
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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 Kultur- och fritidsnämnden 

Plats och tid: Torsdag den 26 november, kl. 19.00-20.15, rum Bergaholm, Salems Kommun 

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

Ersättare: Solweig Byfeldt (M),  Anna Brandt (C), Ylva Ledin (L), Tom Lindgren (S), Bernd 
Priemer (R) 

Övriga deltagande: Rolf Johanson, Förvaltningschef 
Henrik Svensson, Nämndsekreterare 

Utses att justera: Leif Ståhl (C) 
Justeringens  
plats och tid: Torsdag den 3 december 2020 kl. 15:00, Kultur- och fritidsförvaltningen 

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

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

Justerande       …………………………  
 Leif Ståhl  

…………… 
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:  2020-11-26 

Datum för anslagets 
uppsättande:  2020-12-04 

Överklagande tiden går ut:     2020-12-27 

Datum för anslagets 
nedtagande:                               2020-12-28 

Förvaringsplats 
för protokollet: Kultur- och fritidsförvaltningen 

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

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 



 

 

 

Innehållsförteckning  
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 Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

 

§ 52 

 

Information: Stockholmsenkäten 2020 

§ 53 Fritidsgårdens öppethållande 2021 

§ 54 Salems Biblioteks öppethållande 2021 

§ 55 Information: Redovisning av föreningsstöd 2020 

§ 56 Uppdrag budgetanpassning 2021-2023 för Kultur- och fritidsnämnden 

§ 57 Revidering av indikator "SCB - trygghetsmätning" för 2021 

§ 58 Sammanträdesdagar för Kultur- och fritidsnämnden 2021 

§ 59 Remiss: Ändring av detaljplan för kv. Sjöviken, Rönninge 

§ 60 Ordförande och förvaltningschef informerar 

§ 61 

 
 

Anmälningsärenden 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 



 

 

 

 
 KoF § 52                        Dnr. KFN/2020:60 

 
 
Information: Stockholmsenkäten 2020 

Rolf Johanson, kultur- och fritidschef redovisar resultat från Stockholmsenkäten 2020 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att nämnden har tagit del av redovisningen. 

 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 

  

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  2020-11-26 

4 av 14 

 Kultur- och fritidsnämnden 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 



 

 

 

KoF § 53 Dnr. KFN/2020:56 - 816 

 
Fritidsgårdens öppethållande 2021 

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat ett förslag avseende öppethållande för 
fritidsgården Huset och tider för fritidsfältandet för 2021. Förslaget innefattar ordinarie 
öppettider samt reglerar öppethållande i samband med helgdagar, lov och sommarperioden. 
 
Förändring från 2020 års öppettider föreslås vara senarelagd öppning under sommaren då 
väldigt få besökare kom före kl 12.00.  
 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar upprättat förslag avseende öppethållande för fritidsgården 
Huset och tider för fritidsfältandet för 2021. 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
 
Fritidsgården 
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 Kultur- och fritidsnämnden 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 



 

 

 

KoF § 54 Dnr. KFN/2020:57 - 880 

 
Salems Biblioteks öppethållande 2021 

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till öppethållande för biblioteket 
avseende 2021. Förslaget innefattar ordinarie öppettider samt reglerar öppethållande i 
samband med helgdagar, lov och sommarperioden. 

 
Förslaget till öppethållande 2021 innebär ingen förändring av öppethållande från föregående 
år. 
 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur och fritidsnämnden antar förslaget till öppethållande för Salems bibliotek 2021 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
 
Biblioteket 

 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  2020-11-26 

6 av 14 

 Kultur- och fritidsnämnden 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 



 

 

 

KoF § 55 Dnr. KFN/2020:53 - 040 

 
Information: Redovisning av föreningsstöd 2020 

Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar utfallet av föreningsstödet för 2020. Då pågående 
covid-19 pandemi under vår 2020 påverkade föreningarnas aktiviteter tog 
Krisledningsnämnden i Salems kommun beslut att låta föreningar som hade minskade 
aktiviteter under våren 2020 i jämförelse med våren 2019 få samma ersättning som vår 2019. 
Redovisningen av aktiviteter avser faktiska aktiviteter. De faktiska totala aktiviteterna ligger i 
samma nivå med 2019. Det totala stödet som har fördelats 2020 är prel 1033.0 tkr. 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av redovisningen om föreningsstödet 2020. 

____________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
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 Kultur- och fritidsnämnden 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 



 

 

 

KoF § 56 Dnr. KFN/2020:53 - 040 

 
Uppdrag budgetanpassning 2021-2023 för Kultur- och 
fritidsnämnden 

Kommunfullmäktige fastställde 2020-11-25 budgetramar för 2021-2023 för Kultur- och 
fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden fastställde 2020-10-22 förslag till budgetramar 
för 2021-2022. Men i Kommunfullmäktiges uppdrag finns att anpassa budgeten ytterligare 
med -45 tkr. 
I underlaget till Kommunfullmäktiges förslag till budget för 2021-2023 finns i bilaga förslag att 
kulturnämndens budget anpassas med -45 tkr för 2021-2023 via ändringar av “Avgifter i 
idrottshallar Justeringar”.  Förslaget är ett av flera som kultur- och fritidsförvaltningen samt 
andra förvaltningar har lämnat till Kommundirektören i syfta att kommunen ska kunna vara 
förberedd på ev anpassningar på g a coronapandemins inverkan på den kommunala 
ekonomin. Kultur- och fritidsnämnden kan välja annan anpassning är den föreslagna 
avgiftsförändringen. Beslut om anpassning måste vara beslutad hos Kultur- och 
fritidsnämnden innan mars. 

Ordförandens förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige fastställa reviderade 
avgifter för uthyrning av kommunens lokaler till föreningslivet m fl för 2021, under 
förutsättning att kommunfullmäktige antar föreliggande budgetförslag för 
2021-2023. 
 

2. Följande avgiftsförändring föreslås gälla fr o m 2021-04-01. 

 

Yrkanden 
Björn Wivallius (S) yrkar på en 5% höjning av avgifterna och ger förvaltningsledningen i 
uppdrag att minska vissa budgetposter på mellan 5-10 tkr till anpassningen uppnåtts och att 
det är klart till nästa nämndsammanträde. 

Åsa Dahl (L) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut mot Björn Wivallius (S) yrkande under 
proposition och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i linje med ordförandens 
förslag till beslut. Votering begärs och verkställs. 
 
Votering 
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla ordförandens förslag till beslut 
röstar Ja och den som vill bifalla Björn Wivallius (S) yrkande röstar Nej. Vinner Nej har Kultur- 
och fritidsnämnden röstat i enlighet med Björn Wivallius (S) yrkande. 
Voteringen utfaller enligt följande: 4 ledamöter röstar Ja och 3 röstar Nej. Hur var och en 
röstat framgår av bilagd voteringslista. 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar därmed i linje med ordförandens förslag till beslut. 
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 Kultur- och fritidsnämnden 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 



 

 

 

 
Protokollsanteckning  
Björn Wivallius (S) medges lämna protokollsanteckning i ärendet. 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige fastställa reviderade 
avgifter för uthyrning av kommunens lokaler till föreningslivet m fl för 2021, under 
förutsättning att kommunfullmäktige antar föreliggande budgetförslag för 
2021-2023. 
 

2. Följande avgiftsförändring föreslås gälla fr o m 2021-04-01. 

____________________ 
 
Beslutsexpediering 
 
Kommunfullmäktige 
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 Kultur- och fritidsnämnden 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 



 

 

 

KoF § 57 Dnr. KFN/2020:46 - 800 

 
Revidering av indikator "SCB - trygghetsmätning" för 2021 

Under Kultur- och fritidsnämndens övergripande mål “Trygghet” finns indikatorn “SCB - 
trygghetsmätning”.  Frågeställningen som skapar svarsunderlaget som ger resultatet i 
indikatorn kommer i fortsättningen (från 2021)  vara  “Hur trygg känner du dig utomhus i 
området där du bor när det är mörkt ute resp ljust ute”. Detta samlas i ett medelvärde. 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att man mäter via andelen svar “Ganska bra och 
Mycket bra” och använder följande fördelning av  indikator “SCB - trygghetsmätning” under 
övergripande mål “Trygghet”: Grönt 50 % av svaren på “Ganska bra/Mycket bra” 

Gult 40-49 % av svaren “Ganska bra/Mycket bra” 

Rött 0-39 % av svaren “Ganska bra/Mycket bra” 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar revidera indikator “SCB - trygghetsmätning” under 
övergripande mål “Trygghet” till följande: 

Grönt 50 % av svaren på “Ganska bra/Mycket bra” 

Gult 40-49 % av svaren “Ganska bra/Mycket bra” 

Rött 0-39 % av svaren “Ganska bra/Mycket bra” 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
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 Kultur- och fritidsnämnden 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 



 

 

 

KoF § 58 Dnr. KFN/2020:59 - 006 
 
Sammanträdesdagar för Kultur- och fritidsnämnden 2021 

Kommunstyrelsens kansli har tagit fram förslag till sammanträdesdagar för 2020 med hänsyn 

till budgetprocessen. Kultur- och fritidsnämnden har att ta ställning till nedan upprättade 

förslag på datum för mötesdagar 2020. 

Förslag: 

18 februari  

25 mars  

13 maj 

9 september 

21 oktober 

2 december 

 

Utöver de föreslagna dagarna önskar kultur- och fritidsnämnden hålla ett sammanträde 

torsdag den 21 januari för att hinna arbetet med föreningsstöden.  

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 

1. Kultur- och fritidsnämnden antar upprättat förslag till sammanträdesordning för 
2021. 
 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar hålla sammanträde torsdag den 21 januari 2021. 
 

3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar flytta sammanträdet 13 maj till 6 maj på grund 
av helgdag. 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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 Kultur- och fritidsnämnden 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 



 

 

 

KoF § 59 Dnr. KFN/2020:59 - 006 
 
Remiss: Ändring av detaljplan för kv. Sjöviken, Rönninge 

Bygg- och miljönämnden har att skicka ut ändring av detaljplan Sjöviken på samråd och 
remiss. Samrådstiden pågår 25 okt -27 nov. Planområdet är beläget cirka en kilometer 
nordväst om Rönninge centrum med sjön Flaten i söder och Salemsvallen i norr och 
ändringen syftar till att reglera tillåten exploatering till endast friliggande enbostadshus och 
förhindra fällning av skyddsvärda träd. 

Kultur- och fritidsnämndens intressen i området 

Området gränsar i norr till Salemsvallens idrottsplats med bollplan och utomhustennisbanor. 
Inom området finns en utomhustennisbana den så kallade plexi-pavebanan. I området finns 
inga kända fornlämningar eller kulturhistoriskt skyddade kulturmiljöer.  

Tennisbanan inom området påverkas ej av förslaget till ändring av detaljplan, så  kultur- och 
fritidsförvaltningen ser ingen anledning till att lämna erinran mot förslaget till ändring av 
detaljplan för kv Sjöviken. 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot upprättat förslag till ändring av detaljplan 
för kv Sjöviken. 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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 Kultur- och fritidsnämnden 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 



 

 

 

KoF § 60                       Dnr. KFN/2020:4 
 
Ordförande och förvaltningschef informerar 

- Prästboda bollplan - Planen är besiktigad och godkänd. Endast åtgärder med 
belysningsarmaturer och förråd/toalett återstår 

- Coronarapportering avseende Kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Se bilaga. 

-  Idrottsstipendiet till Denice Brännström ska delas ut “live” i KF. Skjuts därför på 
framtiden då det för närvarande hålls digitala möten på grund av pandemin. 

- HME-enkäten för Kultur- och fritidsförvaltningen: Endast 4 st fullständiga svar. Vilket 
ger att Kultur- och fritidsförvaltningens resultat ej kan bilda en egen grupp med 
resultat och åtgärdsplan då det krävs minst 5 svar. 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
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 Kultur- och fritidsnämnden 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 



 

 

 

KoF § 61                       Dnr. KFN/2020:5 
 
Anmälningsärenden 

● 2020-11-02, Kultur- och fritidsförvaltningen, Information angående lokala allmänna 
råd för covid-19 - utskick till registrerade föreningar 

● 2020-11-02, Länsstyrelsen Stockholm, Fortsatt publiktak på 50 personer i Stockholms 
län 

● 2020-10-20, BoM § 73 Salem 5:3 Namnsättning av vägen till Prästboda bollplan 
● 2020-11-12, Stockholms läns Bildningsförbund, Folkbildning och Covid-19 
● 2020-11-12, Kultur- och fritidsförvaltningen, Förslag till avgifter för Säby Sim- och 

sporthall 2021 - tjänsteskrivelse till KF 
● 2020-11-24, Kultur- och fritidsförvaltningen , Information från Salems kommun till 

föreningar - utskick om coronapåverkan  
● 2020-11-24, Kultur- och fritidsförvaltningen , Information från Salems kommun till 

privatpersoner som hyr lokaler - utskick om coronapåverkan 

 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälningsärenden. 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
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 Kultur- och fritidsnämnden 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 



Salems kommun 
 
Kultur- & fritidsnämnden, Votering § 56  Datum: 2020-11-26 Tid: 19.00-20.15 

 
 Attest:....................................................... Verksamhet 4000 
 
Namnförtydligande: Rolf Johanson Justering:........................................... 

Närv  ORDINARIE LEDAMÖTER  Noteringar Votering § 56 JA NEJ 

X Erik Glimvik (M)   X  

X Åsa Dahl (L)    X   

X Sead Kosevic (M)    X   

X Leif Ståhl (C)    X   

X Björn Wivallius (S)     X 

- Mats Gustafsson (S) Katarina Larsson 
ersätter 

   -   - 

X Michael Lindahl (R)      X 

   ERSÄTTARE         

 Solveig Byfeldt (M)      

 Anna Brandt (C)        

 Ylva Ledin (L)        

 Torbjörn Åberg (KD)        

 Tom Lindgren (S)       

X Katarina Larsson (S) ersätter Mats 
Gustafsson 

    X 

 Bernd Priemer (R)        

      

 Rolf Johanson, KoF-chef       

 Henrik, Svensson, sekreterare     

      



KoF § 56 
Uppdrag budgetanpassning 2021-2023 för Kultur- och fritidsnämnden 
 
protokollsanteckning 
 
Vi socialdemokrater tycker att en 20 % höjning är oskälig och väljer en annan lösning. 
Att man istället höjer avgifterna med 5% och ger förvaltningsledningen i uppdrag att 
minska andra budgetposter på mellan 5-10 tkr till anpassningen uppnåtts. 
Att det är klart till nästa nämndsammanträde 
 
Björn Wivallius, 2:a vice ordförande Kultur och fritidsnämnden 
 
20201126 
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