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 Kultur- och fritidsnämnden 
 

 

 

 

 

Plats och tid: Torsdag den 22 oktober, kl. 19.00-20.45, rum Bergaholm, Salems Kommun 

Beslutande: Erik Glimvik (M), ordförande 
Anna Brandt (C) ersätter Åsa Dahl (L) 
Sead Kosevic (M) 
Leif Ståhl (C) 
Björn Wivallius (S) 
Mats Gustafsson (S) 
Solweig Byfeldt (M) ersätter Michael Lindahl (R) 

Ersättare: Tom Lindgren (S) - på distans, Bernd Priemer (R) - på distans 

Övriga deltagande: Rolf Johanson, Förvaltningschef 
Henrik Svensson, Nämndsekreterare 

Utses att justera: Sead Kosevic (M) 
Justeringens  
plats och tid: Måndag den 2 november 2020 kl. 15:00, Kultur- och fritidsförvaltningen 

Underskrifter: Sekreterare       …………………………  
Henrik Svensson 

Ordförande       ………………………… 
Erik Gilmvik  

Justerande       …………………………  
Sead Kosevic  

 
 

  

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 

 



 

  

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-10-22 

2 av 12 

 

 Kultur- och fritidsnämnden 
 

 

 

Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdes- 
datum: 2020-10-22 

 

Datum för anslagets 
uppsättande:  2020-11-03 

Överklagande tiden går ut:     2020-11-24 

Datum för anslagets 
nedtagande:                               2020-11-25 

 
 
 

 

Förvaringsplats 
för protokollet: Kultur- och fritidsförvaltningen 

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

 
 

 
 
  

 

…………… 
Ordf. sign.  

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

Innehållsförteckning  
 
 
 
§ 43 

 
Riktlinjer för digitalt nämndsammanträde 

 
§ 44 

 
Förändring av indikatorer under innevarande år, 2020 

 
§ 45 

 
Kultur- och fritidsnämndens mål och indikatorer för 2021 

 
§ 46 

 
Kultur- och fritidsnämndens drifts- och investeringsbudget samt avgifter för 2021-2023 

 
§ 47 

 
Salems kommuns idrottsstipendium 2020 

 
§ 48 

 
Förslag till ny text för stipendier 

 
§ 49 

 
Ordförande och förvaltningschef informerar 

 
§ 50 

 
Anmälningsärenden 

 
§ 51 

 
Avrapportering av delegationsbelut 

 

  

 

…………… 
Ordf. sign.  

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

 

KoF § 43 Dnr. KFN/2020:45 - 006 

 
 
Riktlinjer för digitalt nämndsammanträde 

Kommunstyrelsen, på uppdrag av Kommunfullmäktige KF § 67, beslutade den 21 september 

att anta riktlinjer för att reglera i vilken utsträckning nämndledamöterna ska kunna delta på 

distans och vilka krav på teknisk utrustning som bör gälla, KS § 82. 

Många ledamöter och ersättare i nämnder och fullmäktige anser sig hindrade att fysiskt 

deltaga i sammanträden på grund av smittorisk som ex. i fallet med den pågående 

Coronapandemin. 

Deltagande i politiska sammanträden digitalt och inte på plats i sammanträdesrummet 

kommer med krav på rätt teknisk utrustning. För att säkerställa att nämnderna endast 

använder sig av denna möjligheten vid tillfällen när det är absolut nödvändigt och med rätt 

utrustning krävs tydliga riktlinjer.Kommunstyrelsen har antagit riktlinjer för att reglera i 

vilken utsträckning sammanträden kan ske digitalt och vilka krav på teknisk utrustning som 

bör gälla. Dessa riktlinjer ska bland annat omfatta hur yrkanden, ajournering och gruppmöten 

kan behandlas. 

Förtroendevalda kommer att erbjudas utbildning i digitala möten samt erbjudas teknisk 

utrustning vid behov. 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att man tagit del av riktlinjerna för digitala 
sammanträden i Salems kommun. 

 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 

  

 

…………… 
Ordf. sign.  

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

KoF § 44 Dnr. KFN/2020:51 - 800 

 
Förändring av indikatorer under innevarande år, 2020 

Kultur- och fritidsnämnden har att ta fram mål och indikatorer för sin verksamhet samt ge 
förslag på viktning av måluppfyllelsen. På två st indikatorer för 2020 har förändringar skett, 
vilket gör att Kultur- och fritidsnämnden bör överväga om man ej ske genomföra en 
förändring under innevarande år, 2020. Detta är möjligt då Kultur- och fritidsnämnden 
ansvarar för sin egen verksamhetsplan. Målen redovisas i bokslut för kultur- och 
fritidsnämnden. 

I mål “Trygghet” brukar svar på trygghetsfrågor i Stockholmsenkäten redovisas. 
Stockholmsenkäten görs på många av länets kommuner, där åk 7, 9 och åk 2 i Gymnasiet 
svarar på frågor bl a om upplevd trygghet. Stockholmsenkäten genomförs vartannat år och 
genomförs nu år 2020. 

Mål “Tillgänglighet” - indikator Bokningsgrad vid säsongsstart mäts för att ge ett stödvärde 
för att utläsa bokningsgraden i Skogsängshallen och Säbyhallen. Genom förändrade rutiner 
hos idrottsförbundet och kultur- och fritidsförvaltningen kommer ej denna 
indikatorsbeskrivning att ge den effekt som varit syftet. Kultur- och fritidsförvaltningen 
föreslår att indikatorn istället mäter bara “Idrottsanläggningar Utnyttjandegrad”, och har 
30% viktning. 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta Kultur- och fritidsförvaltningens förslag 
att ändra indikatorvärde och viktning för mål “Trygghet” till att även omfatta 
indikatorn “Stockholmsenkäten” under innevarande år 2020. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta Kultur- och fritidsförvaltningens förslag 
att ändra indikatorbeskrivning för mål “Tillgänglighet” för innevarande år 2020, där 
indikatorn mäter “Idrottsanläggningar Bokningsgrad vid säsongsstart” utgår och den 
av Kultur- och fritidsförvaltningen föreslagna nya viktningen på 30% för antas för 
indikator. 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 

 

 

…………… 
Ordf. sign.  

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

KoF § 45 Dnr. KFN/2020:52 - 800 

 
Kultur- och fritidsnämndens mål och indikatorer för 2021 

Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att bryta ner övergripande mål som fastställts av 
kommunfullmäktige till egna mål, indikatorer och viktningar. 

Kultur- och fritidsnämndens mål för 2021 korresponderar enligt uppdrag med övergripande 
perspektiv och mål: 

● Medborgare - tillgänglighet och trygghet 
● Miljö - hållbar miljö 
● Medarbetare - attraktiv arbetsgivare 
● Ekonomi - stabil ekonomi 

Utifrån dessa övergripande mål och perspektiv har Kultur- och fritidsnämnden fastslagit 
följande mål för sin verksamhet; “Tillgänglighet”, “Välfärdsservice”, “Effektivitet i satsningar”, 
“Trygghet”, “Hållbar miljö”, “Medarbetare” och “Stabil ekonomi”. 

Kultur- och fritidsnämndens mål har arbetats fram från en målgrupp bestående av: Erik 
Glimvik (M), Åsa Dahl (L) och Björn Wivallius (S). 

Förändringar och justeringar i måldokumentet från år 2020 finns på indikatorer för 
Kulturverksamhet, Fritidsgårdsstatistik, besök flickor, Fältstatistik, möte unga och vuxna, 
Idrottshallsbokning vid säsongsstart. Vidare förändring av viktning för måluppfyllelse vad 
avser mål Attraktiv arbetsgivare och Välfärdsservice. 

 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta mål och indikatorer inför verksamhetsåret 2021. 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 

 

 

…………… 
Ordf. sign.  

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

KoF § 46 Dnr. KFN/2020:53 - 040 

 
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan samt avgifter för 
2021-2023 

Kommunfullmäktige har fastställt budgetramar för 2021-2023. Budgetmodellen beskriver en 
ekonomisk utveckling för kultur- och fritidsnämnden under perioden 2021-2023. 
Budgetmodellen har även beskrivit att inga överramäskande ska förekomma. Förslag på ny 
eller förändrad driftsbudget av verksamhet ska finansieras inom den för nämnden beslutade 
ramen KoF § 16, 2020-04-16 och prioriteras inom respektive nämnds eget 
verksamhetsområde. Motiven för och konsekvenser av omprioriteringarna ska beskrivas i 
nämndsbudgeten. Kostnadsprisuppräkning har genomförts vad avser lön och delar av 
indexering av avtal. I budget 2021-2023 ingår även interna kostnader och intäkter. 

Kultur- och fritidsnämndens presidium har bearbetat mål och indikatorer för kultur- och 
fritidsnämnden. Dessa mål med tillhörande indikatorer finns i verksamhetsplan för kultur- 
och fritidsnämnden för år 2021. 

Total budgetram för Kultur- och fritidsnämndens verksamhet är: 
Beviljad budgetram enl KF, netto: 
 
2021 - 15 102 kr 
2022 - 15 510 kr 
2023 - 15 991 kr  
Fördelning för resp enhet finns redovisade i bilaga. 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att ingen omfördelning sker mellan nämndens 
verksamheter. 

Från Medley, driftsentreprenör för Säby Sim- och sporthall, föreligger förslag till nya avgifter 
för bad. Avgifter för bad fastställs av kommunen, men andra avgifter regleras av 
driftsentreprenören. Förslaget är att höja avgifterna, vilket kan anses som motiverat då ingen 
avgiftsreglering skett sedan 2015. 

Kultur-och fritidsnämndens beslut 

1.  Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsplanen med mål och 
verksamhetsredogörelse samt förvaltningens förslag till ekonomisk ramfördelning 
per verksamhet för 2021. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till 
avgifter för bad vid Säby Sim- och sporthall för 2021. 

____________________ 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 

  
…………… 
Ordf. sign.  

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

KoF § 47 Dnr. KFN/2020:48 - 805 

 
Salems kommuns idrottsstipendium 2020 

Kultur- och fritidsnämnden ska enligt reglementet årligen utse en idrottsstipendiat. Följande 
regler har antagits för idrottsstipendiet: 

1. Idrottsstipendiet kan utdelas till uppmuntran för förtjänstfulla eller lovande insatser, 
till ledare eller aktiva inom idrottsrörelsen i Salems kommun. 

2. Den sammanlagda stipendiesumman uppgår till 10 tkr. 
3. Ansökan eller förslag på stipendiat skall vara Salems kultur- och fritidsenhet, 144 80 

Rönninge, tillhanda senast 2020-10-15. 

Idrottsstipendiet har annonserats i Salems kommun Informerar, Mitt i Botkyrka-Salem, 
Salems Kommuns hemsida och i Föreningsinfo. 

Stipendiet kommer delas ut vid Kommunfullmäktige torsdag 10 december 2020. 

Vid ansökningstidens slut har 7 stycken nomineringar inkommit. 

 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar tilldela 2020 års idrottsstipendium till Denice 
Brännström. 

2. Kultur- och fritidsnämnden antog följande motivering:  

Kultur- och fritidsnämnden vill uppmärksamma en erfaren ledare för förtjänstfulla 
insatser i en idrott främst för flickor. Denice Brännström är en motiverande ledare 
och förebild inom Salemgymnasterna som får unga flickor att tro på sig själva, 
samarbeta med andra och att utmana sina gränser både under gymnastikpass och 
utanför idrottshallen.  

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 

Förslagsställare 

Stipendiat 

 

 
 

…………… 
Ordf. sign.  

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

KoF § 48 Dnr. KFN/2020:46 - 800 

 
Förslag till ny text för stipendier 

I samband med ärendet gällande svar på motion “Pris till årets eldsjäl” väckt av Anders 
Klerkefors (R) KoF § 25, 2020-05-14 framlades en önskan från Kultur- och fritidsnämnden att 
se över texterna för Idrottsstipendiet och Kulturstipendiet. Kultur- och fritidsförvaltningen 
har tagit fram förslag på nya formuleringar som syftar till att bredda sökkriterierna för 
Idrotts- och Kulturstipendiet. 

 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar anta förslagen till nya formuleringar för 
Idrottsstipendiet och Kulturstipendiet. 
 

2. Ovannämnda kriterier gäller från och med 1/1-2021. 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

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

KoF § 49 Dnr. KFN/2020:4 
 
Ordförande och förvaltningschef informerar 

- Namnsättning Bollplansvägen 

- Presidiet i möte med revisorerna 

- Genomgång av hur Corona påverkar Kultur- och fritidsnämndens och föreningars 
verksamheter  

- RF SISU, rapport angående coronapandemins inverkan på idrottsföreningarna i Stockholms 
län 

- Fågelsångsskolan, första spadtag togs 14 oktober, planeras färdigställd 2023 

- Prästboda bollplan beräknas klar mitten på november 

- Fritidsgården -Vakant fritidsfältartjänst ombildas till gruppledartjänst 

 

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 § 50 Dnr. KFN/2020:5 
 
Anmälningsärenden 

● 2020-09-21, Kommunstyrelseförvaltningen, Information om hantering av 
personuppgifter och överföring till USA 

● 2020-09-28, KS § 79 Delårsrapport per juli 2020 för Salems kommun 
● 2020-10-01, Kommunstyrelseförvaltningen, Fördelning av arbetsmiljöuppgifter för 

chefer i Salems kommun. 
● 2020-10-09, KF § 40 Delårsrapport per juli 2020 för Salem kommun. 

 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälningsärenden. 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 

 

…………… 
Ordf. sign.  

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

KoF § 51 KFN/2020:18 

 
Avrapportering av delegationsbelut 

Brådskande ärende 

Yttrande över detaljplan för del av Rönninge 1:363, KFN/2020:49 

 

Anställning 

Biblioteket, 2020-10-08 

 

Köp utanför ramavtal 

Fritidsgården, Grupphandledning 

 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 

 


