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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdes-
datum: 2022-05-12

Datum för anslagets
uppsättande: 2022-05-20

Överklagande tiden går
ut: 2022-06-10

Datum för anslagets
nedtagande: 2022-06-11

Förvaringsplats
för protokollet: Kultur- och fritidsförvaltningen

Underskrift: …………………………
Henrik Svensson

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2022-05-12
3 av 11

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

1
Ny biblioteksplan för Salems kommun 2022-2027

2
Fördelning av Särskilt bidrag 2022

3
Flickor i fritidsgårdsverksamheten

4
Förslag från RSF gällande eluppvärmning Berga Bollplan

5
Budgetuppföljning för Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-31 samt helårsprognos för
2022

6
Salems Kommuns kulturstipendium 2022

7
Utskick av handlingar till Kultur- och fritidsnämnden

8
Ordförande och förvaltningschef informerar

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2022-05-12
4 av 11

Kultur- och fritidsnämnden

KoF § xx 1 Dnr. KFN/2022:31 - 880

Ny biblioteksplan för Salems kommun 2022-2027
I bibliotekslagen (SFS 2013:801) anges att kommuner och landsting ska anta en politiskt

beslutad biblioteksplan. Biblioteket har upprättat förslag till plan som ska gälla för all

biblioteksverksamhet i kommunen.

Förslaget till ny biblioteksplan beskriver hur Salems kommun arbetar med biblioteksfrågor

samt vilken inriktning verksamheten har. Planen ersätter den föregående biblioteksplanen

från 2008.

Biblioteksplanen har tagits fram i samarbete med Barn och utbildningsförvaltningen och
Socialförvaltningen.

Kultur- och fritidsförvaltningen har lämnat förslag till beslut i tjänsteskrivelse daterad
2022-04-29.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till ny
biblioteksplan för Salems kommun 2022-2027 i enlighet med kultur- och
fritidsförvaltningens förslag.

_________________

Beslutsexpediering:

Kommunstyrelseförvaltningen

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Iréne Kulneff
Bibliotekschef

Kultur- och fritidsnämnden

Ny biblioteksplan för Salems kommun

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med kultur- och fritidsförvaltningens

förslag till ny biblioteksplan för Salems kommun 2022-2027

Sammanfattning av ärendet
I bibliotekslagen (SFS 2013:801) anges att kommuner och landsting ska anta en politiskt

beslutad biblioteksplan. Planen ska gälla för all biblioteksverksamhet i kommunen.

Förslaget till ny biblioteksplan beskriver hur Salems kommun arbetar med biblioteksfrågor

samt vilken inriktning verksamheten har. Planen ersätter den föregående biblioteksplanen

från 2008.

Biblioteksplanen har tagits fram i samarbete med Barn och utbildningsförvaltningen och

Socialförvaltningen.

Biblioteksplanen innehåller åtta arbetsområden där inriktning, verksamhet och

samarbete beskrivs.

● Medieplanering

● Det digitala biblioteket

● Digital delaktighet och digitala tjänster

● Samverkan mellan folkbiblioteket, skolorna och förskolorna

● Tillgänglighet

● Olika språk

● Programverksamhet

● Bibliotekssamarbeten

Biblioteksplanen innehåller också en sammanfattning av bibliotekslagen, styrdokument

som verksamheten kan kopplas till och vilka de prioriterade grupper är.
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Kultur- och fritidsförvaltningen lämnar förslag till ny plan i  bifogad bilaga.

Barn- och utbildningsnämnden behandlar biblioteksplanen på sitt sammanträde 7 juni.

Finansiering

Förslaget till ny biblioteksplan sker inom befintlig ram.

Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef

Iréne Kulneff
Bibliotekschef

Bilagor

Biblioteksplan för salems kommun 2022-2027
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Inledning

I bibliotekslagen (SFS 2013:801) anges att kommuner och landsting ska anta en politiskt
beslutad biblioteksplan. Planen ska gälla för all biblioteksverksamhet i kommunen.

Utformningen av planen bestäms till stor del av kommunerna själva och ska på ett konkret
sätt ligga till grund för bibliotekens inriktning och utveckling. Planen beskriver hur Salems
kommun arbetar med biblioteksfrågor samt vilken riktning verksamheten och dess utveckling
ska ha fram till 2027. Planen ersätter den föregående biblioteksplanen från 2008.

En antagen biblioteksplan är ofta ett krav för att få externa projektmedel till
biblioteksverksamhet och läsfrämjande verksamhet. En biblioteksplan ger också
förutsättningar och främjar samverkan inom kommunen utifrån förståelse för bibliotekens
uppdrag och inriktning.
Biblioteksplanen i Salem har tagits fram i samverkan med Barn- och utbildningsförvaltningen
och Socialförvaltningen.

I Salems kommun är det Kultur och fritidsnämnden som ansvarar för
folkbiblioteksverksamheten och Barn- och utbildningsnämnden för
skolbiblioteksverksamheten.

Salems kommun
I Salems kommun, en kommun med rötter från 1100-talet, bor cirka 17 000 invånare. Salem
är en medelstor svensk kommun, men en av de minsta kommunerna i Storstockholm sett till
antalet invånare.
Kommunens värdeord är samarbete, tillgänglighet, engagemang och nytänkande.

Biblioteksplan för Salems kommun 2022-2027
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Folkbiblioteket
Salems bibliotek invigdes 1971 och är beläget i Salems centrum. Biblioteket är öppet 38
timmar i veckan och dessutom 1 timme extra varje vecka enbart för förskolor.

Bibliotekets vision är att vara ett välkomnande bibliotek som är öppet och tillgängligt för alla.
Särskilt prioriterade grupper är barn, unga, äldre, personer med funktionsnedsättning,
personer med annat modersmål än svenska samt de nationella minoritetsspråken.
Biblioteket ska vara ett centrum för

● Litteratur, läsning och läsfrämjande
● Kulturupplevelser och gemenskap
● Demokrati, utbildning och information

Biblioteket ska samarbeta med andra förvaltningar och föreningar i Salem.
Personalen är en viktig resurs och för närvarande har biblioteket 5,75 bibliotekarietjänster.

Skolbiblioteken
Salem har en gymnasieskola, Rönninge gymnasium, med ett gymnasiebibliotek med
fackutbildad bibliotekarie på heltid. På de fyra kommunala skolorna och de tre privata
skolorna finns inga fackutbildade bibliotekarier och skolbibliotek av varierande omfattning
och standard.

Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska elever ha tillgång till skolbibliotek och rektor på
varje skola ansvarar för skolbiblioteken.

Styrdokument
Dokument/manifest och/eller lagar som biblioteksverksamheten kan kopplas till är:

Bibliotekslagen (SFS 2013:801)
FNs barnkonvention
Skollagen (2010:800)
Unescos folkbiblioteksmanifest
Salems kommuns vision och övergripande mål
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan

Biblioteksplan för Salems kommun 2022-2027
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Bibliotekslagen
Bibliotekslagen (2013:801) i korthet:
Varje kommun ska ha ett folkbibliotek och kommuner ska anta biblioteksplaner för sin
verksamhet på biblioteksområdet.

Biblioteken ska enligt bibliotekslagen:
● Verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till

kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
● Främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och

forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.
● Uppmärksamma personer med funktionsnedsättning.
● Ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har

annat modersmål än svenska.
● Vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov, följande aspekter är

viktiga:
○ Medier och tjänster präglas av allsidighet och kvalitet.
○ Läsning och tillgång till litteratur.
○ Informationsteknik för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i

kulturlivet.
○ Främja barns och ungdomars språkutveckling och stimulera till läsning.

● Lån är fria från avgifter.

Inriktning och arbetsområden
Biblioteksplanen innehåller åtta arbetsområden där inriktning och verksamhet beskrivs.

1 Medieplanering
Bibliotekets mål är att erbjuda ett varierat och aktuellt bestånd där både den populära och
smalare litteraturen ska få utrymme. Mediabeståndet ska ständigt förnyas och kompletteras
och brukarna ska kunna påverka genom att lämna inköpsförslag. Biblioteket ska erbjuda
olika mediatyper tryckta böcker och tidningar/tidskrifter men även digitala medier.
Särskild vikt ska läggas vid att köpa in barnlitteratur som kan stimulera barns
språkutveckling och läsning. Inköpsför
Biblioteket ska ansvara för att lokalt utgiven litteratur om Salem köps in och införlivas i
samlingarna.

Biblioteksplan för Salems kommun 2022-2027
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2 Det digitala biblioteket
Via bibliotekets webbplats ska besökaren kunna låna e-böcker, e-ljudböcker och
strömmande filmer dygnet runt. Här finns också möjlighet att söka efter, låna om, reservera
media och ansöka om bibliotekskort. På Salems biblioteks webbsida ska invånarna få aktuell
information om biblioteket, programinformation och läsinspiration.

Bibliotekets webbplats ska vara tillgänglig och anpassad för användare med
funktionsnedsättning. Webbplatsen ska vara möjlig att använda via både dator och
mobiltelefon. Via Google Translate ska webbplatsen kunna översättas till olika språk.

Biblioteket ska i sina sociala medier inspirera till läsning och ge aktuell information om vad
som händer på biblioteket.

3 Digital delaktighet och digitala tjänster
Bibliotekets roll i ett demokratiskt samhälle är att erbjuda alla invånare möjlighet att fritt ta del
av information, delta i samhällsdebatten, uppleva kultur och söka kunskap. När en allt större
del av samhällets information enbart finns tillgänglig digitalt måste biblioteket anpassa och
utveckla sin verksamhet för att möta nya behov.

Ökad digitalisering i samhället ställer krav på kommunerna att ge medborgarna möjlighet att
utveckla sin digitala kompetens. Salems biblioteks arbete med att fler ska bli delaktiga i det
digitala samhället sker i det dagliga arbetet i låne- och informationsdisk, där personalen
hjälper till med tekniska, digitala frågor, problem gällande smartphones, datorer, surfplattor
och utskrifter.
Inriktning:

● Biblioteket ska erbjuda besökare att kostnadsfritt få använda datorer.
● Biblioteket ska erbjuda besökare möjlighet att använda wifi-nät.
● Biblioteket ska erbjuda service med utskrifter, kopiering och scanning (mot en avgift).
● Biblioteket ska samarbeta med SeniorNet Salem och erbjuda program och workshop

för att överbrygga digitalt utanförskap.
● Biblioteket ska kunna handleda och visa hur man söker information på kommunens

eller andra myndigheters webbsidor.

Biblioteksplan för Salems kommun 2022-2027
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4 Samverkan mellan folkbiblioteket, förskolorna och skolorna
Barn och unga är en prioriterad grupp i bibliotekslagen och i Kultur- och fritidsnämndens mål
för biblioteket. En av bibliotekets främsta uppgifter är att stimulera barns och ungas
språkutveckling och läsning. Biblioteket har ett omfattande samarbete med BVC
(barnavårdscentralen), förskolorna och skolorna i Salem.

Inriktning för samarbetet:
● Nyfödda barn får en bok av biblioteket genom att BVC delar ut ett gåvokort från

biblioteket och information om språkutveckling.
● Biblioteket har träffar på Öppna förskolan i samarbete med BVC om vikten av läsning

och språkutveckling.
● Biblioteket har extra öppet för förskolor en gång i veckan, förskoletimmen.
● Förskolor får komma och låna media på biblioteket och eller få depositioner till

förskolan.
● Biblioteket stöttar förskolebiblioteken genom utlåning av media.
● Biblioteket medverkar på föräldramöten/personalmöten på förskolor digitalt eller på

plats.
● På förskolorna finns ett nätverk bestående av personal och barn som samarbetar

med folkbiblioteket när det gäller barnlitteratur och boktips både digitalt och fysiskt.
● Alla förskoleklasser bjuds in till biblioteket på visning och barnen har också möjlighet

att skaffa ett bibliotekskort med målsmans tillåtelse.
● Alla i årskurs 2, 4, 7, 8 bjuds in till biblioteket på boktips/visningar/samarbete med

biblioteket. Besök på biblioteket eller digitalt.
● Salemskolan, grundsärskolan bjuds in till visningar och tips om böcker.
● Biblioteket anordnar minst ett läsprojekt (författarbesök, sommarboken, bokjuryn,

lästävling) varje läsår för mellanstadieåldern.
● Biblioteket hjälper till med att anordna läsgrupper för skolklasser.
● Skolklasser får komma på besök till biblioteket och låna böcker.
● Fritidshemmen får komma på besök till biblioteket och låna eller få depositioner av

media till fritidshemmen.

Inriktningen för samarbetet med skolor och förskolor har tagits fram i samarbete med Barn-
och utbildningsförvaltningen.

Biblioteksplan för Salems kommun 2022-2027
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5 Tillgänglighet
Enligt bibliotekslagen (§ 4) är personer med funktionsnedsättning en prioriterad grupp och
biblioteket ska erbjuda anpassad litteratur och tekniska hjälpmedel. Alla ska ha möjlighet att
läsa på sina villkor.
Inriktning:

● Biblioteket erbjuder olika slags tillgängliga medier.
● Biblioteket ska erbjuda och ansluta vuxna och barn till tjänsten Legimus (egen

nedladdning via Myndigheten för tillgängliga medier, MTM)
● Biblioteket ska erbjuda talböcker och ladda ner Daisy-skivor vid behov och låna ut

Daisy-spelare. (Daisy är en förkortning av digitalt anpassat informationssystem och är
en öppen, internationellt etablerad standard som Myndigheten för tillgängliga medier
använder)

● Biblioteket ska erbjuda tjänsten Boken kommer för låntagare med
funktionsnedsättning som inte har möjlighet att själva besöka biblioteket.

● Biblioteket erbjuder äldreboenden och andra gruppbostäder i Salem depositioner av
böcker och ljudböcker.

● Biblioteket erbjuder temalådor för utlån till boenden. (Temalådor innehåller böcker,
bilder, föremål i olika teman och är tänkta för samtal mellan personal och boenden)

Biblioteket ska fortsätta sitt samarbete med socialförvaltningen tillsammans med
anhörigkonsulenten, boenden och verksamheter för särskilda grupper i kommunen.
Dessutom ska biblioteket samarbeta med föreningar som i huvudsak vänder sig till äldre,
exempelvis SeniorNet, PRO, SPF.

Äldreboende och andra gruppboende ska utse en kontaktperson som håller i kontakten med
biblioteket.

Biblioteksplan för Salems kommun 2022-2027
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6 Olika språk
Personer med annat modersmål är en prioriterad grupp i bibliotekslagen och biblioteket ska
erbjuda media på andra språk än svenska. Särskild hänsyn ska tas till de nationella
minoritetsspråken finska, romani chib, meänkieli, samiska och jiddisch.

Inriktning:
● Biblioteket ska samarbeta med SFI-utbildningen och erbjuda besök på biblioteket.
● Biblioteket ska samarbeta med modersmålsenheten och erbjuda litteratur för barn på

språk som modersmålsenheten erbjuder.
● Biblioteket köper i möjligaste mån in litteratur på inköpsförslag från

modersmålsenheten för barn och unga.
● Modersmålslärare ska kunna boka in besök på biblioteket och få information om

biblioteket.
● Biblioteket ska anordna språkcaféer i samarbete med föreningar/privatpersoner.
● Biblioteket ska ha litteratur på de nationella minoritetsspråken finska, romani chib,

meänkieli, samiska och jiddisch, både för barn och vuxna.
● Biblioteket ska uppmärksamma de nationella minoriteterna genom till exempel

skyltningar.

7 Programverksamhet
Biblioteket ska vara en plats där besökare kan mötas och delta i olika kulturella
arrangemang.

Inriktning:
● Biblioteket ska sträva efter att anordna program som lyfter fram läsning och litteratur

som bokcirklar, bokfika, boklunch och författarbesök.
● Biblioteket ska prioritera program för barn och unga som exempelvis program på

loven.

Biblioteksplan för Salems kommun 2022-2027
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8 Bibliotekssamarbeten
Biblioteket har ett samarbete med biblioteken i Södertälje, Nynäshamn och Nykvarn.
Samarbetet är ett ekonomiskt och serversamarbete kring bibliotekskatalogen och
bibliotekssystemet Book-IT och den nationella katalogen Libris.

Biblioteket i Salem har ett samarbete med Regionbiblioteket i Stockholm gällande utbildning,
regionala biblioteksträffar och samverkansprojekt.
Inriktning:

● Om möjligt fortsätta med serversamarbetet och den gemensamma
bibliotekskatalogen.

● Delta i samverkansprojekt i regionen Regionbiblioteket.

Barnkonventionen

Biblioteket ska i inriktning-och verksamhetsområden i möjligaste mån prioritera barn och
unga. Barnkonventionen är ett styrdokument som ska användas och barnperspektivet
beaktas exempelvis när det gäller mediainköp, programverksamhet och samarbete med
andra förvaltningar.

Uppföljning
Biblioteksplanen ska årligen följas upp i Kultur- och fritidsförvaltningens samt Barn- och
utbildningsförvaltningens verksamhetsberättelser.

Barn- och utbildningsförvaltningen följer också upp samarbetet med Salems
kommunbibliotek i samband med chefsmöten för rektorer och biträdande rektorer, samt vid
kommungemensamma nätverksträffar för lärare.

Biblioteksplan för Salems kommun 2022-2027
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § xx 2 Dnr. KFN/2022:32 - 816

Flickor i fritidsgårdsverksamheten
Kultur- och fritidsnämnden har efterfrågar rapport på hur fritidsgårdsverksamheten
arbetar med att locka flickor till verksamheten. Detta som en uppföljning av att indikatorn
om “Antal flickors besök i fritidsgårdsverksamheten av totala besök “ ej uppnåtts för 2021.

Senaste åren utveckling av flickornas besök av de totala andelen besök:

2019- 37,7 %, 2020 - 43,4 % 2021- 31,2 %

Fritidsgårdsverksamheten har lämnat en rapport i ärendet

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av rapporten “Flickor i fritidsgårdsverksamheten”

_________________

Beslutsexpediering:

Fritidsgårdsverksamheten

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Anneli Orre
Chef fritidsgårdsverksamheten

Kultur- och fritidsnämnden

Rapport: “Flickor i fritidsgårdsverksamheten”

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av rapporten “Flickor i fritidsgårdsverksamheten”

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har efterfrågar rapport på hur fritidsgårdsverksamheten
arbetar med att locka flickor till verksamheten. Detta som en uppföljning av att indikatorn
om “Antal flickors besök i fritidsgårdsverksamheten av totala besök “ ej uppnåtts för 2021.

Senaste åren utveckling av flickornas besök av de totala andelen besök:

2019- 37,7 %, 2020 - 43,4 % 2021- 31,2 %

Ärendet
Fritidsgårdsverksamheten redovisar i rapporten hur man arbetat med att få flickor till
fritidsgårdsverksamheten, hur corona pandemin påverkat verksamheten och hur man i
framtiden har för avsikt att arbeta med att få flickor och besökare till
fritidsgårdsverksamheten.

Finansiering
Finansiering av åtgärder finns inom befintlig budgetram för Fritidsgårdsverksamheten

Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef

Anneli Orre
Chef fritidsgårdsverksamheten

Bilagor

Rapport ”Flickor i fritidsgårdsverksamheten”

Delges

Fritidsgårdsverksamheten
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § xx 3 Dnr. KFN/2022:30 - 805

Fördelning av Särskilt bidrag 2022
I budget för 2022 finns 200 tkr anslagna för fördelning av särskilt bidrag för föreningar
verksamma i Salem. Bidragsansökan skall vara inlämnad senast 2021-03-31 och bidrag har
lämnats för ansökan om verksamhet riktad till barn- och ungdomar vilken kultur- och
fritidsnämnden finner särskilt angelägen.

Kultur- och fritidsnämnden vill stimulera jämställd föreningsverksamhet men även
integration via särskilt bidrag.

Kultur- och fritidsförvaltningen har lämnat förslag till fördelning i bilaga bifogad
tjänsteskrivelse daterad 2022-04-26. Förslaget bygger på de av föreningarna insända
förslagen för särskilt bidrag. Förslag har kommit in för flickverksamhet men inga
bidragsansökningar som avser integration eller riktade mot personer med
funktionsnedsättning finns med bland årets ansökningar.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med kultur- och fritidsförvaltningens förslag
till fördelning av särskilt bidrag 2022.

_________________

Beslutsexpediering:

Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.



TJÄNSTESKRIVELSE

2022-04-26
Dnr. KFN/2022:30 - 805
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Annika Holmertz
Fritidskonsulent

Kultur- och fritidsnämnden

Fördelning av Särskilt bidrag 2022

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med kultur- och fritidsförvaltningens

förslag till fördelning av särskilt bidrag 2022.

Sammanfattning av ärendet
I budget för 2022 finns 200 tkr anslagna för fördelning av särskilt bidrag för föreningar

verksamma i Salem. Bidragsansökan skall vara inlämnad senast 2021-03-31 och bidrag har

lämnats för ansökan om verksamhet riktad till barn- och ungdomar vilken kultur- och

fritidsnämnden finner särskilt angelägen.

Kultur- och fritidsnämnden vill stimulera jämställd föreningsverksamhet men även

integration via särskilt bidrag.

Kultur- och fritidsnämnden beslöt 2022-01-20 § 1 att anslå 200 tkr att fördelas i Särskilt

bidrag för 2022 efter förslag upprättat av kultur- och fritidsförvaltningen som beskrivet i

tjänsteskrivelse 2021-12-21. Följande inriktning för mer jämställd föreningsverksamhet

finns:

● Stöd kan sökas för att stimulera och öka flickors fritidsaktiviteter inom

föreningslivet i åldrarna 5-20 år.

● Stöd kan sökas för att utveckla och stödja ledarutvecklande insatser för kvinnligt

ledarskap för barn- och unga inom föreningslivet.

● Stöd kan sökas för materialutveckling eller lägerverksamhet som främjar flickor i

åldrarna 5-20 år deltagande i föreningslivet.

● Stöd kan sökas för integrationsfrämjande insatser.

● Stöd kan sökas av föreningar som stödjer verksamhet för funktionsnedsättning.

Kultur- och fritidsförvaltningen har lämnat förslag till fördelning i bifogad bilaga. Förslaget

bygger på de av föreningarna insända förslagen för särskilt bidrag. Förslag har kommit in

för flickverksamhet men inga bidragsansökningar som avser integration eller riktade mot

personer med funktionsnedsättning finns med bland årets ansökningar.



TJÄNSTESKRIVELSE
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Finansiering

Finansiering sker via budgetmedel inom verksamhet Fritidsverksamhet, 41113.

Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef

Annika Holmertz
Fritidskonsulent

Bilagor

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till fördelning av Särskilt bidrag 2022 samt från
föreningslivet inkomna ansökningar för Särskilt bidrag.



Särskilt bidrag 2022

Integration & 
funktionsnedsät
tning Flickaktivitet Beslutat

Förening Ansökan Ansökt belopp Förslag Beslut Utfall Ansökt belopp Fördelning
2022 2022 2022 2021 2021

Salemgymnasterna Ledarutbildning 20 000 kr 13 000 kr 40 000 kr 30 000 kr
Materialbidrag 80 000 kr 43 000 kr 10 000 kr 10 000 kr

Totalt 100 000 kr 56 000 kr 50 000 kr 40 000 kr

Equmenia Rönninge Ledarutbildning 18 690 kr 3 000 kr 12 075 kr 5 000 kr
F d SMU Materialbidrag 17 160 kr 9 000 kr 14 068 kr 12 000 kr

Totalt 35 850 kr 12 000 kr 26 143 kr 17 000 kr

Konståkningsklubben i Salem Ledarutbildning 55 000 kr 40 000 kr 41 000 kr 25 000 kr
Uppbyggnadssäsong 41 000 kr 35 000 kr 35 000 kr 35 000 kr
Uppvisningsbidrag 7 200 kr 0 kr 7 200 kr 0 kr
Lägerbidrag 28 000 kr 0 kr 28 000 kr 0 kr
Utjämnings kostn. 108 000 kr 0 kr 6 000 kr 0 kr

Totalt 239 200 kr 75 000 kr 117 200 kr 60 000 kr

Salems IF Övrigt 20 000 kr 10 000 kr 24 000 kr 10 000 kr
Totalt 20 000 kr 10 000 kr 24 000 kr 10 000 kr

Rönninge Ledarutbildning 3 680 kr 3 400 kr 7 100 kr 5 000 kr
Tennisklubb Material 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr

Övrigt 13 200 kr 3 600 kr 13 200 kr 6 000 kr
Totalt 18 880 kr 9 000 kr 22 300 kr 11 000 kr

IFK Salem Ledarutbildning 10 000 kr 10 000 kr 20 000 kr 10 000 kr
Material 6 500 kr 10 000 kr 0 kr

Totalt 16 500 kr 10 000 kr 30 000 kr 10 000 kr

Friluftsfrämjandet Ledarutveckling 30 000 kr 0 kr
Materialbidrag 39 000 kr 23 000 kr 35 000 kr 25 000 kr

Totalt 39 000 kr 23 000 kr 65 000 kr 25 000 kr

Rönninge Gymmix Ledarutbildning 10 000 kr 5 000 kr 17 500 kr 7 000 kr
Totalt 10 000 kr 5 000 kr 17 500 kr 7 000 kr

Rönninge Salem 
kampsportklubb Material 2 000 kr 2 000 kr

Totalt 0 2 000 kr 2 000 kr

Totalt: 479 430 kr 200 000 kr 0 kr 0 kr 372 143 kr 200 000 kr

Flickor: 134 000 kr
Integration & 

funktionsnedsättning 0 kr
Allmänt 66 000 kr



Salems 
kommun 

Särskilt bidrag 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Betalningsmottagare: 
Förening 

Salem gymnasterna 

Kontonr för utbetalning 

PG 589803-6 

Föreningsadress 

Box 1034 

Kontaktperson 

Ida Löfström 

I 
E-post

Bank 

Nordea 

Sida 1 (2) 

Skickas via e-post eller brev senast 31 mars till: 

Salems kommun 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

144 80 RÖNNINGE 

E-oost: annika.holmertz@salem.se 08-532 599 13

Telefon 

Organisationsnr 

Föreningens e-post 

salemqymnasterna@live.se 

Postnummer Postadress 

14421 Rönninge 

De personuppgifter du lämnar här lagras så länge som behövs för att vi, bland annat, ska kunna ta ut statistik och 
göra interna uppföljningar samt för att sända sända information till er förening. Uppgifterna är även i förekommande 
fall för beräkning av bidrag. 

Genom att godkänna nedan medger jag att personuppgifterna som registrerats behandlas i enlighet med 
ovanstående. Jag garanterar även att den/de registrerade personen/personerna till mig, antingen skriftligt eller 
muntligt, givit sitt medgivande till denna registrering. 

Du, och de vars personuppgifter som registreras, har rätt att begära utdrag och rättelse i föreningsregistret. Genom 
att jag fyller i och skriver under anmälan om föreningsuppgifter samtycker jag till behandlingen beskriven ovan. 

FALSE Ja, jag godkänner ovanstående 

Datum och ort Underskrift 

220329 Rönninge Ida Löfström 

Namnförtydligande 

Glöm inte att fylla i sida 2 

hsvbu
Anteckning
Rejected angett av hsvbu

hsvbu
Anteckning
None angett av hsvbu





Salems 
kommun 

Särskilt bidrag 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Betalningsmottagare: 
Förening 

EQumenia Rönninge 

Sida 1 (2) 

Skickas via e-post eller brev senast 31 mars till: 

Salems kommun 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

144 80 RÖNNINGE 

E-post: annika.holmertz@salem.se 08-532 599 13

Organlsatlonsnr 

Bank 

Swedbank 

Föreningens e-post 
http://egumeniaronninge.se 

Kontaktperson 

Robin Eriksson Wiklander 

I
E-post

Postnummer Postadress 

144 21 Rönnin�e 

Telefon 

De personuppgifter du lämnar här lagras så länge som behövs för att vi, bland annat, ska kunna ta ut statistik och 
göra interna uppföljningar samt för att sända sända information till er förening. Uppgifterna är även i förekommande 
fall för beräkning av bidrag. 

Genom att godkänna nedan medger jag att personuppgifterna som registrerats behandlas i enlighet med 
ovanstående. Jag garanterar även att den/de registrerade personen/personerna till mig, antingen skriftligt eller 
muntligt, givit sitt medgivande till denna registrering. 

Du, och de vars personuppgifter som registreras, har rätt att begära utdrag och rättelse i föreningsregistret. Genom 
att jag fyller i och skriver under anmälan om föreningsuppgifter samtycker jag till behandlingen beskriven ovan. 

TRUE Ja, jag godkänner ovanstående 

Datum och ort Underskrift 

Årsta 2022-03-31 
Namnförtydligande 

Robin Eriksson Wiklander 

Glöm inte att fylla i sida 2 





Equmenia Rönninge 
Robin Eriksson Wiklander, ordförande 

Specifikation av bidra2 

Salems kommun 
Kultur- och 
fri tidsenheten 
144 80 Rönninge 

Equmenia Rönninge har stort behov av att uppdatera befintligt material i olika områden för att 
kunna utveckla vår verksamhet och för att inspirera scouterna med nya ideer och nytt material. 

Material 

Investeringar i scoutmaterial är stora för oss och vi ansöker nu om stöd till detta för att göra det 
möjligt att ha bra material så scouterna tär bra och säkra upplevelser. Inköp sker under året. (se 
bilaga materialbehov 2022 för tydligare visning av materialet) 

1. Apotea har fri frakt, Sjukvårdsmaterial
2. Tormek Slipmaskin T-4 Bushcraft Edition, fri frakt
3. Gasskåp, 730x700x400 mm, för inom- och utomhusbruk med frakt

Summa 1500:
Summa 4 385:
Summa 7 554,94:
Summa 2 324:-4. DURA Handbrännstämpel

Vår tonårsverksamhet har kommit igång igen och därför skulle vi även vilja söka 
material för att dom ska kunna utveckla sin verksamhet. Det som dom önskar att köpa in är olika 
sällskapsspel. 

Dobble 
Love Letter 
Twister 
Med andra ord 
Ryktet går 2 .0 
Dixit 

Summa kostnader: 17 159,94:-

Summa 114:
Summa 109:
Summa299:
Summa 319:
Summa 309:
Summa 246:-

Bidrag söks med 17.159,94kr. 

















Verksamhetsberättelse, budget, revisionsberättelse kommer att skickas till kommunen då den är 
genomförd i mitten av juni 2022. 

Erhållna bidrag från Salems Kommun har under åren varit ett mycket viktigt redskap för oss att 
utveckla vår verksamhet. Vi jobbar hårt för att få fler ungdomar att pröva på och utvecklas inom 
konståkningen tillsammans med sina träningskamrater och tränare. Vi hoppas och tror på 
kommunens fortsatta stöd för vår verksamhet. 

Rönninge 2022-03-15 

Konståkningsklubben i Salem 

Mattias Lindfelt 
kkis.styrelse@gmail.com 

Per-Ivar Corin, Ordförande 

Konståkningsklubben i Salem - Plusgiro 478 42 79-4 
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Salems 
kommun 

Särskilt bidrag 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Förening 

Salems IF 

re: 

Förenln�dress 

Box2110 

Kontaktperson 

Markus K" ellber 

I
E-post 

markus_Jgel!berg(d>salemsif.se 

Sida 1 (2) 

Skickas via e-post eller brev senast 31 mars till: 
Salems kommun 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
144 80 RÖNNJNGE 
E-post: annika.holmertz@salem.se 08-532 599 13

Bank 

Swedbank 

Föreningens e-post 

14402 

Organisationsnr 

info@saelmsif.se 

Postadress 

Rönnin e 

De personuppgifter du lämnar här lagras så länge som behövs för att vi, bland annat, ska kunna ta ut statistik och göra 
Interna uppföljningar samt för att sända sända Information tlll er förening. Uppgifterna är även I förekommande fall för 
beräkning av bidrag. 
Genom att godkänna nedan medger jag att personuppgiftema som registrerats behandlas i enlighet med ovanstående. 
Jag garanterar även att den/de registrerade personen/personema till mig, antingen skriftligt eller muntligt, givit sitt 
medgivande till denna registrering. 

Du, och de vars personuppgifter som registreras, har rätt att begära utdrag och rättelse i föreningsregistret. Genom att 
jag fyller i och skriver under anmälan om föreningsuppgifter samtycker jag till behandlingen beskriven ovan. 

FALSKT �il
!
j�g godkå!'�er ovanstående 

Datum och ort UndersRcift 

'(..f,,, .,,_p,,, � Jo.2.2-�1/-z o 
' 

Na mnförtydliRande i 

: I Markus �c//he,rq ' 

' 

; Glöm int� att fylla i sida 2 





1(2) 

SALEMS KOMMUN 
ANSÖKAN OM SÄRSKILT BIDRAG 

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att inf0011ationen du lämnar får lagras oål bearbetas i register av föt'valtning,'nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. 

Förening, namn 
Rönninge Tenniskl_

u_b_b 
__________ � ---� 

Adress Postadress 

I
-

Garnudsvägen 35 
Telefon (även riktnummer) 
08-53257700 

144 62 Rönninge 
Föreningens postgiro 
Bg. 0814-4271 [ 

c------
Föreningen bildad, år 
1919 

----- --------��-

Kontaktperson, namn 
Daniel Östman 
Adress 

 
Te I e f o n (även riktnummer) 

Postadress 
Rönninge 

---------------

Telefon mobil 
0739740683 I 

Telefax (även riktnummer) 

----------t-E-postadress -------------- ----·-
tennisskolan@ronningetk.se 

Föreningen måste vara införstådd med att den kontaktperson som anges kommer att finnas med i vårt 

föreningsregister. 

Föreningsregistret är en offentlig handling, vilket innebär att uppgiften kan lämnas ut. 

Föreningens styrelse 

Ordförande, namn 
Flavio Santos 
Adress 
 

4B 

Telefon (även riktnummer) 
0702891974 
-- -
Telefon mobil 
0702891974 

Sekreterare, namn 
Jennie Strindlund 
Adress 
 
Telefon (även riktnummer) 
08-55066203
Telefon mobil 
0735-949871 

Kassör, namn 
Claes-Göran Johansson 
Adress 
 
Telefon (även riktnummer) 

Telefon mobil 
070-7954605

Postadress 

Salems kommun 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
144 80 Rönninge 

Besöksadress 

Säbyhallsvägen 30 

Salem3004 Utgåva 01 2009.07 www.formpipe.se 

-- ---
Postadress 
Rönninge 

Telefax (även riktnummer) 

E-postadress 
ordforande@ronningetk.se 

Postadress 
Rönninge 

Telefax (även riktnummer) 

E-postadress 

J Postadress 
Rönninge 

Telefax (även riktnummer) 

E-postadress 

Telefon 
08-532 598 00 
Telefax 
08-532 598 87

E-postadress 

kof@salem.se 
Internetadress 

www.salem.se 

--

-
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Verksamhet med mera 
Ange vilka typer av verksamhet föreningen bedriver regelbundet (konserter, föredrag, utbildning med mera) 
Tennisträning barn/juniorer och vuxna både under termin och lov. Lägerverksamhet 
och anordnade av tennistävlingar. 

Antal betalande medlemmar Totalt antal betalande Årsavgift, kronor/medlem 

Under 5 • 20 år 
. 

Over5-20år medlemmar Under 5 • 20 Ar 0verS-20Ar 

140 I 362 502 200 
I vilket eller vilka geografiska områden bedriver föreningen regelbunden verksamhet 
I Rönninge Tenniscenter, Salems Kommun. 

Ange föreningens verksamhetsår 

1 

Ange vilken månad årsmötet hålles 
2022 Mars 

Övrigt 

Bidragets ändamAt Kronor Bidragets llndamAI 

Lovverksam het Material 

Ledarutveckling 3680 övrigt, specificera 
·-

Summa 3680 Summa 

Sökt bidrag totalt, kronor 
18880 

Bilagor 

� Verksamhetsplan och budget för bidragsåret 

� Övriga bilagor, specificera Intern ledarutbildning, övrigt Team Rönninge 2022 

Namnteckning 
Ort och datum 
Rönninge 2022- 0 2-
Upp

Postadress 
Salems kommun 
Kultur- och fritidsförvattningen 
144 80 Rönninge 

Besöksadress 
Säbyhallsvägen 30 

Salem3004 Utgåva 01 2009.07 www.formpipe.se 

I Namnförtydligande 

Flavio Santos 
E-postadress 
ordforande@ronningetk.se 

Telefon 
08-532 598 00 
Telefax 
08-532 598 87

E-postadress 
kof@salem.se 
Internetadress 
www.salem.se 

450 

--

Kronor 

2000 
--

13200 

15200 



Team Rönninge våren 2022 Rönninge Tennisklubb 
Bollar: 2 000 kr 

Tränare: 300kr/h x 2h x 6 = 3600kr 

Banhyra: 200kr x Bh x 6= 9600kr 

Antal barn: 30 st 

Antal tillfällen: 6 st/termin 

Rönninge Tennisklubb 

Rönninge 2022- 0 Z - 0 f 



Team Rönninge 

Team Rönninge är klubbens nya projekt som är en satsning för barn i åldern 9-15 år. Den vänder sig 

till de barn som är nyfikna på att spela matcher på ett lekfullt och roligt sätt. Tanken är att få känna 

en gemenskap som ett lag där man får uppleva tennisens glädje tillsammans som en grupp. Man 

kommer även få träffa barn från andra klubbar och tillsammans uppleva det roliga med matchspel. 

Detta är ett steg för att fånga barns intresse för matchspel i ett tidigt stadium och få känna en 

gemenskap att göra saker tillsammans som ett team. Alla barnen kommer få en t-shirt samt 

vattenflaska med sitt namn på. Team Rönn inge kommer träffas 6 tillfällen per termin och spela roliga 

matcher mot andra barn från närliggande tennisklubbar. Det kommer även bli en del pizzakvällar där 

vi träffas och umgås som ett team. Detta kommer vara en bra grund för att våga ta nästa steg att 

tävla utanför klubben. Vårt mål är att få så många barn som möjligt att ansluta till team Rönninge. 

nuläget har vi redan 25st barn både tjejer och killar. 

Tillsammans kommer Rönninge Tennisklubb fortsätta växa och bli en bra plattform för barn och 

ungdomar i vår kommun. 

Mvh, 

Daniel Östman 

Cheftränare Rönninge Tennisklubb 

Daniel Östman 

Chefstränare RTK 

Flavio Santos 

Ordförande RTK 



Salems 
kommun 

Särskilt bidrag 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Betalningsmottagare: 

Förening 

IFK Salem 

Sida 1 (2) 

Skickas via e-post eller brev senast 31 mars till: 

Salems kommun 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

144 80 RÖNNINGE 

E-post: annika.holmertz@salem.se 08-532 599 13

Organisationsnr 

Kontonr för utbetalning 

BG 5421-1164 

Bank 

Swedbank 

Föreningens e-post 

kassor@ifksalem.se 

Föreningsadress 

Box 1045 

Kontaktperson 

Henrik Wessen 

I 
E-post

kassor@ifksalem.se 

Postnummer Postadress 

Rönninge 

Telefon 

De personuppgifter du lämnar här lagras så länge som behövs för att vi, bland annat, ska kunna ta ut statistik och 
göra interna uppföljningar samt för att sända sända information till er förening. Uppgifterna är även i förekommande 
fall för beräkning av bidrag. 

Genom att godkänna nedan medger jag att personuppgifterna som registrerats behandlas i enlighet med 
ovanstående. Jag garanterar även att den/de registrerade personen/personerna till mig, antingen skriftligt eller 
muntligt, givit sitt medgivande till denna registrering. 

Du, och de vars personuppgifter som registreras, har rätt att begära utdrag och rättelse i föreningsregistret. Genom 
att jag fyller i och skriver under anmälan om föreningsuppgifter samtycker jag till behandlingen beskriven ovan . 

.__ __ x __ �I Ja, jag godkänner ovanstående

Datum och ort Underskrift 

2022-01-14 Uttran 

Namnförtvdlig-ande 

Henrik Wessen 

Glöm inte att fylla i sida 2 





Salems 
kommun 

Särskilt bidrag 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Friluftsfräm · andet Salem 

Kontonr för utbetalning 

PG 279363-6 

Föreningsadress 

Bank 

Nordea 

magnus.schiold@friluftsframjandet.se 

Sida 1 (2) 

Skickas via e-post eller brev senast 31 mars till: 

Salems kommun 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

144 80 RÖNNINGE 

E-post: annika.holmertz@salem.se 08-532 599 13 

Telefon 

Organisationsnr 

Föreningens e-post 

salem@friluftsframiandet.se 

Postnummer Postadress 

Rönnin e 

De personuppgifter du lämnar här lagras sä länge som behövs för att vi, bland annat, ska kunna ta ut statistik och göra 
interna uppföljningar samt för att sända sända information till er förening. Uppgifterna är även i förekommande fall för 
beräkning av bidrag. 

Genom att godkänna nedan medger jag att personuppgifterna som registrerats behandlas i enlighet med ovanstå ende. 
Jag garanterar även att den/de registrerade personen/personerna till mig, antingen skriftligt eller muntligt, givit sitt 
medgivande till denna registrering. 

Du, och de vars personuppgifter som registreras, har rätt att begära utdrag och rättelse i föreningsregistret. Genom att 
jag fyller i och skriver under anmälan om föreningsuppgifter samtycker jag till behandlingen beskriven ovan. 

Ja, jag godkänner o_v _an_s,_
tå _ e_ n_d _e--,----,---- --+-- - --+-- - -- ---------l 

Datum och ort 

Rönnin e 2022-03-31 

Glöm inte att lla i sida 2 

Underskrift 

Namnfö dli ande 

Ma nus Schiöld 







Rönninge 2022-03-31 

Material - Dekalmaskin 

Vi vill ha en dekalskärarmaskin, för kunna på ett enkelt sätt kunna skapa tryck på textil och göra skyltar. Det ger 

en möjlighet till att leverera upplevelser med kvalitet. Till exempel en specialvariant av med reflexer på 

mullespåret, eller personliga tröjor i en barngrupp, för att skapa en bra gemenskap. Det går också göra 

schabloner för målning och mycket mer. Därför vill vi ha ett bidrag på 5 000:- för en dekalskärarmaskin. 

Material - Skrivare 

För att förenkla arbetet för våra ideellt arbetande ledare så vill vi ha en lite bättre skrivare på kansliet för att 

kunna skriva ut material till våra aktiviteter. Kostnad för det är ungefär 5 000:-

Cykel 2x12 000 kr 

Digitala möten 5 000 kr 

Dekal maskin 5 000 kr 

Skrivare 5 000 kr 

Totalt 39000 kr 

Magnus Schiöld, styrelseledamot 

E-postadress: magnus.schiold@friluftsframjandet.se  

FRILUFTS FRÄMJANDET 

SALEM 



Salems 
kommun 

Särskilt bidrag 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Förening 

R....o v---.-. 

Kontonr för utbetalning 

are: 

Bank 

Sida 1 (2) 

Skickas via e-post eller brev senast 31 mars till: 

Salems kommun 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
144 80 RÖNNINGE 
E-post: annika.holmertz@salem.se 08-532 599 13

Organisationsnr 

Föreningens e-post 

N� w-.............. �\(.e k..u-�. c...s-vv. 

Föreningsadress. 

Kontaktperson 

��--� 

Postnummer Postadress 

��� 
Telefon 

De personuppgifter du lämnar här lagras sä länge som behövs för att vi, bland annat, ska kunna ta ut statistik och göra 
interna uppföljningar samt för att sända sända information till er förening. Uppgifterna är även i förekommande fall för 
beräkning av bidrag. 

Genom att godkänna nedan medger jag att personuppgifterna som registrerats behandlas i enlighet med ovanstående. 
Jag garanterar även att den/de registrerade personen/personerna till mig, antingen skriftligt eller muntligt, givit sitt 
medgivande till denna registrering. 

Du, och de vars personuppgifter som registreras, har rätt att begära utdrag och rättelse i föreningsregistret. Genom att 
jag fyller i och skriver under anmälan om föreningsuppgifter samtycker jag till behandlingen beskriven ovan. 

fZI Ja, jag godkänner ovanstående 

Datum och ort Underskrift 

Q."2..-01.'l--7-

Namnförtydligande 

�- C�-�, 
_,/ 

Glöm inte att fylla i sida 2 





RoNNINGl: 

h11x 2022-03-27 

Ansökan Särskilt bidrag 2022 

Projektbeskrivning 

Utbildning av barnledare i Rönninge Gymmix GF 

Vi har en önskan om att hålla en fortsatt hög utbildningsnivå på föreningens barnledare. Under detta 
år ska vi ge fyra, inte helt nya barnledare i Gymmix barngymnastik Svenska Gymnastikförbundets 
Basutbildning. Kostnaden för Basutbildning är 2500 kr/person. 

Vi ansökte förra året för utbildning men alla utbildningar ställdes åter in pga pademin så vi gör ett 
nytt förösk i år och håller tummarna för att de blir av under hösten. 

Ekonomisk kalkyl 

Baskurs Barn och Ungdom, kostnad 2 500 kr/per person. 
Totalt 10 000 kr 

Ansvarig i Föreningen 
Sara Sunden-Cullberg 
Ordförande 

Kontakt. 
Sektiornsledare för Barngymnastiken 
AnnaLerin 
ronningegvmmixbarn@hotmail.com 

Rönninge 2022-03-27 

Sara Sunden-Cullberg 
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § xx 4 Dnr. KFN/2022:33

Förslag från RSF gällande eluppvärmning Berga Bollplan
Rönninge Salem Fotboll, som är kommunens största idrottsförening, har skickat ett förslag
“Möjlighet att spela fotboll utomhus under vintersäsongen”. Förslaget handlar om att
Salems kommun ska se över möjligheterna att skapa förutsättningar för att spela fotboll
även under vintersäsongen genom att utreda möjligheten till eluppvärmd fotbollsplan på
Berga Bollplan.

Kompetens saknas inom kultur- och fritidsförvaltningen att utreda frågan. Varför Kultur-
och fritidsförvaltningen föreslår Kultur- och fritidsnämnden överlämna Rönninge Salem
Fotbolls förslag “Möjlighet att spela fotboll utomhus under hela vintersäsongen”  till
Kommunstyrelsens Tekniska utskott för utredning.

Kultur- och fritidsförvaltningen har lämnat förslag till beslut i tjänsteskrivelse daterad
2022-04-29.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar överlämna Rönninge Salem Fotbolls förslag
“Möjlighet att spela fotboll utomhus under hela vintersäsongen”  till Kommunstyrelsens
Tekniska utskott för utredning.

_________________

Beslutsexpediering:

Kommunstyrelsens Tekniska Utskott

Rönninge Salem Fotboll

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef

Kultur- och fritidsnämnden

Förslag från Rönninge Salem Fotboll, “Möjlighet att spela
fotboll utomhus under hela vintersäsongen”

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar överlämna Rönninge Salem Fotbolls förslag
“Möjlighet att spela fotboll utomhus under hela vintersäsongen”  till Kommunstyrelsens
Tekniska utskott för utredning.

Sammanfattning av ärendet
Rönninge Salem Fotboll, som är kommunens största idrottsförening, har skickat ett förslag
“Möjlighet att spela fotboll utomhus under vintersäsongen”. Förslaget handlar om att
Salems kommun ska se över möjligheterna att skapa förutsättningar för att spela fotboll
även under vintersäsongen genom att utreda möjligheten till eluppvärmd fotbollsplan på
Berga Bollplan.

Ärendet
Rönninge Salem Fotboll beskriver i sitt förslag hur situationen är för att spela fotboll
under vinterperioden, vilka begränsningar som finns och vilka tillkommande problem och
kostnader som föreningen har.

Rönninge Salems Fotboll föreslår att  kommunen skall:

● Se över möjligheten att få till värmeslingor på Berga.
● Se över möjligheten att kunna koppla på eventuell värme från

intilliggande fjärrvärmehus eller annan fjärrvärmeanslutning
● Se över kostnad för en sådan investering och löpande kostnader för abonnemang

och förbrukning för el/värme.
● Utreda hur man kan finansiera detta.

Kultur- och fritidsförvaltningen synpunkter på förslaget

Rönninge Salem Fotboll lämnar  förslag på verksamhetsutveckling av Berga bollplan. En
åtgärd med att lägga värmeslingor under konstgräset bör genomföras vid ett byte av
konstgräs. Ett normalt konstgräs bör bytas p g a slitage ca var 8-10 år. För Berga BP del
lades nytt konstgräs 2017.

Ett liknande förslag diskuterades 2007 när Berga BP etablerades. Men resultatet blev att
avstå åtgärden bl a för att Rönninge Salem Fotboll ansåg kostnaderna att driva planen
med värmeslingor skulle vara för kostsamma.
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Förslagets innehåll är sådan kompetens ej finns inom kultur- och fritidsförvaltningen att
utreda frågan. Varför Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår Kultur- och fritidsnämnden
överlämna Rönninge Salem Fotbolls förslag “Möjlighet att spela fotboll utomhus under
hela vintersäsongen”  till Kommunstyrelsens Tekniska utskott för utredning.

Finansiering
Kultur- och fritidsförvaltningen saknar ekonomiska resurser att bekosta utredning i
enlighet med vad Rönninge Salem Fotboll föreslår och har inga egna investeringsmedel
att bekosta åtgärden.

Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef

Annika Holmertz
Fritidskonsulent

Bilagor

Rönninge Salem Fotboll, förslag “Möjlighet att spela fotboll utomhus under vintersäsongen”

Delges

Kommunstyrelsens Tekniska Utskott

Rönninge Salem Fotboll
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Kultur- och fritidsnämnden
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Budgetuppföljning för Kultur- och fritidsnämnden
2022-03-31 samt helårsprognos för 2022
Kultur- och fritidsnämnden ska upprätta delårsrapport per 31 mars som till största delen
omfattar ekonomisk prognos för helåret avseende drift- och investeringar.

Resultat för 2022-03-31 visar på + 287 tkr. Detta kommer främst från
fritidsgårdsverksamhetens sjukvakanser och att biblioteket har sina stora utlägg för inköp
under kv 3-4. Omfattningen av resultatet ökas något p g a intäkter för statsbidrag samt
tillhörande kostnader, främst hos biblioteket.

Prognosen för 2022-12-31 visar på ett resultat på + 100 tkr, vilket kommer av de under kv
1 uppkomna sjukvakanserna vilket beräknas ge ett positivt resultat. Resultatet minskar
dock något p g a att kultur- och fritidsenheten beräknas gå lite back p g a löner och ev
ytterligare åtgärder. Biblioteket beräknas gå +-0.

Avvikelse i investeringsbudget +154 tkr. Det har ej förbrukats något ännu. Men Kultur- och
fritidsförvaltningens verksamheter har en plan på hur förbrukningen ska ske och då främst
under kv 3-4.

Kultur- och fritidsförvaltningen har lämnat förslag till beslut i tjänsteskrivelse daterad
2022-04-25.

.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapporten per 2022-03-31 och
helårsprognosen.

_________________

Beslutsexpediering:

Ekonomienheten

Kommunstyrelsens förvaltning

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef

Kultur- och fritidsnämnden

Delårsuppföljning per mars månad 2022

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapporten per mars och helårsprognosen.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden ska upprätta delårsrapport per mars som till största delen
omfattar ekonomisk prognos för helåret avseende drift- och investeringar.

Resultat för 2022-03-31 visar på + 287 tkr. Detta kommer främst från
fritidsgårdsverksamhetens sjukvakanser och att biblioteket har sina stora utlägg för inköp
under kv 3-4. Omfattningen av resultatet ökas något p g a intäkter för statsbidrag samt
tillhörande kostnader, främst hos biblioteket.

Ärendet
Driftbudget

Kultur- och fritidsnämndens utfall för perioden januari till mars är 3 607 tkr och budget för
samma period är 3 894 tkr.  Skillnaden från kommunfullmäktiges beslut om budgetramar i
juni 2021 till kommunfullmäktiges beslut i november är att 200 tkr tillförts kultur- och
fritidsnämnden för utökning av föreningsbidrag. Vidare har 200 tkr vikts för
sommarverksamhet för kultur- och fritidsförvaltningen i KS medel till förfogande. Kultur-
och fritidsnämnden har ansökt att få ta del av dessa medel 2022 efter beslut 2022-01-20.

Prognosen för 2022-12-31 visar på ett resultat på + 100 tkr, vilket kommer av de under kv
1 uppkomna sjukvakanserna vilket beräknas ge ett positivt resultat. Resultatet minskar
dock något p g a att kultur- och fritidsenheten beräknas gå lite back p g a löner och ev
ytterligare åtgärder. Biblioteket beräknas gå +-0.

Investeringsbudget

Kultur- och fritidsnämndens investeringar är för 2022 följande:

*Investeringspott nyanskaffning mm 150 tkr

*Ny websida för biblioteket, 60 tkr
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*Förbättrad belysning på biblioteket, 100 tkr

*Byte av in- och utlåneautomater på biblioteket, 70 tkr

*Arbetsmiljöåtgärder - idrottshallar, 110 tkr

*Arbetsmiljöåtgärder - övriga verksamheter, 126 tkr

Totalt disponerar Kultur- och fritidsförvaltningen 616 tkr. Resultatet för 2022-03-31 visar
på + 154 tkr. Det har ej förbrukats något ännu. Men Kultur- och fritidsförvaltningens
verksamheter har en plan på hur förbrukningen ska ske och då främst under kv 3-4.

Viktiga händelser

* Covid-pandemins restriktioner restriktioner med begränsningar för besökare på Kultur-
och fritidsverksamheterna upphörde under februari och pandemin upphörde 31/3. Dock
påverkade restriktionerna antalet besök på Kultur- och fritidsinstitutioner under kv 1.

*Sportlovet genomfördes med en mängd olika aktiviteter ex bio, teaterföreställning,
pyssel, klappa djur, extra öppet på biblioteket mm

*Biblioteket uppmärksammade även att Alfons Åberg firar 50 år i år med utställning,
sagostund och kalaspyssel

*Biblioteket har med stöd från Kulturrådet fortsatt med uppsökande verksamhet för barn,
unga och äldre, med syfte att öka tillgängligheten.

*Biblioteket har också haft visningar för SPF och PRO:s medlemmar om vilken service
biblioteket erbjuder för äldre. Ett nytt program Bokfika startade i februari för äldre. Att
kunna fortsätta läsa eller lyssna på böcker är betydelsefullt för väldigt många äldre och att
kunna gå på program och träffa andra är ett sätt att bryta ensamhet.

*I samarbete med Seniornet Salem har biblioteket haft två föreläsningar, säkerhet på
nätet och det smarta hemmet.

*Salems IF föll i kvalet till Elitserien i innebandy.

*Tibells plats färdigställs med en sten som har information om Wilhelmina af Tibell.

*Upphandling av nytt bidrags- och lokalbokningsprogram Rbok har genomförts. Arbete
med att etablera programmet har påbörjats.

Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef

Maria Johansson
Förvaltningsekonom

Bilagor

Verksamhetsplan Kultur- och fritidsnämnden 2022

Delges

Ekonomienheten, Kommunstyrelsens förvaltning
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § xx 6 Dnr. KFN/2022:25 - 805

Salems kommuns kulturstipendium 2022

OBS! Ärendets tillhörande handlingar kommer delas ut vid gruppmöten innan
sammanträdet.

Salems kommuns kulturstipendium utdelas av Salems kommun, kultur- och
fritidsnämnden för förtjänstfulla insatser inom kulturområdet i Salem.

Följande regler antogs för kulturstipendium 2020-10-22:

“- Salems Kommuns Kulturstipendium utdelas som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla
eller lovande insatser inom litteratur, konst, musik, teater, dans, journalistik, vetenskap,
historia, fortbildning eller för annan betydelsefull insats inom kulturområdet.

-  Stipendiet kan tilldelas förtjänt person/personer, förening eller eldsjäl som stimulerar
eller har stimulerat kommunen och dess invånare. Stipendiet kan utdelas till person som
ej bor i Salems kommun, men som utfört insatser som stimulerat kulturverksamheten i
kommunen.

- Stipendiesumman är på 10 tkr.

- Förslag på stipendiat/stipendiater skall vara till Salems kommun, kultur- och
fritidsnämnden inkomna senast den 1 maj.”

8 st har nominerat 5 st förslag på stipendiater.

Stipendiet utdelas traditionellt vid nationaldagsfirandet 6 juni.

Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 2022 år kulturstipendium skall utdelas till

2. Kultur- och fritidsnämnden antog följande motivering:

_________________
Beslutsexpediering:

Förslagsställare

Stipendiat

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.



Kultur- och fritidsförvaltningen
Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef

Sammanställning, kultur- och idrottstipendiater fr o m 1999

Kulturstipendiater fr o m 1999

1999 - Jonas Rooth, Konst

2000 - Eternellen,  Hemslöjd mm

2001 - Anders och Eva Linder, Hembygd

2002 - Galleri Salem, Konst och Susanne Palm Danielsson, Natur

2003 - Delades ej ut

2004 - Anna-Lisa Sandberg, Hemslöjd

2005 - Mats Nittve, Musik

2006 - Carl Danielsson, Hembygd

2007 - Rasmus Vamos-Fecher, Musik

2008 - Per-Inge Isheden, Konst och Malin Eriksson, Dans

2009 - Hadar Tilja, Konst

2010 - Jan Slottenäs, Musik

2011 - Ingvar Lidholm, Musik

2012 - Agneta Widén, Teater och hembygd

2013 - Sveneric Olsson, Konstnär

2014 - Rönninge Show Chorus

2015 - Camilla Olsson, Kulturpedagog

2016- Stig Silén och Bengt Gustafsson, Hembygd

2017 - Inas Putres, Modersmålslärare för flyktingar

2018 - Noel Olsén och Joel Strömberg, Unga filmare

2019 - Susanne Ferrer Graham och Alexis Ferrer, kulturell mötesplats

2020 - Karin Eriksson, Illustratör

2021- Katerine Lindetorp Arapovic och Hans Lindetorp, Körsång

Post: Salems kommun, 144 80 Rönninge Telefon: 08-532 598 00 E-post: info@salem.se Org nr: 212000-2874

Besök: Säby Torg 16, Salem Fax: 08-532 598 87 Webb: www.salem.se Bankgiro: 210-9569



Idrottsstipendiater fr o m 1990

1990 - Jan Eriksson, Salems Skytteförening

1991 - Daniel Karlsson, Botkyrka-Rönninge Simsällskap

1994 - Eva Wiberg, RSK Bordtennis

1995 - Anita Hallander, Rönninge Gymmix

1996 - Patric Westman, Salem Shito-ryu karate

1997 - Marcus Forsberg, Rönninge Salem Fotboll

1998 - Katarina Friberg, Konståkningsklubben i Salem

1999 - Annelie Kjellberg, BK Salem

2000 - Sabina Bäckström, Balrog och Lennart Ejenäs, Rönninge

Tennisklubb

2001 - Sofia Eklundh och Niklas Rysjö, IFK Tumba friidrott

2002 - Lennart Asp, Salems IF

2003 - Emma Englid, Tumba Mälarhöjdens orienteringsklubb

2004 - Ulf Johansson, Salem Schukokai Karate

2005 - Caroline Ek, Quick & Quick, sportdans

2006 - Elin Olsson, Södertälje Ryttarsällskap

2007 - Annika Nyström, Rönninge Salem Fotboll

2008 - Caroline Löfström, Salem Schukokai Karate

2009 - Joakim Ramsten, Solna AIK hockey

2010 - Jan Wocalewski, Huddinge AIS friidrott och Ibragim Israilov,

Botkyrka Boxningsklubb, boxning

2011 - Lovisa Östervall, Johanna Dyremark, Mathilda Eriksson, Tove

Olsson, David Svensson, IFK Tumbas friidrottssektion

2012 - Erik Määttä, Södertälje Simsällskap

2013 - Tobias Lindström, Salems IF

2014 - Kajsa Berg, Huddinge AIS

2015 - Niklas Hedstål, Salems IF

2016 - Maria Prandl-Norrgård, Salems Pistolklubb

Post: Salems kommun, 144 80 Rönninge Telefon: 08-532 598 00 E-post: info@salem.se Org nr: 212000-2874
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2017 - Erik Brandt, Södertälje Simsällskap

2018 - Sandra Mellin, Botkyrka/Salem Shukokai Karate

2019 - Elina Hammarfeldt, Botkyrka/Salem Shukokai Karate

2020 - Denice Brännström, Ledare Salemsgymnasterna

Post: Salems kommun, 144 80 Rönninge Telefon: 08-532 598 00 E-post: info@salem.se Org nr: 212000-2874

Besök: Säby Torg 16, Salem Fax: 08-532 598 87 Webb: www.salem.se Bankgiro: 210-9569
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § xx 7 Dnr. KFN/2022:34

Utskick av handlingar till Kultur- och fritidsnämnden
På förslag från ordförande har kultur- och fritidsförvaltningen sett över rutin med att
upphöra med att köra ut handlingar till nämndledamöterna i kultur- och fritidsnämnden.
Med hänsyn till miljön föreslås en övergång till enbart digitala utskick av handlingarna
inför Kultur- och fritidsnämndens sammanträden istället för som nu utskick både digitalt
och på papper.

Förutom den ansenliga pappersmängden i sig finns även en negativ miljöpåverkan då
utskicken inte går med ordinarie postgång utan körs ut till ledamöterna av
serviceavdelningen.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar med hänsyn till miljön upphöra med utkörning av
nämndhandlingar i pappersformat inför Kultur- och fritidsnämndens sammanträden.

_________________

Beslutsexpediering:

Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Henrik Svensson
Nämndsekreterare

Kultur- och fritidsnämnden

Förslag om att upphöra med utkörning av handlingar på
papper till Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar med hänsyn till miljön upphöra med utkörning av
nämndhandlingar i pappersformat inför Kultur- och fritidsnämndens sammanträden.

Ärendet
På förslag från ordförande har kultur- och fritidsförvaltningen sett över rutin med att
upphöra med att köra ut handlingar till nämndledamöterna i kultur- och fritidsnämnden.
Med hänsyn till miljön föreslås en övergång till enbart digitala utskick av handlingarna
inför Kultur- och fritidsnämndens sammanträden istället för som nu utskick både digitalt
och på papper.
Förutom den ansenliga pappersmängden i sig finns även en negativ miljöpåverkan då
utskicken inte går med ordinarie postgång utan körs ut till ledamöterna av
serviceavdelningen.

För de som vill ha handlingarna utskrivna på papper och inte har möjlighet att ordna med
detta själva kommer det i en övergångsperiod gå att hämta handlingar i kommunhusets
reception. Önskan om att få pappershandlingar på detta vis kommuniceras med
nämndsekreteraren. Observera att nämndhandlingarna måste hämtas ut under
receptionens öppettider.

I nuläget finns redan möjligheten att avstå utkörning av pappersbunten vilket en ledamot
i nämnden valt att göra.

Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef

Henrik Svensson
Nämndsekreterare

Delges

Arkiv
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § xx 8 Dnr. KFN/2022:8 - 006

Ordförande och förvaltningschef informerar
- Valborg 2022

- Troman

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av ordförandens och
förvaltningschefens information.

_________________

Beslutsexpediering:

Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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