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Kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid: Torsdag den 17 februari 2022, kl. 19:02-20:02 , rum Bergaholm, Salems kommun

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

Ersättare: Mauno Simonen (M), Anna Brandt (C), Ninos Garis (L), Pernilla Schubert (KD),
Mats Gustafsson (S)

Övriga deltagande: Rolf Johanson, Förvaltningschef
Henrik Svensson, Nämndsekreterare

Utses att justera: Björn Wivallius (S)

Justeringens
plats och tid: Torsdag den 24 februari 2022 kl. 14:00, 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: 2022-02-17

Datum för anslagets
uppsättande: 2022-02-25

Överklagande tiden går
ut: 2022-03-18

Datum för anslagets
nedtagande: 2022-03-19

Förvaringsplats
för protokollet: Kultur- och fritidsförvaltningen

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

……………
Ordf. sign.

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

Innehållsförteckning

§ 11
Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning samt målavstämning 2021

§ 12
Redovisning av SCB-medborgarundersökning 2021

§ 13
Förändring av Mål, Trygghet 2022

§ 14
Svar på revisionsrapport om granskning av “Verkställighet av Kommunfullmäktiges beslut”

§ 15

Ordförande och förvaltningschef informerar

§ 16
Anmälningsärenden

……………
Ordf. sign.

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

KoF § 11 Dnr. KFN/2022:13 - 040

Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning samt
målavstämning 2021
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat bokslut för kultur- och fritidsnämndens
verksamhet år 2021 vad avser: driftsbudget, investeringsbudget, målavstämning samt
riskanalys.

2021 års driftresultat är + 562 tkr. Överskott beror till största delen av personalvakanser på
fritidsgården under kv 1 och därefter sjukvakanser.

För investeringar är 2021 års resultat +22 tkr.

Målavstämning för Kultur- och fritidsnämnden ger att fem perspektiv är uppnådda:
“Tillgänglighet”, “Medarbetare”, “Trygghet”, “Miljö” och “Ekonomi”.. ” Perspektiven
“Effektivitet i satsningar” är delvis uppnått. Perspektivet “Välfärdsservice” är ej uppnått,
främst p g a påverkan av coronapandemin.

Detta innebär att Kultur- och fritidsnämndens samlade målbild  anses som uppnådd.

Ärendet finns beskrivet i tjänsteskrivelse daterad 2022-01-31.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidsförvaltningens förslag till drift-

och investeringsbokslut för 2021.

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar anse att följande mål för kultur- och
fritidsnämnden år 2021 som uppnådda “Tillgänglighet”, “Trygghet”, “Miljö”,
“Ekonomi” och “Medarbetare”.  “Effektivitet i satsningar” är delvis uppnådd, men
ej “Välfärdsservice”,  som ej är uppnådd.

_________________

Beslutsexpediering:

Kommunstyrelsen

Ekonomikontoret

……………
Ordf. sign.

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

KoF § 12 Dnr. KFN/2022:14

Redovisning av SCB-medborgarundersökning 2021
Varje år erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i en
medborgarundersökning. I Salems kommun tillfrågades 1200 slumpmässigt utvalda
invånare i åldrarna 18 år och uppåt om hur de ser på sin kommun, av dessa svarade 38,2
%. Svarsfrekvensen för samtliga deltagande kommuner var 37,6 %.
Undersökningen är tänkt som ett verktyg för att få en bild av hur invånarna ser på sin
kommun.

För kultur- och fritidsförvaltningen verksamheter finns några punkter där Salem nått
övriga kommuner snitt ex inom idrott, motion och friluftsliv. Detta är ett liknande resultat
som redovisats i tidigare SCB-undersökningar. Exempelvis:

*Bra öppettider vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar
*Bra möjligheter att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar

Men även några negativa avvikelser:
*Skötseln av kommunens idrotts- och motionsanläggningar fungerar bra
*Skötseln av kommunens badplatser fungerar bra

För kultur- och fritidsförvaltningen verksamheter har vi dock fått se några punkter där vi ej
nått övriga kommuners snitt ex inom kulturverksamheterna. Även här ett liknande resultat
som redovisats i tidigare SCB-undersökningar:

*Bra utbud på böcker och tidskrifter på kommunens bibliotek
*Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen är bra
*Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet är bra

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar notera till protokollet att nämnden tagit del av
redovisningen avseende SCB:s medborgarundersökning hösten 2021.

_________________

Beslutsexpediering:

Arkiv

……………
Ordf. sign.

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

KoF § 13 Dnr. KFN/2022:15

Förändring av Mål, Trygghet 2022
I Kultur- och fritidsnämndens målsystem under mål “Trygghet” finns indikatorn “SCB
Trygghetsmätning 2022”. Denna indikator mäter svaret på fråga om upplevd trygghet i
Salem i SCBs medborgarenkät. Denna enkät har Salems kommun beslutat att delta i
årligen för att få ta del av medborgarnas upplevelse av kommunens service.

I samband med att redovisningen av indikatorn för bokslutet 2021 genomfördes
uppmärksammades Kultur- och fritidsförvaltningen på att SCBs medborgarenkät för 2021
hade ändrat sin frågeställning och även redovisning av svar.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår därför att målet “Trygghet” i fortsättningen för
2022 mäter frågorna som egna indikatorer:

"Hur trygg känner du dig utomhus i det området där du bor när det är mörkt ute"  och tar
sikte på Södertörnskommunernas resultat 69,5 % riktvärde.

"Hur trygg känner du dig utomhus i det området där du bor när det är ljust ute"  och tar
sikte på Södertörnskommunernas resultat 92,7 % riktvärde.

Det föreligger också nytt förslag till indikatormålvärde.

Målet “Trygghet” för 2022 kommer med de två nya indikatorerna förändras enligt
följande:

*Kultur- och fritidsnämndens mål 2 “Trygghet”
Kultur- och fritidsnämndens mål:

Fritidsgårdar och fritidsfältare skapar en meningsfull fritid, vilket skapar trygghet för
ungdomar och övriga medborgare.

Ärendet finns beskrivet i sin helhet i tjänsteskrivelse daterad 2022-02-20.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att indikator och målvärde för “SCB

Trygghetsmätning” 2022  i enlighet med Kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förändra mål för “Trygghet” för 2022 i

enlighet med Kultur- och fritidsförvaltningens förslag.

_________________

Beslutsexpediering:

Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KoF § 14 Dnr. KFN/2022:12

Svar på revisionsrapport om granskning av “Verkställighet av
Kommunfullmäktiges beslut”
Från Kommunrevisionen i Salems kommun föreligger ett förslag på revisionsrapport
“Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut”.  Svar skall ha inkommit till
Kommunkansliet senast 2022-03-20.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunen har en tillförlitlig och
effektiv verkställighet av beslut från kommunfullmäktige. Revisorernas sammanfattande
bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunen till viss del har en tillförlitlig och
effektiv verkställighet av beslut från fullmäktige.

Granskningen visar att kommunen saknar en tydlig strategi och formella riktlinjer för att
säkerställa att kommunfullmäktiges beslut verkställs.

Kultur- och fritidsförvaltningen ser att det är positivt att en tydlig rutin och riktlinje införs
för verkställighet och återrapportering av kommunfullmäktiges beslut. Därför förordar
Kultur- och fritidsförvaltningen att Kultur- och fritidsnämnden lämnar svar att man ej har
något att erinra mot mot revisionsrapport om granskning av “Verkställighet av
Kommunfullmäktiges beslut”.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot revisionsrapport om granskning av
“Verkställighet av Kommunfullmäktiges beslut”.

_________________

Beslutsexpediering:

Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KoF § 15 Dnr. KFN/2022:8 - 006

Ordförande och förvaltningschef informerar

- Vice ordförande och förvaltningschef om SFK Erfarenhetskonferens

- Förvaltningschef informerar om coronautvecklingen inom KoF

- Arvode 21 oktober 2021 KoF nämnd

- Rickard Livén sista sammanträde som ordförande 17 februari 2022, presentation
av efterträdare Andreas Lundvall

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

_________________

Beslutsexpediering:

Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KoF § 16 Dnr. KFN/2022:9 - 006

Anmälningsärenden
● 2022-01-27 Socialstyrelsen - Återrapportering av 2021 års statsbidrag till

kommuner för avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter

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

_________________

Beslutsexpediering:

Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.


