltid. (se bilaga 5-6). 



På Berga boll plan medges föreningen att uppföra klubbstuga och 

läktare, under förutsättning att bygglov medges. För drift och 

underhåll av läktare och klubbstuga svarar föreningen . 

§3 

Ändamål 

Objekten upplåts för idrottsliga ändamål samt för därmed 

förenlig verksamhet. 

För annan användning krävs kommunens medgivande. 

Föreningen kan ej vägra annan förening att använda planerna 

om ej särskilda skäl föreligger. 

§4 

Kontaktpersoner 

Vardera parten skall utse en kontaktperson. 

§5 

Avta Istid/uppsägningstid 

Detta avtal gäller i fY..rg_ !k.. ft Q m 2018-01-01. nedan kallad 

tillträdesdagen, 1 Q m 2021-12-31. Avtalet förlängs därefter med 

ett år, om inte uppsägning från endera parten sker senast nio 

månader före avta Istidens utgång. Uppsägning skall vara skriftlig. 

Avtalet ska kunna omförhandlas, på begäran av endera part, om 

särskilda omständigheter inträffar. Det ska då uppfattas som om 

avtalet inte är uppsagt. Istället ska det vara en ömsesidig 

överenskommelse om att vi är beredda att diskutera innehållet i 

avtalet. 

§6 

Syn 
Objekten upplåts i befintligt skick. Före tillträdesdagen skall 

parterna gemensamt hålla syn av objekten, varvid protokoll över 

objektens skick skall upprättas och undertecknas av båda parter. 

Motsvarande syn skall hållas årligen samt vid avtalets 

upphörande. Se vidare § 8. 

Föreningen ansvarar för skada på objektet, som på grund av 



underlåten eller bristfällig vård från hans sida uppstått på objekt eller 

hjälpmedel som tillhandshållits av kommunen, förutsatt att 

föreningen ej kan styrka befrielse från ansvar. 

Tvist avgörs av Kultur- och fritidsnämnden 

FÖRENINGENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 

§7 

El, renhållnings- , bevattnings- och teletjänster 

Föreningen skall senast fr o m tillträdesdagen teckna erforderliga 

abonnemang avseende objektens försörjning med elektricitet, 

sophämtning, bevattning och teletjänster. 

§8 

Drift, skötsel, reparation och underhåll 

Föreningen skall ombesörja och bekosta objektens drift, skötsel, 

reparationer, städning och underhåll i enlighet med en av 

parterna överenskommen årligen fastställd instruktion (se bilaga 

7-8), samt ansvara för och bekosta drift och underhåll av 

inventarier och utrustning enligt bilaga 1. 

RSF/traktorförare ansvarar för löpande underhåll och att kontrollera 

och byta vid behov: olja, drivmedel, kylarvätska, smörjning, luft i 

däcken och rengöring av traktorn. Tvätt av fordon får endast ske under 

driftenhetens ordinarie arbetstid och under överinseende av 

verkstadspersonal eller driftschef. 

Traktorförare erhåller instruktion om löpande underhåll från 

MSB-förrådet och har rätt att nyttja fordonstvätten vid förrådet. 

Kommunen ansvarar för att större reparationer och åtgärdar 

funktionella fel såsom ex: styrfunktion, motor, el, startmotor, batteri, 

däck. MSB-Utemiljö har att genomföra en årsservice tillsammans med 

traktorförare. 

§9 

Verksamhetsomfattning 

Föreningen har att hålla plan för fotbollssäsong på Säby bollplan, 

Berga bollplan, Salemsvallen, Prästboda bollplan (efter 



färdigställande) 

§ 10 

Ersättning för upplåtelsen 

Föreningen skall inte utge någon ersättning för upplåtelsen, 

förutom av kommunfullmäktige fastställda avgifter. 

§ 11 

Ianspråktagande för egen verksamhet 

Föreningen får utnyttja objekten för egen verksamhet. 

§ 12 

Upplåtande till allmänhet, andra föreningar, skolor m fl 

Föreningen svarar för att objekten Salemsvallen, Berga bollplan, 

Säby bollp/an samt Prästboda bollplan (efter färdigställande) kan 

användas av andra föreningar, skolor, daghem och allmänhet. 

För skolan och förskolan gäller att man disponerar planerna 

under skoltid. Hänsyn skall dock tas till planvård. Föreningen 

upprättar fördelning av tider efter samråd med de olika 

intressenterna och kultur- och fritidsenheten. Tidsfördelningen 

skall återspegla deras faktiska behov av att nyttja 

anläggningarna. Eventuella förändringar kan ske efter 

överläggningar mellan parterna. Vid oenighet avgör kultur- och 

fritidsenheten. 

Föreningen skall upplåta Salemsvallen och konstgräsplanen på 

Berga för matcher och träning till andra föreningar i kommunen 

med s k grässtatus. Grässtatusen avgörs efter de av Svenska 

Fotbollsförbundet upprättade rekommendationerna för 

serieindelning. 

Även lag som saknar s k grässtatus ska kunna erbjudas spel på 

Salemsvallen och Berga konstgräsplan, under förutsättning att 

kapacitet finns på dessa planer. 

Andra föreningars motprestation för att få disponera 

planerna får särskilt överenskommas mellan parterna. 

Kommunens institutioner och andra föreningar i nu nämnd 

ordning har företräde framför andra . 



Bedömning av gräsets hållbarhet för upplåtelse görs av 

föreningen. Vid eventuell oenighet skall samråd ske med 

kommunen. 

Föreningen har rätt att mot vederlag hyra ut anläggningarna. Vederlag 

för hyra av planerna av andra i kommunen registrerade föreningar 

fastställs av kommunen enligt av Kommunfullmäktige fastställd 

avgiftsnivå. Ersättning för uthyrningen tillfaller föreningen. 

Till privatpersoner, företag och andra i kommunen ej 

registrerade föreningar har föreningen rätt att själva sätta 

hyresnivå, Ersättningen för uthyrningen tillfaller föreningen. 

§ 13 

Upplåtelse av reklamplatser 

Föreningen har rätt att under avtalstiden upplåta 

reklamplatser inom Salemsvallen, Berga Bollplan samt 

Säby bo/lp/an Prästboda bo/lplan och har rätt att 

tillgodogöra sig reklamintäkterna av detta. 

Reklamplatserna får dock inte användas för reklam för 

tobak eller alkoholhaltiga drycker. Diskriminerande reklam 

får inte förekomma. Reklam som vänder sig till barn och 

ungdom och som anses stötande skall ej heller 

förekomma . 

Andra föreningar skall vid matcharrangemang beredas plats att 

använda egen reklam. Föreningen äger dock rätten till 

anläggningarnas fasta reklamplatser. 

§ 14 

Försälj ni ngsrättigheter 

Föreningen har under avtalstiden ensamrätt till sedvanlig 

kommersiell kringverksamhet inom objektens gränser. 

Föreningen får, med bibehållet ansvar gentemot kommunen, 

överlåta delar av den kommersiella kringverksamheten till 

annan. 

Andra föreningar skall vid matcharrangemang beredas möjlighet 

till egen kommersiell verksamhet. 

Det åligger föreningen och andra nyttjare att ansöka om 

erforderliga tillstånd för den kommersiella verksamheten hos 

berörda myndigheter. 



§ 15 

TV-rättigheter 

Om TV-sändning skall förekomma inom objekten skall särskild 

överenskommelse därom träffats. 

§ 16 

Ansvar för objektens sund het, ordning och skick 

Föreningen skall tillse att sundhet, ordning och skick upprätthålls 

inom objektens gränser. Härvid skall särskild vikt fästas vid 

sådana förhållanden som kan medföra risk för att idrottsutövare 

eller andra besökande kan komma till skada. 

Föreningen skall genast underrätta kommunen om förhållanden 

som är av betydelse för kommunen i dess egenskap av 

fastighetsägare. 

§ 17 

Ny-, om- och tillbyggnad av objektet 

Föreningen får inte företa ny-, om- och tillbyggnad av objekten 

utan kommunens medgivande 

§ 18 

Miliöplan 
Föreningen har att tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen 

att årligen upprätta en miliöplan för bollpanerna och dess 

verksamhet. 

§ 19 

Ansva rsförsä kring 

Föreningen skall teckna erforderlig ansvarsförsäkring för skador 

som kan uppkomma i verksamheten och på egendomen till följd 

av föreningens vållande. Föreningen har att själva stå för 

försäkring för egna uppförda fastigheter eller lokaliteter inom 

kommunens anläggning. 



KOMMUNENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 

§ 20 

Egendomsförsäkring 

Kommunen svarar för att de av kommunen upplåtna 

anläggningarna, lokalerna och inventarierna omfattas av 

erforderligt försäkringsskydd. Vid skador på dessa skall 

kommunen och föreningen träffa överenskommelse om vilken av 

parterna som skall åtgärda dessa. 

Föreningen får ej genomföra åtgärder på de av kommunen 

upplåtna anläggningarna lokalerna och inventarierna utan att 

inhämta tillstånd av kommunen. 

§ 21 

Kommunens inspektionsrätt 

Kommunen har rätt att företa inspektion av objektet. Om 

inspektionen föranletts av anmälan från tredje man skall 

föreningen kallas att närvara vid inspektionen. 

Kommunen äger även rätt att besiktiga läktare uppförda av 

föreningen. 

§ 22 

Kommunalt driftbidrag 

Kommunalt årligt driftbidrag utgår fr o m 2018 med 479 000 kr i 

2018 års nivå. Bidraget som indexregleras enligt KPI och 

uppräknas i januari samt utbetalas till föreningen senast den 31 

januari varje år. Vid färdigställande av Prästboda bal/plan 

tillkommer ersättning på 57 tkr/årligen, vilket även den summan 

ska indexuppräknas i enlighet med övrigt avtal. 

§ 23 

Övriga kommunala ansvar på bollplanerna 

Kommunen ansvarar för underhåll av stängsel, grindar och 

läktare på Säby bal/plan, Berga bollplan, Prästboda bollplan och 

Salemvallen, bil z gränsdragningslista. Föreningen ansvarar för 

daglig skötsel och tillsyn av stängsel, grindar och läktare på Säby 

bal/plan, Berga bollplan, Prästboda bollplan (efter 



färdigställande) och Salemvallen. 

Kommunen ansvarar för drift, underhåll, inköp 

lampor på planbelysning samt belysningsstolpar. 

Kommunen tillhandahåller saltblandad 

vinterplanhållning. 

och byte av 

sand för 

Kommunen beställer och bekostar en årlig rengöring av och spridning 

av granulat på Berga boll plan och Salemsvallens lilla plan, samt 

tillhandahåller granulat för årlig spridning. 

Kommunen ansvarar för kostnaderna för belysning på Berga boll plan, 

Salemsvallen lilla plan samt Säby bollplan. 

§ 24 

Övrigt stöd 

För skötsel av bollplanerna ställer kommunen till föreningens 

förfogande två st traktorer samt en åkgräsklippare. Föreningen 

har fri nyttjanderätt över utrustningen under avta Istiden. 

Kommunen erlägger fordonsskatt och försäkring för de 

kommunalt ägda fordon som omfattas av avtalet. 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

§ 25 

Hävningsrätt 

Part får häva detta avtal om motparten inte fullgör sina 

åligganden och rättelse ej sker utan dröjsmål efter erinran under 

förutsättning att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse. Avtalet 

upphör utan hävning om föreningen upplöses. 

§ 26 

Överlåtelse av avtal 

Detta avtal får inte överlåtas på annan utan kommunens 

medgivande. 

§ 27 

Förbud mot inskrivning 

Detta avtal får inte inskrivas. 



§ 28 

Inlösen 

Vid avtalets upphörande skall egendom som tillförts objekten 

erbjudas kommunen till inlösen. Löseskillingen skall därvid 

bestämmas med utgångspunkt från anskaffningskostnaden med 

avdrag för ålder och bruk, nedsatt användbarhet samt till 

egendomen hänförliga ev kommunala bidrag. 

Har kommunen inte inom tre månader från det erbjudandet om 

lösen gjordes antagit erbjudandet eller lämnat ett lägre bud får 

föreningen bortföra egendomen. Objekten skall efter 

bortförandet återställas i godtagbart skick. 

Om egendomen inte bortförts inom tre månader från avtalets 

upphörande eller anspråk på lösen ogillas tillfaller egendomen 

kommunen utan lösen. 

Ev kommunala bidrag som i övrigt lämnats till föreningen för 

användning inom objektet skall återbetalas endast om bidraget 

inte kan visas ha använts för av kommunen avsett ändamål. 

§ 29 

Force majeure 

Force majeure som krig, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda eller 

annat som kommunen eller föreningen inte råder över, fritar 

parterna från fullgörande av berörd förpliktelse i detta avtal. 

§ 30 

Avta lsförutsättn ing 

Detta avtal gäller endast under förutsättning av 

kommunfullmäktiges godkännande. 

§ 31 

Utväxling av avtal 

Detta avtal är upprättat två likalydande exemplar, varav 

parterna tagit varsitt. 



Rönninge den Rönninge den 

För Salems kommun För Rönninge Salem Fotboll 

Bilagor: Inventariespecifikation, bilaga 1 

Objektens avgränsning, bilaga 2-4 

Lokaler, bilaga 5-6 

Gränsdragningslista, bilaga 7 

Skötselinstruktion, bilaga 8 



Bilaga 1 I I 

Maskiner och övriga redskap - bollplaner Salems kommun 2017 
' 

Uppdaterad 2017-04-24 

Berga Bollplan Salemsvallen Prästboda 

I 

Antal Antal Antal 

4 11-manna mål 4 11-manna mål 2 11-manna mål 

4 7-manna mål 2 7-manna mål 2 7-manna mål 

4 5-manna mål 2 5-manna mål 2 5-manna mål 

1 Traktor med skopa 1 Vält 1 Luftare och vält i samma redskap 

1 Harv 1 Luftare modell mindre 1 Liten klippare 

1 Städ maskin 1 Gödselspridare 2 Gamla vattentråg 

1 Trekantsborste 1 Klippare för plan 2 50-meters vattenslangar 

1 Plog för konstgräs 1 Klippare för kringytor 

2 Nya vattentråg 

2 Avbytarbåd 2 Gamla vattentråg 

3 50 meters vattenslangar 

1 Skottnät runt planen 

2 Avbytarbås 

Lilla Salemsvallen 

Antal 

2 7-manna mål 
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