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Kultur- och fritidsnämnden

Tid: Torsdagen den 13 oktober 2022, kl. 19:00

Plats: Kommunhuset, rum Bergaholm

Gruppmöten

Borgerliga alliansen kl. 18:00-19:00 i rum Bergaholm

(S) kl. 18:00-19:00 i rum Lideby

Ärenden: 1 Uppdrag konstnärlig utsmyckning på Fågelsångens skola

2 Kultur- och fritidsnämndens budget för 2023-2025

3 Nytt avtal med Rönninge Salem Fotboll om drift av kommunens
bollplaner

4 Information: Redovisning av föreningsstöd 2022

5 Ansökan om föreningsregistrering - Klustret i Salem

6 Ordförande och förvaltningschef informerar

7 Anmälningsärenden

8 Avrapportering av delegationsbeslut

Andreas Lundvall Henrik Svensson
Ordförande Sekreterare
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Kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid: Torsdag den 13 oktober 2022, kl. 19:00-, rum Bergaholm, Salems kommun

Beslutande: Andreas Lundvall (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),
Mats Gustafsson (S), Tom Lindgren (S), Bernd Priemer (R)

Övriga deltagande: Rolf Johanson, Förvaltningschef
Henrik Svensson, Nämndsekreterare
Annika Holmertz, Fritidskonsulent
Åsa-Viktoria Wihlborg, Konstkonsult

Utses att justera: Leif Ståhl (C)

Justeringens
plats och tid: Torsdag den 20 oktober 2022 kl. 14:30, Kultur- och fritidsförvaltningen

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

Ordförande …………………………
Andreas Lundvall

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: 2022-10-13

Datum för anslagets
uppsättande: 2022-10-21

Överklagande tiden går
ut: 2022-11-11

Datum för anslagets
nedtagande: 2022-11-12

Förvaringsplats
för protokollet: Kultur- och fritidsförvaltningen

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

……………
Ordf. sign.

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

Innehållsförteckning

1 Uppdrag konstnärlig utsmyckning på Fågelsångens skola

2 Kultur- och fritidsnämndens budget för 2023-2025

3 Nytt avtal med Rönninge Salem Fotboll om drift av kommunens bollplaner

4 Information: Redovisning av föreningsstöd 2022

5 Ansökan om föreningsregistrering - Klustret i Salem

6 Ordförande och förvaltningschef informerar

7 Anmälningsärenden

8 Avrapportering av delegationsbeslut

……………
Ordf. sign.

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

KoF § xx 1
Dnr. KFN/2022:49

Uppdrag konstnärlig utsmyckning på Fågelsångens skola
Kultur- och fritidsnämnden har att besluta tilldela en konstnär uppdrag att gestalta den
konstnärliga utsmyckningen i Fågelsångens skola. Uppdragsbeskrivning med tillhörande
budget antogs i kultur- och fritidsnämnden 2022-09-01, KoF § 34. Urvalsgruppen för den
konstnärliga utsmyckningen har valt ut tre stycken konstnärer som lämnat in skissförslag,
de presenteras som A, B, C.

Åsa Viktoria Wihlborg, Art Platform presenterar skissförslagen på sammanträdet.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdraget att utföra den konstnärliga
utsmyckningen i Fågelsångens skola tillfaller

_________________

Beslutsexpediering:

Projekt Fågelsångsskolan

……………
Ordf. sign.

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

Kultur- och fritidschef

Uppdrag konstnärlig utsmyckning på Fågelsångsskolan

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge A i uppdrag att utföra den konstnärliga
utsmyckningen i Fågelsångsskolan.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har att besluta tilldela en konstnär uppdrag att gestalta den
konstnärliga utsmyckningen i Fågelsångens skola. Uppdragsbeskrivning med tillhörande
budget antogs i kultur- och fritidsnämnden 2022-09-01. Urvalsgruppen för den
konstnärliga utsmyckningen har valt ut tre st konstnärer som lämnat in skissförslag.

Ärendet
Tre st konstnärer har lämnat in presentation och presenteras som A, B, C.

Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning

Efter samråd i urvalsgruppensgruppen för den konstnärliga gestaltningen av
Fågelsångskolan förordar Kultur- och fritidsförvaltningen förslag A

Finansiering
Den konstnärliga utsmyckningen av Fågelsångsskolan har en budget på 600 tkr, vilken är
fördelad efter beslut i Kultur- och fritidsnämnden 2022-09-01. Budgeten inryms inom
projekt Fågelsångsskolans ram.

Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef

Bilagor

Tre st konstnärers skissförslag

Delges

Projekt Fågelsångsskolan



Fågelsången
Konsten



Plats för konsten

I samarbete med arkitekt föreslås skolans ljusgård med tillhörande gradäng som bästa placering av 

ett offentligt konstverk. Ljusgården är den naturliga samlingspunkten på skolan och kommer att 

upplevas av många. Konsten kan här aktivera betraktaren, skapa nyfikenhet och bli en del av det 

utforskande lärandet.



Dialog och pedagogik

För att förankra konsten och både berätta dess 

historia samt inspirera till nya läsningar, tar vi 

hjälp av Kulturskolans konstpedagog. Tillsammans 

med den konstnär som tilldelas uppdraget att 

uppföra ett nytt konstverk planeras hur 

verksamheten, barn och ung kan involveras i 

processen på olika vis, genom workshops, samtal 

och verkstad.



Behörighetskrav och kriterier

Konstnären/konstnärsteam ska vara yrkesverksam alternativt uppvisa genomgången konsthögskola (BA)

F-skatt alt faktureringsföretag

 

• Konstnärskap som relaterar till konstuppdragets värdegrund, vision och förutsättningar.

• Konstnärskap med hög integritet, med unicitet och stor precision i uttrycken.

• Konstnärskap som innehar ett uttryck av komplexitet och som står i kontrast till arkitektur och 
funktion.   

• Konstnärskap med ett uttryck som rymmer olika tolkningar.

• Konstnär med ett uttryck som kan uppskattas av barn och unga. 

• Ett konstnärskap där tematiker och uttryck kan vara en del i ett tillgängligt lärande.



URVAL KONSTNÄRER



Konstnär A

Konstnär A vill att hens verk ska aktivera människor; gå att upptäcka från olika vinklar och  olika 

perspektiv. Att uppmuntra till att röra sin kropp runt objekten eller interagera med dom.

Konstnär A arbetar ofta med lekfullheten genom att skapa objekt och skulpturer som uppmuntrar 

till fantasier, kanske som en slags verklighetsflykt där vi alla kan mötas, där alla får plats att vara.

Konstnär A tänker att leken är något viktigt och kanske på något vis ganska allvarligt, något som 

måste få finnas. Det är motsatsen till byråkratin; leken är fri, kanske till och med frihet. 









Malin Norberg



Malin Norberg



Konstnär B

Konstnär B arbetar skulpturalt samt med rumslig installation, ofta med LED-ljus, starka färger och 

abstrakta former.

”Viktigt för mig att skriva en saga som kan hjälpa barnen att förstå eller fungera som en tröst, att 

även om influenser utifrån försöker forma dem efter förutbestämda mallar så har de sagan som 

påminner dem om att det är fint att vara annorlunda”.  



13



14
Abstract Lakes, Växjö kommunhus 2021



15

Turquoise, 2019, skulpturala installationer med LED, 
Södersjukhuset Stockholm





17
En annorlunda skog, pedagogiskt projekt på Konsthall C, 2020



Konstnär C

Konstnär C utforskar de geometriska grundformerna i storskaliga keramiska skulpturer i starka 

färger och intresserar sig för mötet mellan form, färg och människokroppen och den rumslighet som 

uppstår däremellan. 

”Genom att kombinerar mjuka färgglada glasyrer med olika texturer på strikta former vill jag skapa 

kontrasterande möten. Formerna utmanas av rörelse och gravitation, vilket ger förvrängda 

imploderande objekt.”
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § xx 2
Dnr. KFN/2022:50 - 040

Kultur- och fritidsnämndens budget för 2023-2025
Kultur- och fritidsnämnden skall enligt reglemente besluta om budget för 2023-2025.

Kultur- och fritidsförvaltningen har tilldelats budgetramar beslutade av
kommunfullmäktige motsvarande:
2023: 16 422 tkr
2024: 17 047 tkr
2025: 17 638 tkr
Fördelning för respektive enhet finns redovisade i bilaga. Enligt den nya budgetprocessen
är det nämnden som beslutar om fördelning av ramarna per område inom nämnden.

Kultur- och fritidsnämnden har 2022-09-01 § 36 beslutat om mål- och indikatorer, vilka
redovisas i verksamhetsplanen. I ärendet redovisas även förslag till investeringar för
kultur- och fritidsnämndens verksamheter för 2023-2025.

Ärendet finns beskrivet i tjänsteskrivelse daterad 2022-10-03.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar den av Kultur- och fritidsförvaltningen upprättade
förslaget till budget och verksamhetsplan för 2023-2025.

_________________

Beslutsexpediering:

Ekonomikontoret

Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign.

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

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens budget 2023-2025

Förslag till beslut
1.Kultur- och fritidsnämnden antar den av Kultur- och fritidsförvaltningen upprättade
förslaget till budget och verksamhetsplan för 2023-2025.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden skall enligt reglemente besluta om budget för 2023-2025.
Kultur och fritidsnämnden har från Kommunfullmäktige erhållit en budgetram, vilken
redovisas nedan. Kultur- och fritidsnämnden har 2022-09-01 beslutat om mål- och
indikatorer, vilka redovisas i verksamhetsplanen. I ärendet redovisas även förslag till
investeringar för kultur- och fritidsnämndens verksamheter för 2023-2025.

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden ekonomi 2023-2025

Kultur- och fritidsförvaltningen har tilldelats budgetramar beslutade av
kommunfullmäktige motsvarande: 2023: 16 422 tkr, 2024 17 047 tkr, 2025  17 638 tkr.
Enligt den nya budgetprocessen är det nämnden som beslutar om fördelning av ramarna
per område inom nämnden. I tabell nedan syns fördelningen per ansvar:

Lönekompensation

Lönekompensation ges motsvarande  2,0 % av 2022 års budgeterade totala
personalkostnader. Fördelning av lönekompensation föreslås baseras på andel av 2022 års
budgeterade personalkostnader inom resp verksamhet. Lönekompensation är 2023: 214
tkr, 2024 433 tkr, 2025 656 tkr.

Volymkompensation

Kultur- och fritidsnämnden får generell kompensation av volymer utifrån befolknings-
utveckling. För 2023-2025 prognostiseras befolkningen att öka, vilket medför tillskott i
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budgeten. Nämnden har därför påförts för 2023 68 tkr, 2024 133  tkr och 2025 399 tkr.

För 2023 går de 68 tkr till Idrottsanläggningar - lokalbokningsprogram 38  tkr och bibliotek,
uppräkning litteratur och ökades transportkostnader 30 tkr.

Avtalskompensation mm 2023

I den nya budgetmodellen ingår en generell uppräkning för indexering av avtal samt

priskompensation. Dessa är uppräknade 2023 70 tkr, 2024 146 tkr, 2025 223 tkr.

Indexuppräkningen för avtal med kommunens driftentreprenörer så som Rönninge Salem

fotboll, Salems IF, ISAB, Ersboda 4H-klubb uppräknas till 48 tkr och biblioteket med 22 tkr

för licensuppräkningar. Fördelningen bygger på 2,0 % uppräkning för avtal. Dock är

uppskattningen att avtalsuppräkningen kommer hamna över 2,0% för 2023.

För Fågelsångsskolan/idrottshallen har 50 tkr tillförs för att rengöra mm konstgräsplanen

från 2025. Medel för bland annat för nytt biblioteksdatasystem 2024 15 tkr, 2025 30 tkr,

vaktmästartjänst 2024 175 tkr och 2025 350 tkr och driftutrustning 25 tkr 2024 och 2025

50 tkr samt intäkter för idrottshallen uthyrning finns i budget för år 2025 -40 tkr.

Politiska prioriteringar

De politiska särskilda prioriteringarna uppgår till 150 tkr för 2023 och 2024. Dessa avser

lässatsning för barn 0-17 år för ökad läsförståelse.

Investeringar 2023-2025

Investeringsbudgeten för 2023-2025 är av Kommunfullmäktige fastställd 2022-06-16.

Kultur- och fritidsnämnden berörs direkt eller indirekt via MSB via följande projekt:

Kultur- och fritidsnämnden:

*Arbetsmiljöåtgärder KOF, 126 tkr per år, 2023-2025

*Arbetsmiljöåtgärder, Idrottsanläggningar 110 tkr per år, 2023-2025

*Ny- och återanskaffning av inventarier, 150 tkr per år 2023-2025

*Fågelsångsskolan, kulturanpassning av idrottshallen, 2024, 1 410 tkr

*Garnudden Infoplats/konstnärlig utsmyckning 2024, 500 tkr

*Konst Södra Hallsta, rondell, 2024, 600 tkr

MSB:

*Ishallen, ny sarg p g a förändrade krav , ispist och energisparåtgärder 2023

*Fågelsångsskolans idrottshall 2023 34 700 tkr

*Säby Simhall, renovering av simbassäng mm 29 290 tkr, 2022 9 000 tkr, 2023 20 290 tkr

*Flytt av skyttelokal från Skyttorp till Skogsängsskolans källare, 2024 400 tkr

*Möllebadet  - Ny grillplats 2023, 200 tkr

Finansiering
Förslaget till verksamhetsplan och budget för kultur- och fritidsnämnden inryms i den av
kommunfullmäktige anslagna budgetramen.
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Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef

Maria Johansson
Förvaltningsekonom

Bilagor

Kultur- och fritidsförvaltningen, Verksamhetsplan för Kultur- och fritidsförvaltningen 2023-2025.

Delges

Kommunstyrelsen, Ekonomikontoret
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § xx 3
Dnr. KFN/2022:42 - 820

Nytt avtal med Rönninge Salem Fotboll om drift av
kommunens bollplaner
Kommunen har sedan 1996 haft avtal med Rönninge Salem Fotboll (RSF), om

nyttjanderätt och drift av några av kommunens bollplaner i Salems Kommun. Kultur- och

fritidsnämnden har tillsammans med RSF förhandlat fram ett avtal avseende skötsel, drift

och underhåll av Salemsvallen,  Berga Bollplan samt  Prästboda bollplan.

Avtalet bygger på tidigare avtal, med vissa förändringar:

*Ersättningen till RSF för avtalet utökas till 517 tkr/år (2023 års medel, KPI-uppräkning

finns inom budgetram för 2023).

*Avtalstiden ändras från 3+1 år till 2+1+1 år för att öka flexibiliteten

*Prästboda bollplan skrivs in på relevanta punkter

*Fördelning av ansvar för städning av Prästboda bollplans toaletter

*Redaktionella ändringar inom force majeure

*Bilagor som inventarielista, skötselinstruktion och gränsdragningslista har uppdaterats.

Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till

driftsavtal för kommunens bollplaner med Rönninge Salem Fotboll

2023-01-01-2026-12-31.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

_________________

Beslutsexpediering:

Arkiv

……………
Ordf. sign.

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

Kultur- och fritidsnämnden

Nytt avtal med Rönninge Salem Fotboll om drift av
kommunens bollplaner

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till driftsavtal för

kommunens bollplaner med Rönninge Salem Fotboll 2023-01-01-2026-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har sedan 1996 haft avtal med Rönninge Salem Fotboll (RSF), om

nyttjanderätt och drift av några av kommunens bollplaner i Salems Kommun. Nytt förslag

till avtal har förhandlats fram tillsammans med RSF.

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsenheten har diskuterat fram ett förslag

till nytt avtal med RSF. Avtalet är fyrårigt, 2+1+1 år, och sträcker sig tiden 2023-01-01-

2026-12-31, med möjlighet till uppsägning efter två år. Avtalet avser skötsel, drift och

underhåll av Salemsvallen,  Berga Bollplan samt  Prästboda bollplan.

Förändringar i avtalet

Kultur- och fritidsnämnden har tillsammans med RSF förhandlat fram ett förslag till avtal

som bygger på tidigare avtal, med vissa förändringar:

*Ersättningen till RSF för avtalet utökas till 517 tkr/år (2023 års medel, KPI-uppräkning

finns inom budgetram för 2023).

*Avtalstiden ändras från 3+1 år till 2+1+1 år för att öka flexibiliteten

*Prästboda bollplan skrivs in på relevanta punkter

*Fördelning av ansvar för städning av Prästboda bollplans toaletter

*Redaktionella ändringar inom force majeure

*Bilagor som inventarielista, skötselinstruktion och gränsdragningslista har uppdaterats.

Finansiering

Förslaget till avtal för kommunens bollplaner ryms inom kultur- och fritidsnämndens

budget för idrottsanläggningar, verksamhet 41111.
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Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef

Bilagor

Kultur- och fritidsförvaltningen: “Förslag till nytt avtal för kommunens bollplaner 2023-2026”























Bilaga 2

Salemsvallen 



Bilaga 3

Prästboda bollplan 



Bilaga 4 

Berga bollplan 
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § xx 4
Dnr. KFN/2022:48 - 805

Information: Redovisning av föreningsstöd 2022

Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar utfallet av föreningsstödet för 2022 och
aktiviteterna har ökat med 7250 st aktiviteter i jämförelse med 2021.

Föreningarna har nu i stort ordinarie verksamhet igång och antalet aktiva börjar återgå till
det normala i de flesta föreningar. Redovisningen av aktiviteter avser faktiska aktiviteter.
2022 ökade aktivitetsbidraget från 6.50 kr till 9.00 kr per aktivitet och deltagare. Det totala
stödet som har fördelats 2022 är preliminärt 1281.0 tkr.

Prognosen för helåret redovisas i nuläget med ca 29.0 tkr i överskott.

Många föreningar har nu kommit igång med full aktivitet och nästa år bör vi kunna se hur
trenden ser ut för föreningarna i Salem. Det vi ser nu iår är att flickorna är tillbaka på
samma nivå som innan pandemin generellt men pojkarna har ökat och har fler aktiviteter
än innan pandemin.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av redovisningen om föreningsstödet 2022.

_________________

Beslutsexpediering:

Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Annika Holmertz
Fritidskonsulent

Kultur- och fritidsnämnden

Information: Redovisning av föreningsbidrag

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av redovisningen om föreningsstödet 2022.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar utfallet av föreningsstödet för 2022 och
aktiviteterna har ökat med 7250 st aktiviteter i jämförelse med 2021.

Föreningarna har nu i stort ordinarie verksamhet igång och antalet aktiva börjar återgå till
det normala i de flesta föreningar. Redovisningen av aktiviteter avser faktiska aktiviteter.
2022 ökade aktivitetsbidraget från 6.50 kr till 9.00 kr per aktivitet och deltagare.

Det totala stödet som har fördelats 2022 är prel 1281.0 tkr.

Ärendet

Bidrag Budget Utfall-prognos
Särskilt bidrag till föreningar 5-20 år 200.0 tkr 200.0 tkr*

Aktivitetsbidrag
Bidrag 9.00 kr per aktivitet och deltagare 930.0 tkr 912.0 tkr
5-20 år, 2022.

Grundbidrag
Bidrag per medlem 5-20 år 40 kr/medlem. 110.0 tkr 108.0 tkr
Innefattar även bidrag till funktionsnedsatt
medlem 80 kr, totalt 130 st 2022.
Ökning från 2021 med 14 st.

Stöd till funktionsnedsattas föreningar 50.0 tkr 41.0 tkr*

Idrottsstipendium 10.0 tkr 10.0 tkr

Ledarutvecklande insatser 10.0 tkr 10.0 tkr*

TOTALT, uppskattning 1310.0 tkr 1281.0 tkr

*ej slutredovisning
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Prognosen för helåret redovisas i nuläget med ca 29.0 tkr i överskott.

Många föreningar har nu kommit igång med full aktivitet och nästa år bör vi kunna se hur
trenden ser ut för föreningarna i Salem. Det vi ser nu iår är att flickorna är tillbaka på
samma nivå som innan pandemin generellt men pojkarna har ökat och har fler aktiviteter
än innan pandemin. Fotbollen ökade under pandemin och ligger kvar på en ökad aktivitet
och har större antal pojkar än flickor i sin verksamhet vilket är en del av förklaringen.
Rönninge Salem Fotboll är störst förening i Salems kommun.

2021 2022

Pojkar 55231 59% 62523 62%

Flickor 38874 41% 38832 38%

Total 94105 100% 101355 100%

Finansiering
Kostnader för föreningsstöd inryms inom ordinarie budget.

Rolf Johansson
Kultur- och fritidschef

Annika Holmertz
Fritidskonsulent
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § xx 5
Dnr. KFN/2022:51 - 801

Ansökan om föreningsregistrering - Klustret i Salem
Klustret i Salem önskar registrera sig som förening i Salems kommun.

Föreningen har nyligen bildats och har totalt 30 st medlemmar 2022. Medlemmarna
består av vuxna. Föreningens mål och syfte är att ge människor chans att prova på olika
aktiviteter tillsammans med andra människor i kommunen.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar registrera Klustret i Salem.

_________________

Beslutsexpediering:

Klustret i Salem

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Annika Holmertz
Fritidskonsulent

Kultur- och fritidsnämnden

Ansökan om föreningsregistrering - Klustret i Salem

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar registrera Klustret i Salem.

Sammanfattning av ärendet
Klustret i Salem önskar registrera sig som förening i Salems kommun.

Föreningen har nyligen bildats. Föreningens mål och syfte är att ge människor chans att
prova på olika aktiviteter tillsammans med andra människor i kommunen.

Ärendet

Klustret i Salem önskar registrering som förening i kommunen.

Följande handlingar finns för föreningen:

1. Föreningen har haft ett konstituerande möte för att bilda föreningen. Protokoll
finns från mötet.

2. Föreningen har registrerat sig hos Skatteverket och har fått organisationsnummer.
3. Föreningen har lämnat in föreningsuppgift för 2022 med adressuppgifter, vilka

som ingår i styrelsen, kontonr m.m.
4. Föreningen har lämnat in stadgar.

Föreningen har totalt 30 st medlemmar 2022.  Medlemmarna består av vuxna. Tanken
med föreningen är att föreningen ska verka för att prova olika aktiviteter och medlemmar
ska då kunna träffa andra individer från Salem. Föreningen tillhör ingen riksorganisation.

Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef

Bilagor:
1 Föreningsuppgift från bokning & bidragssystem
2 Stadgar, mötesprotokoll, bankkonto reg.

Annika Holmertz
Fritidskonsulent



Föreningsansökan Klustret i Salem
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § xx 6
Dnr. KFN/2022:8 - 006

Ordförande och förvaltningschef informerar
- IFK Salem fyller 50 år

- Biblioteket stängt från 5 december till 15 januari på grund av 
golvbyte

- Budgetberedning

Förslag till 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 § xx 7
Dnr. KFN/2022:9 - 006

Anmälningsärenden
● 2022-09-29 Kommunstyrelsen, KS § 85 Salems tekniska IT-standard

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.

_________________

Beslutsexpediering:

Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2022-10-13
11 av 11

Kultur- och fritidsnämnden

KoF § xx 8
Dnr. KFN/2022:10 - 002

Avrapportering av delegationsbeslut

Inköp
* 2022-08-31 Huvudartist till Salemsdagen, KFN/2022:10

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

_________________

Beslutsexpediering:

Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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