
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  2021-01-21 

1 av 14 

 Kultur- och fritidsnämnden 

Plats och tid: Digitalt möte via Google Meet, torsdag den 21 januari, kl. 19:00-20:05 

Beslutande: Rickard Livén (M), ordförande 
Åsa Dahl (L) 
Sead Kosevic (M) 
Leif Ståhl (C) 
Björn Wivallius (S) 
Katarina Larsson (S) 
Michael Lindahl (R) 

Ersättare: Mauno Simonen (M), Anna Brandt (C), Ninos Garis (L), Pernilla Schubert (KD), 
Bernd Priemer (R) 

Övriga deltagande: Rolf Johanson, Förvaltningschef 
Henrik Svensson, Nämndsekreterare 

Utses att justera: Björn Wivallius (S) 
Justeringens  
plats och tid: Torsdag den 28 januari 2021 kl. 15:00, Kultur- och fritidsförvaltningen 

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

Ordförande       ………………………… 
Rickard Livén  

Justerande       …………………………  
Björn Wivallius  

…………… 
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:  2020-01-21 

Datum för anslagets 
uppsättande:  2020-01-29 

Överklagande tiden går ut:     2020-02-19 

Datum för anslagets 
nedtagande:                               2020-02-20 

Förvaringsplats 
för protokollet: Kultur- och fritidsförvaltningen 

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

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 



 

 

 

Innehållsförteckning  
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 Kultur- och fritidsnämnden 

  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

 

1 

 

Fördelning av föreningsstöd för 2021 

2 Internkontroll redovisning 2020 

3 Internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden 2021 

4 Redovisning av synpunkter och klagomål för 2020 

5 Remiss: Strategi för friluftsliv i Stockholms län 

6 Remiss: Strategi för integration 

7 Svar på “Rapport avseende tillsynen av registerförteckningen” 

8 Flytt av sammanträdesdag för Kultur- och fritidsnämnden 

9 
 
10 

Ordförande och förvaltningschef informerar 
 
Anmälningsärenden 

11 Avrapportering av delegationsbeslut 
 
 
 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 



 

 

 

 
 

KoF § 1                         Dnr. KFN/2021:1 

 
Fördelning av föreningsstöd för 2021 

Kultur- och fritidsnämnden har 1060 tkr att fördela i föreningsstöd för 2021. Dessa ska 
fördelas i form av särskilda bidrag, aktivitetsbidrag, grundbidrag, stöd till funktionsnedsatta 
inom föreningslivet, idrottsstipendium. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat ett förslag till fördelning för föreningsstöd för år 
2021 som beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2021-01-07. 

 

Förslag till beslut 

1.  Kultur- och fritidsnämnden fastställer kultur- och fritidsförvaltningens förslag till 
fördelning av stöd till föreningar 2021. 

 
2.  Kultur- och fritidsnämnden fastställer aktivitetsbidrag 2021 till 6.50 kr per deltagare 5-20 
år. 

 
3.  Kultur- och fritidsnämnden fastställer grundbidrag 2021 till 40 kr per medlem 5-20 år. 

 
4.  Kultur- och fritidsnämnden fastställer bidraget till funktionsnedsatta medlemmar 2021 till 
80 kr per medlem. 
 
5. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att verksamhet med flickor, ledarutvecklande insatser 
samt funktionsnedsatta ska vara prioriterade områden vid fördelning av särskilt bidrag. 
 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
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 Kultur- och fritidsnämnden 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 



 

 

 

KoF § 2 Dnr. KFN/2021:3 

 
Internkontroll redovisning 2020 

Efter fullmäktigebeslut skall ett antal internkontrollpunkter gälla för samtliga nämnders 
verksamhet.  Nedan redovisas även områden specifika för Kultur- och fritidsnämnden. 
 
Utfallet av den interna kontrollen för kultur- och fritidsnämndenär på samtliga områden utan 

anmärkning förutom; 

 

*Att förtroendekänsliga poster har attesteras av överordnad chef. Kultur- och 

fritidsförvaltningen har vid två tillfällen ej redovisat deltagarlista. Ett tillfälle vid en utbildning 

och vid ett tillfälle vid en intern konferens. 

*Kontroll att dokumentation finns för direktupphandling. Kultur- och fritidsförvaltningen har 

vid tre tillfällen ej tagit in offert från tre st oberoende leverantörer av tjänst, vilket strider 

mot reglemente för direktupphandling.  

 
Genomgång i förvaltningens ledningsgrupp med ekonomiansvarig om hur gällande rutiner för 

för ovanstående två punkter skall redovisas kommer att genomföras. 

 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att man tagit del av redovisning av internkontroll för 
2020. 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
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 Kultur- och fritidsnämnden 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 



 

 

 

KoF § 3 Dnr. KFN/2021:4 

 
Internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden 2021 

Internkontrollplanen är ett instrument för att kvalitetssäkra och följa upp nämndernas 
verksamheter. För 2021 finner Kultur- och fritidsförvaltningen det önskvärt att kontrollera 
bland annat följande områden: 

- Uppdatering av kommunens externa hemsida* 

- Kontroll av systematiskt arbetsmiljöarbete* 

- Kontroll av verkställighet av beslut* 

- Kontroll av direktupphandling* 

- Kontroll av intäkts/bidragsflöden* 

- Kontroll av entreprenadavtal 

- Kontroll av konstsamlingen 

- Kontroll av kontanthantering 

- Kontroll av underlag för föreningsbidrag 

- Kontroll av diarieförteckning 

- Kontroll av lager fritidsgården 

*Kommunövergripande åtgärder samtliga nämnder 

 

Hela internkontrollplanen för Kultur- och fritidsnämnden redovisas i särskild bilaga. 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar anta det av Kultur- och fritidsförvaltningen upprättade 
förslaget till internkontrollplan för år 2021. 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
 
Ekonimikontoret 
Kommunstyrelsens stab 
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 Kultur- och fritidsnämnden 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 



 

 

 

KoF § 4 Dnr. KFN/2021:6 

 
Redovisning av synpunkter och klagomål för 2020 

Salems Kommun arbetar med ett system för synpunkter och klagomål från allmänheten. 

Allmänheten kan via mail, hemsida eller blankett lämna synpunkter som den ansvariga 

förvaltningen skall besvara. Redovisning skall årligen genomföras till respektive nämnd. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har fått in tio stycken synpunkter och klagomål under 2020, 
vilka redovisas i tjänsteskrivelse. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har besvarat samtliga synpunkter. I vissa har avsändaren ej 
lämnat kontaktuppgifter vilket gör att kommunikation i ärendet ej har kunnat  fullföljas. 
 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av inkomna synpunkter och klagomål för 2020. 

____________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 

 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  2021-01-21 

7 av 14 

 Kultur- och fritidsnämnden 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 



 

 

 

KoF § 5 Dnr. KFN/2021:8 

 
Remiss: Strategi för friluftsliv i Stockholms län 

Länsstyrelsen i Stockholms översänder remiss på “Strategi för friluftsliv i Stockholms län”. 
Svar skall ha inkommit från Salems Kommun senast 2021-02-26.  

Länsstyrelserna har i uppdrag att samordna och leda det regionala arbetet med frilufts- 
politiken i samverkan bl a med kommunerna, för att stärka samordningen, skapa forum för 
samverkan och förverkliga regeringens friluftspolitik har ett förslag till friluftsstrategi tagits 
fram. 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot Länsstyrelsens “Strategi för friluftsliv i 
Stockholms län” 

 

____________________ 

 
Beslutsexpediering 
 
Kommunstyrelsen 
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 Kultur- och fritidsnämnden 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 



 

 

 

KoF § 6 Dnr. KFN/2021:7 

 
Remiss: Strategi för integration 

Kultur- och fritidsnämnden har från Socialförvaltningen fått i uppdrag att yttra sig över 
“Strategi för integration”. 

Invandring till Sverige är ett permanent inslag i det svenska samhället. I Salems kommun bor 
människor med en mångfald av olika bakgrunder och erfarenheter. Det stora antalet 
flyktingar som kom till Sverige omkring år 2015 satte fokus på detta. Dessutom har det skapat 
en ökad medvetenhet om vikten av det samhälleliga ansvaret som det för med sig, bland 
annat att skapa förutsättningar för en god integration. De utmaningar som Salems kommun 
står inför är framför allt hur förvaltningarna kan samverka i integrationsfrågor och hur 
arbetet kan formaliseras.  
Syftet med strategin är därför att : 

● skapa ett underlag för struktur i integrationsarbetet,  
● att skapa bättre förutsättningar för att utveckla arbetet,  
● att göra arbetet kunskapsbaserat, och  
● att skapa samverkansmetoder inom och utom kommunen 

 
Inom Kultur- och fritidsförvaltningen pågår idag många uppgifter där integrations- 
utvecklande moment finns. Några exempel:  

● Föreningsstödet och föreningslivets insatser 
● Öppna aktivitetsytor utomhus ex näridrottsplatser, bollplaner för spontanspel, 

elljusspår, utegym, skateplaza. 
● Kulturarrangemang för både barn och unga samt vuxna 
● En öppen fritidsgård med verksamhet för ungdomar 
● Fritidsfältare som arbetar att möta unga på fältet 
● Särskilda öppna fritidsaktiviteter ex fredagsfotboll, Ersboda 4H-gård, Möllebadet 
● Samverkan med institutioner inom socialförvaltning och barn- och 

utbildningsförvaltning vilka aktivt arbetar med integration ex SFI och boenden. 
● Ett öppet bibliotek med verksamheter som förstagångsbesök med tolk, språkcafé 

som drivs av Salems väntjänst, samarbete med förberedelseklasser på 
Skogsängsskolan och Säbyskolan och visningar för SFI-grupper. 
Biblioteket har ökat inköp av språkkurser, språkböcker och lexikon, tidskrifter, 
ordböcker. Fokus är på de språk som är mest aktuella. 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av “Strategi för integration”. 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Socialförvaltningen 
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 Kultur- och fritidsnämnden 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 



 

 

 

KoF § 7 Dnr. KFN/2021:5 
 
Rapport avseende tillsyn av registerhantering 

Kommunstyrelsen och nämnder är personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som förekommer inom nämndens verksamhetsområde. Syftet med 
tillsynen är att tillse att kommunen följer de lagar och regler som finns på området samt 
att vara ett stöd för förvaltningarna att uppnå regelefterlevnad om det uppdagas brister 
inom verksamheterna. 
Tillsynen visar på en kommunövergripande nivå att det finns brister i de registreringar av 
behandlingar av personuppgifter som återfinns i kommunens registerförteckning. Bristerna 
består generellt bland annat av 
 

• att förvaltningarna inte har fyllt i förteckningen fullt ut, 
• att förvaltningarna har svarat ofullständigt på frågorna, istället för att söka fram 
informationen, 
• att förvaltningarna har inte förstått frågorna och 
• att förvaltningarna har ansvarig kontaktperson som inte längre är anställd 

 
Av underlagen för tillsynen har det generellt framkommit att verksamheterna efterfrågar 
mer information om behandling av personuppgifter och utbildning. 
 
För kultur- och fritidsförvaltningens del har två stycken behandlingar granskats särskilt av 
dataskyddsombudet; *Register över föräldrars samtycke till bibliotekskort i pappersformat 
och *Föreningsregister. 
Synpunkt lämnas på en av behandlingarna vilken saknar en tydlig motivering till den rättsliga 
grunden, vilket inte uppfyller kraven i dataskyddsförordningen, utan en motivering bör 
anges. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen genomför följande åtgärder med anledning av 
rekommendationerna. 

● Den synpunkt på behandlingen som saknar motivering till rättslig grund har åtgärdat 
detta i systemstödet för registerförteckningen. 

● Information till medarbetare inom kultur- och fritidsförvaltningen om skyldigheten 
att föra registerförteckning kommer genomföras på arbetsplatsträff och 
ledningsgrupp. 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av “Rapport avseende tillsynen av 
registerförteckningen”. 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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 Kultur- och fritidsnämnden 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 



 

 

 

 

KoF § 8 Dnr. KFN/2020:59 - 006 

 
Flytt av sammanträdesdag för Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden har antagit en sammanträdesplan för 2021. Dock behövs en 

ändring genomföras med hänsyn till budgetprocessen. Sammanträdet torsdag den 25 mars 

2021 flyttas till torsdag 15 april 2021 för att anpassa budgetbeslut. 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar flytta sammanträdet  torsdag den 25 mars 2021 till 
torsdag 15 april 2021. 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
 
Kommunstyrelsens stab  

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  2021-01-21 

11 av 14

 Kultur- och fritidsnämnden 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 



 

 

 

KoF § 9                      Dnr. KFN/2021:9 

 
Ordförande och förvaltningschef informerar 

- Prästboda bollplan. 

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

- Krisledningsnämndens beslut 2021-01-20 avseende Kultur- och fritidsnämndens 
verksamheter. 

 

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 § 10                     Dnr. KFN/2021:10 
 
Anmälningsärenden 

● 2020-12-02, KF § 49 Mål- och budget 2021-2023 samt beslut om skattesats 
● 2021-12-03, Kommunrevisionen “Revisionsrapport: Granskning av styrning, 

finansiering och uppföljning av större investeringar" 
● 2020-12-16, KF § 60 Förslag på avgifter för Säby sim- och sporthall 
● 2020-12-16, KF § 62 Sammanträdesplan 2021 
● 2020-12-16, KF § 65 Val av Kultur- och fritidsnämnden 
● 2020-12-22, Svenska ridsport förbundet “Skärpta restriktioner hot mot hästvälfärd” 
● 2020-12-22, Krisledningsnämnden (KLN) - Beslut gällande nedstängning av 

anläggningar 
● 2020-12-28, Stockholms Fotbollsförbund (StFF) - Öppet brev gällande verksamheter 

under pågående Corona-pandemi  
● 2020-12-29, Kultur- och fritidsförvaltningen - Fördelning av Kultur- och 

fritidsnämndens investeringspott 2021 
 
 

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. 



 

 

 

KoF § 11 KFN/2020:18 

 
Avrapportering av delegationsbelut 

Brådskande ärenden 

*Förändrat öppethållande på Salems Bibliotek under nyårshelgerna, KFN/2020:18 

*Förändrat öppethållande på Biblioteket under Covid-19, KFN/2020:18 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
 Arkiv 
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 Kultur- och fritidsnämnden 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 


