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 Kultur- och fritidsnämnden  
 

 
 Plats och tid: Torsdag den 14 maj, kl. 19.10-20.40, rum Bergaholm, Salems Kommun 
 Beslutande: Erik Glimvik (M), ordförande 

Sead Kosevic (M) 
Anna Brandt (C) ersätter Leif Ståhl (C) 
Åsa Dahl (L) 
Bernd Priemer (R) ersätter vakant (S) 
Björn Wivallius (S) 
Michael Lindahl  (R) 
 

 Ersättare:  

 Övriga deltagande: Rolf Johanson, Förvaltningschef 
Annika Holmertz, Fritidskonsulent  

 Utses att justera: Michael Lindahl (R) 

 Justeringens  
plats och tid: 

 
Onsdag den 20 maj 2020 kl. 15:30, Kultur- och fritidsförvaltningen 

   

 Underskrifter: Sekreterare …………………………   
Rolf Johanson 

 

Ordförande ………………………… 
Erik Glimvik 

 

Justerande …………………………  
Michael Lindahl 

   

 
 

  

 
   …………… 

Ordf. sign 
…………… 
Just. sign. 
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 Kultur- och fritidsnämnden  
 

 
  Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Organ: Kultur- och fritidsnämnden 

 Sammanträdes- 
datum: 

 
2020-05-14 

 

 Datum för anslagets 
uppsättande: 

 
2020-05-22 

  

 
 

 Överklagandetiden 
går ut: 

 
2020-06-12 

Datum för anslagets 
nedtagande: 

 
2020-06-13 

 

 Förvaringsplats 
för protokollet: 

 
Kultur- och fritidsförvaltningen 

 

Underskrift: 

 

………………………… 

Rolf Johanson 

 
 

 
 
  

 
   …………… 

Ordf. sign 
…………… 
Just. sign. 
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 Kultur- och fritidsnämnden  
 

 
 Innehållsförteckning 

 § 24  Budgetuppföljning för Kultur- och fritidsnämnden 2020-03-31 samt prognos för 2020

§ 25  Svar på motion “Pris till årets eldsjäl” 

§ 26  Fördelning av Särskilt bidrag 2020 

§ 27  Kompetensutvecklingsplan för Kultur- och fritidsförvaltningen 2020-2021 

§ 28  Information om Kultur- och fritidsnämndens verksamheter under tiden för 
Coronaviruset 

§ 29  Salems Kommuns kulturstipendium 2020 

§ 30 Yttrande över förslag till  detaljplan för “Del av Rönninge 1:363” 

§ 31  Ordförande och förvaltningschef informerar 

§ 32  Anmälningsärenden 

 

 

  

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   …………… 

Ordf. sign 
…………… 
Just. sign. 
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 Kultur- och fritidsnämnden  
 

 KoF § 24 Dnr. KFN/2020:36 
 

 Budgetuppföljning för Kultur- och fritidsnämnden 
2020-03-31 samt prognos för 2020 

Kultur- och fritidsförvaltningen ska enligt reglemente lämna delårsrapport för 2020-03-31 

samt helårsprognos för 2020. 

Budgetuppföljning för 2020-03-31 visar en avvikelse på  + 425 tkr mot budget, varav: 

Biblioteket  + 196 tkr 

Fritidsgården + 182  tkr 

Kultur- och fritidsenheten (inkl nämnd) + 48 tkr 

 

Prognos för helår 2020 visar avvikelse mot budget med + -0  tkr. 

En avvikelse hos fritidsgården och dess vakanser under jan-febr påverkar driftsresultatet 

positivt. En stor osäkerhetsfaktor i prognos för 2020 ligger i hur påverkan av 

Coronaviruset påverkar verksamheten. Personalvakanser, bortfall av intäkter, inställda 

program, stödåtgärder mm kommer påverka det ekonomiska utfallet hos kultur- och 

fritidsenheten och då främst idrottsanläggningarna. Även målen med sina olika 

indikatorer kommer påverkas av Coronaviruset, då besöken minskar hos bibliotek, 

fritidsgård, kulturverksamhet och Säby Sim- och sporthall. 

 

Avvikelse i investeringsbudget + 38 tkr kommer av att investeringarna ej påbörjats. 

Prognosen för investeringarna på helår 2020 visar en avvikelse mot budget +-0. Resultat 

för 2019-03-31 var + 35 tkr. 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

budgetuppföljning för 2020-03-31 samt prognos för 2020. 

 
 
 

 

 _________________ 
 

Beslutsexpediering: 
Kommunstyrelsen 

Ekonomikontoret 

 
 

 
   …………… 

Ordf. sign 
…………… 
Just. sign. 
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 Kultur- och fritidsnämnden  
 

 KoF § 25 Dnr. KFN/2020:37
 

 

 Svar på motion “Pris till årets eldsjäl” 

Anders Klerkefors, (R) har till kommunfullmäktige lämnat en motion “Pris till årets 
eldsjäl”. Motionen handlar om att kommunen bör inrätta ett pris till att uppmärksamma 
en eldsjäl inom föreningslivet i Salems kommun. 

Motionens yrkande på beslut: 

● Ett pris för årets eldsjäl inrättas enligt ovan 
● Juryn består av Salems kommuns Kultur- och fritidsnämnden 
● Prissumman är 10 tkr. 

Salems kommun delar årligen, efter beslut i kultur- och fritidsnämnden, ut ett 
idrottstipendium och ett kulturstipendium om vardera 10 tkr. 
För idrotts- och kulturstipendierna  har kultur- och fritidsnämnden medel i budget. Men 
medel för pris för årets eldsjäl saknas och då syftet är att uppmärksamma förtjänstfulla 
insatser inom kultur- och idrottsverksamheterna i kommunen inryms detta inom 
uppdraget för de idag befintliga idrotts- och kulturstipendierna.  

 

Ordförandens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen 
om “Pris till årets eldsjäl”. 

Yrkanden och proposition 
Björn Wivallius (S) och Anna Brandt (C) yrkar bifall till ordförandens förslag 

Michael Lindahl (R) yrkar att kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla motionen om “Pris till årets eldsjäl”. 

Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut mot Michael Lindahls (R) yrkande om 
bifall till motionen och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag till beslut.  

Reservation 

Michael Lindahl (R) och Bernd Priemer (R) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att  avslå motionen om 
“Pris till årets eldsjäl”. 

 
 

 _________________ 
 

Beslutsexpediering: 
Kommunfullmäktige 

 
   …………… 

Ordf. sign 
…………… 
Just. sign. 
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 Kultur- och fritidsnämnden  
 

 
 KoF § 26 Dnr. KFN/2020:35

 
 

 Fördelning av Särskilt bidrag 2020 

På grund av jäv deltar inte Anna Brandt (C) i handläggningen av ärendet.  

I budget för 2020 finns 200 tkr anslagna för fördelning av särskilt bidrag för föreningar 

verksamma i Salem. Bidragsansökan skall vara inlämnad senast 2020-03-31 och bidrag har 

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

fritidsnämnden finner särskilt angelägen. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-01-16 § 1 om inriktning för särskilt bidrag: 

“5.  Kultur- och fritidsnämnden beslutar att verksamhet med flickor, ledarutvecklande 
insatser samt funktionsnedsatta ska vara prioriterade områden vid fördelning av särskilt 
bidrag.” 
 

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

tjänsteskrivelse daterad den 20 april 2020. Förslaget bygger på de av föreningarna 

insända förslagen, totalt 9 stycken för särskilt bidrag. Förslag har kommit in för 

flickverksamhet men inga bidragsansökningar som avser integration finns med bland 

årets ansökningar. 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med kultur- och fritidsförvaltningens förslag

till fördelning av särskilt bidrag 2020. 

 

 
 

 

 _________________ 
 

Beslutsexpediering: 
Arkiv 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   …………… 

Ordf. sign 
…………… 
Just. sign. 
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 Kultur- och fritidsnämnden  
 

 
 KoF § 27 Dnr. KFN/2020:38 

 
 Kompetensutvecklingsplan för Kultur- och 

fritidsförvaltningen 2020-2021 

Kommunens förvaltningar har av kommunledningsgruppen fått i uppdrag att uppföra 
kompetensutvecklingsplaner som bygger på de 9 st strategier som SKR tagit fram för att 
möta den framtida rekryteringsutmaningen i de svenska kommunerna. De olika 
strategierna har kommenterats av Kultur- och fritidsförvaltningen. 

I kompetensutvecklingsplanen beskrivs Kultur- och fritidsförvaltningens syn på de 9 olika 

strategierna samt att personalomsättningen för 2017-2019 redovisas. Till 

kompetensutvecklingsplanen finns även en upprättad handlingsplan. 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av  kultur- och fritidsförvaltningens förslag till 
kompetensutvecklingsplan för 2020-2021. 

 
 

 _________________ 
 

Beslutsexpediering: 
Arkiv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   …………… 

Ordf. sign 
…………… 
Just. sign. 
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 Kultur- och fritidsnämnden  
 

  
KoF § 28 

    Dnr. 
KFN/2020:28 

 

 Information om Kultur- och fritidsnämndens verksamheter 
under tiden för Coronaviruset 

Coronaviruset har gjort att samhällets och kommunens verksamhet påverkas. Kultur- och 
fritidsförvaltningen har sammanställt en rapport över hur kultur- och fritidsnämndens 
verksamheter påverkats hittills (2020-05-06). 

För kultur- och fritidsnämndens verksamheter har hittills haft viss påverkan av 
Coronaviruset. Sjukdomsbortfall ger påverkan av öppethållande och service. Event, 
årsmöten, seniorbio, barnteater, mindre gruppaktiviteter, matcher och träningar har 
ställts in eller flyttats. Under tiden för Coronavirusets infall har Kultur- och 
fritidsförvaltningen deltagit i kommunens krisledningsgrupp och där rapporterat påverkan 
på verksamheten. 

I bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2020-05-06 redovisas hur påverkan har varit på besök i
Säby Sim- och sporthall, Fritidsgården och biblioteket samt påverkan hos föreningslivet. 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av Kultur- och fritidsförvaltningens rapport om 
hur verksamheten påverkats under Coronaviruset. 

 

 
 
 

 

 _________________ 
 

Beslutsexpediering: 
Arkiv 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   …………… 

Ordf. sign 
…………… 
Just. sign. 
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 Kultur- och fritidsnämnden  
 

 KoF § 29 Dnr. KFN/2020:32

 

 Salems Kommuns kulturstipendium 2020 

Följande regler antogs för kulturstipendium 2001-01-18: 

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

- Salems kommuns kulturstipendium utdelas som stöd och uppmuntran för 
förtjänstfulla eller lovande insatser inom vetenskap, litteratur, konst, musik, 
teater, journalistik, fortbildning eller annan betydelsefull insats. 

- Stipendiet kan tilldelas förtjänt person/personer som gagnar eller har gagnat 
kommunen och dess invånare. 

- Stipendiesumman är på 10 tkr. 
- Förslag på stipendiat/stipendiater skall vara till Salems kommun, kultur- och 

fritidsnämnden inkomna senast 1/5.” 

Vid ansökningstidens slut har 7 st nominerat 8 st förslag på stipendiater.  
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 2020 år kulturstipendium skall utdelas till 
Karin Eriksson, illustratör. 
 

2. Kultur- och fritidsnämnden antog följande motivering:  
Karin Eriksson är en tecknare och illustratör från Salem. Hon har med sina 
skickliga och fantasifulla teckningar illustrerat böcker som stimulerar barnens 
fantasi. Hon har även med skarpsynthet och skicklig penna skapat många härliga 
porträtt av både lokala och rikskända profiler i facebookgruppen “Karin tecknar”. 
Genom att dela ut kulturstipendiet till Karin Eriksson vill vi uppmärksamma och 
stödja en mångsidig tecknare och illustratör från Salem. 
 

3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kulturstipendiet i första hand delas ut vid 
Salemsdagen 29/8 alternativt på lämpligt kommunfullmäktigemöte. 

 
 
 

 

 _________________ 
 

Beslutsexpediering: 
Förslagsställare 

Stipendiat 

 
 

 
   …………… 

Ordf. sign 
…………… 
Just. sign. 
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 Kultur- och fritidsnämnden  
 

 KoF § 30 Dnr. KFN/2020:4 

 

  

Yttrande över förslag till detaljplan för “Del av Rönninge 
1:363” 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen önskar synpunkter på  upprättat förslag till 
förslag för “Detaljplan för Del av Rönninge 1:363”. Svar skall ha inkommit senast 10/6 

Planområdet ligger i Fruängen, Rönninge ca två km väster om Rönninge centrum och 
omfattar omkring 1100 kvadratmeter. Förslaget avser  avstyckning av ett st småhus och 
möjliggör förtätning av Fruängsområdet. 

Området för förslaget till Detaljplan för Del av Rönninge 1:3636 omfattar inga kända 
fornminnen, ingen kulturhistoriskt klassad bebyggelse och ej heller område viktigt för 
fritid eller friluftsliv. Kultur- och fritidsförvaltningen anser därför att inga skäl föreligger 
för ev erinran mot upprättat detaljplaneförslag. 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra över upprättat förslag till förslag för 
“Detaljplan för Del av Rönninge 1:363”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
   …………… 

Ordf. sign 
…………… 
Just. sign. 
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 Kultur- och fritidsnämnden  
 

  

KoF § 31  

 

Ordförande och förvaltningschef informerar 

- Prästboda bollplan, pågående upphandling 

- Fågelsångens skola och idrottshall, pågående upphandling 

- Konstverk på Rönninge torg 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av ordförandens och 
förvaltningschefens information. 

 

  

  

 
 
 
 

 _________________ 
Beslutsexpediering: 
Arkiv 

 

 
   …………… 

Ordf. sign 
…………… 
Just. sign. 
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 Kultur- och fritidsnämnden  
 

 KoF § 32 Dnr. KFN/2020:5 

 

 Anmälningsärenden 
 

● 2020-03-31, Folkets Hus och Parker - Nyhetsbrev med anledning av 
Coronapandemin 

● 2020-04-01, Svenska fotbollsförbundet - Skrivelse med anledning av 
Coronapandemin. Samt förslag till  svar från Kultur- och fritidsförvaltningen. 

● 2020-04-08, Kultur- och fritidsförvaltningen - Intresseinventering hos föreningar 
om att arrangera midsommarfirande 

● 2020-04-09, Region Stockholm - Fördjupad konsekvensanalys av corona 
utbrottets effekter för det regionala kulturlivet 

● 2020-04-09, RF-SISU Stockholm - Brev med anledning av Coronapandemin 
● 2020-04-14, Salems IF - Ansökan om fortsatt sponsring 2020/2021, 

tjänsteskrivelse för ärende som går vidare till Kommunstyrelsen 
● 2020-04-17, Kulturrådet - Projektbidrag inom läs- och litteraturfrämjande 

satsningen #garanteratbraböcker 2020. Salems Bibliotek erhåller 50 tkr. 
● 2020-04-23, Kommunfullmäkt. KF §15, Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2019 
● 2020-05-07, Kommunfullmäktige, KF § 20 Avsägelser och fyllnadsval. Anna Brandt 

C ny ersättare efter Anders Karlsson C 
● 2020-04-23, Film Stockholm - Nyhetsbrev om visning och spridning av film under 

Coronapandemin 
● 2020-04-30, Region Stockholm, Kulturförvaltningen - Särskild utlysning av 

kulturstöd med anledning av coronapandemin 
● 2020-05-01, Svenska Ridsportförbundet, Brev gällande Coronapandemins effekter 
● 2020-xx-xx, Avtal mellan Salems kommun och KIF Toredal om anläggande och 

nyttjande av pumptrackbana.  
● Telge Inköp “Förlängning av avtal rörande drift och underhåll av 

Skogsängshallen”. 
● Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen”Underrättelse om granskning av 

“Detaljplan för Salem 5:67, Söderby”. Hänsyn har tagits till natur- och 
kulturvärden och förändrat utformning av fastighet. 

● Medley, Säby Sim- och sporthall, “Verksamhetsrapport 2019” 
● Salems Kommun, Krisledningsnämnden “Beslut att tilldela Rönninge Folkets hus 

50 tkr i tillfälligt verksamhetsstöd p g a Coronapandemins påverkan 
● Salems Kommun, Krisledningsnämnden “Beslut att tilldela Ersboda 4H-klubb 50 

tkr i tillfälligt verksamhetsstöd p g a Coronapandemins påverkan 
● Salems Kommun, Krisledningsnämnden “Beslut att ställa in årets 

nationaldagsfirande” p g a Coronapandemins påverkan 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälningsärenden. 

 

 _________________ 
 

 

 
   …………… 

Ordf. sign 
…………… 
Just. sign. 

 


