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Kultur- och fritidsnämnden

Tid: Onsdagen den 18 januari 2023, 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 Redovisning av 2022 års HME-enkät för kultur- och fritidsförvaltningen

2 Fördelning av föreningsbidrag 2023

3 Förslag till nya avgifter för Säby Sim- och sporthall 2023

4 Redovisning av internkontroll 2022

5 Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2023

6 Byte av sammanträdesdag 5 oktober 2023

7 Budgetansvar och attesträtt

8 Utbildningsplan för kultur- och fritidsnämndens ledamöter 2023

9 Grupp för måldiskussioner för kultur- och fritidsnämnden 2023-2026

10 Ordförande och förvaltningschef informerar

11 Anmälningsärenden

12 Avrapportering av delegationsbeslut

Andreas Lundvall Henrik Svensson
Ordförande Sekreterare
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Kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid: Onsdag den 18 januari 2023, kl. 19:00-21:00, rum Bergaholm, Salems kommun

Beslutande: Andreas Lundvall (M), ordförande
Ninos Garis (L)
Sead Kosevic (M)
Anna Brandt (C)
Björn Wivallius (S)
Maria Eklund (S)
Michael Lindahl (R)

Ersättare: Solweig Byfeldt (M), Nina Gran Lindgren (L), Leif Ståhl (C), Jonathan Gomez (KD),
Björn Adelly (S), Mats Gustafsson (S), Elisabeth Säfström (R)

Övriga deltagande: Annika Holmertz, tf Förvaltningschef
Henrik Svensson, Nämndsekreterare
Rolf Johanson, Handläggare

Utses att justera: Sead Kosevic (M)

Justeringens
plats och tid: Torsdag den 26 januari 2023 kl. 11:00, Kultur- och fritidsförvaltningen

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

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

Justerande …………………………
Sead Kosevic

……………
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: 2023-01-18

Datum för anslagets
uppsättande: 2022-01-27

Överklagande tiden går
ut: 2023-02-17

Datum för anslagets
nedtagande: 2023-02-18

Förvaringsplats
för protokollet: Kultur- och fritidsförvaltningen

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

……………
Ordf. sign.

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

Innehållsförteckning

1 Redovisning av 2022 års HME-enkät för kultur- och fritidsförvaltningen

2 Fördelning av föreningsbidrag 2023

3 Förslag till nya avgifter för Säby Sim- och sporthall 2023

4 Redovisning av internkontroll 2022

5 Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2023

6 Byte av sammanträdesdag 5 oktober 2023

7 Budgetansvar och attesträtt

8 Utbildningsplan för kultur- och fritidsnämndens ledamöter 2023

9 Grupp för måldiskussioner för kultur- och fritidsnämnden 2023-2026

10 Ordförande och förvaltningschef informerar

11 Anmälningsärenden

12 Avrapportering av delegationsbeslut

……………
Ordf. sign.

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

KoF § xx 1 Dnr. KFN/2023:1

Redovisning av 2022 års HME-enkät för kultur- och
fritidsförvaltningen
Under oktober 2022 genomfördes en medarbetarenkät bland kommunens anställda.
Syftet är att utvärdera kommunens mål “Attraktiv arbetsgivare”. Kultur och
fritidsförvaltningens anställda deltog och skapade tillsammans inom förvaltningen en
grupp.

Medarbetarenkäten för kultur- och fritidsförvaltningen gav en samlat värde på 88,9 %,
vilket är en förbättring från 2021 och då var resultatet 81,2 %.

Jämfört med hela kommunen var det något högre, som fick 80,5 %.

Resultatet har Kultur- och fritidsförvaltningen förbättrats under 2022 på samtliga tre
områden (Motivation 85%, Ledarskap 89,2 % och styrning 92,5 %).

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av kultur- och fritidsförvaltningens redovisning av
2022 års HME-enkät för Kultur- och fritidsförvaltningen.

_________________

Beslutsexpediering:

Arkiv

……………
Ordf. sign.

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

Kultur- och fritidsnämnden

Redovisning av 2022 års HME-enkät för Kultur- och
fritidsförvaltningen

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av kultur- och fritidsförvaltningens redovisning av
2022 års HME-enkät för Kultur- och fritidsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Under oktober 2022 genomfördes en medarbetarenkät bland kommunens anställda.
Syftet är att utvärdera kommunens mål “Attraktiv arbetsgivare”. Kultur och
fritidsförvaltningens anställda deltog och skapade tillsammans inom förvaltningen en
grupp.

Ärendet
Medarbetarenkäten för kultur- och fritidsförvaltningen gav en samlat värde på 88,9 %,
vilket är en förbättring från 2021 och då var resultatet 81,2 %. För hela kommunen var
resultatet 80,5 % för 2022 jämfört med 80 % 2021. Resultatet har Kultur- och
fritidsförvaltningen förbättrats under 2022 på samtliga tre områden (Motivation 85%,
Ledarskap 89,2 %) och styrning 92,5 %). På kultur- och fritidsförvaltningen svarade 10 st
av 14 st möjliga.

Förslag till åtgärd

Förvaltningschef analyserar resultatet med respektive enhetschef som sedan ansvarar för
att vid arbetsplatsmöte de tre frågeställningarna tas upp till samtal. Synpunkter och
resultat av samtalet återredovisas till Kultur- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp.
Resultatet bearbetas av förvaltningschef och enhetschef.

Finansiering
Ärendet föranleder ej någon särskild finansiering.

Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef

Bilagor

Salems Kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, “Redovisning av kultur- och fritidsförvaltningens
svar på medarbetarenkät 2022”.

Salems Kommun HR-avdelningen “Index HME, Svar Index kommunen totalt”
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § xx 2 Dnr. KFN/2023:2 - 805

Fördelning av föreningsbidrag 2023
Kultur- och fritidsnämnden har 1287 tkr att fördela i föreningsstöd för 2023. Dessa ska
fördelas i form av särskilda bidrag, aktivitetsbidrag, grundbidrag, stöd till
funktionsnedsatta inom föreningslivet samt idrottsstipendium.

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat ett förslag till fördelning för föreningsstöd för
år 2023 som beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2023-01-02.

Förslag till beslut
1.  Kultur- och fritidsnämnden fastställer kultur- och fritidsförvaltningens förslag till
fördelning av stöd till föreningar 2023.

2.  Kultur- och fritidsnämnden fastställer aktivitetsbidrag 2023 till 9.00 kr per deltagare
5-20 år.

3.  Kultur- och fritidsnämnden fastställer grundbidrag 2023 till 40 kr per medlem 5-20 år.

4.  Kultur- och fritidsnämnden fastställer bidraget till funktionsnedsatta medlemmar 2023
till 80 kr per medlem.

5. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om prioriterade områden vid fördelning av särskilt
bidrag:
- Jämställd förening.
- Inkluderande verksamhet för personer med funktionsnedsättning.
- Integration.
- Miljöarbete.

_________________

Beslutsexpediering:

Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.



TJÄNSTESKRIVELSE

2023-01-02
Dnr. KFN/2023:2 - 805

1 av 2

Kultur- och fritidsförvaltningen
Annika Holmertz
tf Kultur- och fritidschef

Kultur- och fritidsnämnden

Fördelning av föreningsbidrag 2023

Förslag till beslut
1.  Kultur- och fritidsnämnden fastställer kultur- och fritidsförvaltningens förslag till
fördelning av stöd till föreningar 2023.

2.  Kultur- och fritidsnämnden fastställer aktivitetsbidrag 2023 till 9.00 kr per deltagare
5-20 år.

3.  Kultur- och fritidsnämnden fastställer grundbidrag 2023 till 40 kr per medlem 5-20 år.

4.  Kultur- och fritidsnämnden fastställer bidraget till funktionsnedsatta medlemmar 2023
till 80 kr per medlem.

5. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om prioriterade områden vid fördelning av särskilt
bidrag:

- Jämställd förening.
- Inkluderande verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

- Integration.

- Miljöarbete.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har 1287 tkr att fördela i föreningsstöd för 2023. Dessa ska
fördelas i form av särskilda bidrag, aktivitetsbidrag, grundbidrag, stöd till
funktionsnedsatta inom föreningslivet samt idrottsstipendium.

Ärendet
Kultur- och fritidsenheten föreslår att följande fördelning genomförs för att uppfylla
antagna bidragsregler. Kultur- och fritidsnämnden har i budget för år 2023, 1287 tkr,
netto, att disponera för fördelning av föreningsbidrag. Salems kommun har till största del
barn och ungdomsföreningar. Totalt redovisades 101 355 st aktiviteter 2022 i jämförelse
med 94 105 st 2021. Att aktiviteterna ökat beror till största del på att många barn- och
ungdomsföreningar är tillbaka till ordinarie verksamhet efter pandemin.
Grundbidraget redovisas till 108 tkr för 2022. Grundbidraget visar en minskning med 111
st medlemmar i jämförelse med 2021.
2023 kommer den tidigare fritidsmässan för personer med funktionsnedsättning att ta ny
form med ett mer lokalt arrangemang mellan Salem, Botkyrka och Huddinge.
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Förslag till bidragsfördelning för föreningarna 2023

Bidragsform

Särskilt bidrag

Aktivitetsbidrag

Grundbidrag

Stöd till funktions-
nedsatta

Ledarutvecklande
insatser

Idrottsstipendium

2022 budget

200 tkr

940 tkr

100 tkr

60 tkr*

10 tkr

10 tkr

Totalt 1320 tkr

2023 förslag

200 tkr

920 tkr

100 tkr

47 tkr

10 tkr

10 tkr

Totalt: 1287 tkr

2022 utfall

188 tkr

912 tkr

108 tkr

41 tkr

0 tkr

10 tkr

Totalt 1259 tkr

* Stöd till funktionsnedsatta. Avtal fritid för funktionsnedsatta Botkyrka kommun, samt ny
form av lokal fritidsmässa.

Finansiering
Förslaget för 2023 innebär en omfördelning mellan bidrag och Salemsdagen.
Salemsdagens budget har under ett flertal år visat på ett underskott då kostnadsökningen
av inhyrt material, framträdanden osv inte har räknats upp. Salemsdagen är kommunens
största arrangemang och ett ansikte utåt både för kommunen, föreningar och företagare.
Arrangemanget brukar ha ett besöksantal på 2500-3000 personer.

Förslaget ryms inom antagen budgetram för 2023 stöd till föreningar.

Annika Holmertz
tf Kultur- och fritidschef

Rolf Johansson
Handläggare
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § xx 3 Dnr. KFN/2022:59 - 820

Förslag till nya avgifter för Säby Sim- och sporthall 2023

Kultur- och fritidsnämnden har i sitt verksamhetsområde drift av Säby Sim- och sporthall,
vilket utförs av Medley AB via avtal. Medley har nu kommit in med förslag på nya avgifter
för 2023.

Avgifter för bad fastställs av Kommunfullmäktige och förslaget att höja avgifterna kan
anses som motiverat då ingen avgiftsreglering skett sedan 2021. Både löner, inflation och
kostnader har ökat under denna period.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår Kultur- och fritidsnämnden att föreslå
Kommunfullmäktige  fr o m 2023-03-01 justera avgifterna för Säby Sim- och sporthall
enligt förslag i bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-12-29.

Kultur- och fritidsnämnden behandlade förslaget till nya avgifter för Säby Sim- och
sporthall 2023 2022-12-01 § 58 och beslutade då:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att återremittera förslaget till Medley att återkomma
med ett förslag till Kultur- och fritidsnämnden på priser som är mer marknadsmässiga.

Medley har därefter 2022-12-23 inkommit med reviderat förslag till avgifter för Säby Sim-
och sporthall 2023 med jämförande avgifter från andra anläggningar..

Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige anta förslag till avgifter

för bad vid Säby Sim- och sporthall för 2023
.

2. Avgifterna föreslås gälla fr o m 2023-03-01.

3. Ärendet förklaras omedelbart justerat.

_________________

Beslutsexpediering:

Kommunstyrelseförvaltningen

Medley AB

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Henrik Svensson
Nämndsekreterare

Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till nya avgifter för Säby Sim- och sporthall 2023

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige anta förslag till avgifter
för bad vid Säby Sim- och sporthall för 2023.

2. Avgifterna föreslås gälla fr o m 2023-03-01.

3. Ärendet förklaras omedelbart justerat.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har i sitt verksamhetsområde drift av Säby Sim- och sporthall,
vilket utförs av Medley AB via avtal. Medley har nu kommit in med förslag på nya avgifter
för 2023.

Avgifter för bad fastställs av Kommunfullmäktige och förslaget att höja avgifterna kan
anses som motiverat då ingen avgiftsreglering skett sedan 2021. Både löner, inflation och
kostnader har ökat under denna period.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår Kultur- och fritidsnämnden att föreslå
Kommunfullmäktige  fr o m 2023-03-01 justera avgifterna för Säby Sim- och sporthall
enligt förslag i medföljande bilaga.

Kultur- och fritidsnämnden behandlade förslaget till nya avgifter för Säby Sim- och
sporthall 2023 2022-12-01 § 58 och beslutade då:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att återremittera förslaget till Medley att återkomma
med ett förslag till Kultur- och fritidsnämnden på priser som är mer marknadsmässiga.

Medley har därefter 2022-12-23 inkommit med reviderat förslag till avgifter för Säby Sim-
och sporthall 2023 med jämförande avgifter från andra anläggningar.
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Henrik Svensson
Nämndsekreterare

Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef

Bilagor

Medley, Förslag till nya badavgifter för Säby Sim- och sporthall 2023

Delges

Kommunstyrelseförvaltningen

Medley



Tabell för priser, andra bad engångsentréer
En komparativ prisanalys med närliggande anläggningar. Sydpoolen, Stockholm stad och anläggningar likt Säbyhallen samt några andra Medley driver idag. Prisinformation från respektive hemsida.

Vuxenéntre, alla tider

Vem Pris (SEK) Kommentar Ungdom, alla tider
Sydpoolen 115
Tyresö Medley 110 Vem Pris (SEK) Ålder
Vilundabadet Medley 110 Sydpoolen 95
Järfälla Medley 110 Vilundabadet Medley 65 3-15
Farsta 80 Järfälla Medley 65 3-17
Högdalens simhall 80 Tyresö Medley 60 3-15
Sandsborgsbadet 80 Säby sim- och sporthall 30 4-14
Skärholmens simhall 80 Farsta 20 4-19
Västertorps simhall 80 Högdalens simhall 20 4-19
Huddingehallen 70 Sandsborgsbadet 20 4-19
Säby sim- och sporthall 60 Skärholmens simhall 20 4-19
Storvretsbadet 50 Västertorps simhall 20 4-19
Fittjabadet 50 Storvretsbadet 20 4-17

Huddingehallen 20 7-15
Fittjabadet 20 4-17

Vuxenéntre, vardag före 15 om finns, annars angett vanlig tid
* Vardagar före 15 Ungdom, vardag före 15 om finns, annars angett vanlig tid
Vem Pris (SEK) * Vardagar före 15
Sydpoolen 115 Vem Pris (SEK) Ålder
Järfälla Medley 90* Sydpoolen 95
Tyresö Medley 85* Vilundabadet Medley 45* 3-15
Vilundabadet Medley 85* Järfälla Medley 45* 3-17
Farsta 80 Tyresö Medley 40* 3-15
Högdalens simhall 80 Farsta 20 4-19
Sandsborgsbadet 80 Högdalens simhall 20 4-19



Skärholmens simhall 80 Sandsborgsbadet 20 4-19
Västertorps simhall 80 Skärholmens simhall 20 4-19
Huddingehallen 70 Västertorps simhall 20 4-19
Storvretsbadet 50 Storvretsbadet 20 4-17
Fittjabadet 50 Huddingehallen 20 7-15
Säby sim- och sporthall 50* Fittjabadet 20 4-17

Säby sim- och sporthall 20* 4-14



Tabell för priser, andra bad klippkort
En komparativ prisanalys med närliggande anläggningar. Sydpoolen, Stockholm stad och anläggningar likt Säbyhallen samt några andra Medley driver idag. Prisinformation från respektive hemsida.

Klippkort vuxen, alla tider
rankat efter pris per gång Klippkort ungdom, alla tider

rankat efter pris per gång
Vem Pris (SEK) Antal klipp Pris per gång
Sydpoolen - Vem Pris (SEK) Antal klipp År Pris per gång
Tyresö Medley 990 10 99 Sydpoolen -
Vilundabadet Medley 990 10 99 Järfälla Medley 585 10 3-17 58,5
Järfälla Medley 990 10 99 Vilundabadet Medley 585 10 3-17 58,5
Farsta 700 10 70 Tyresö Medley 540 10 3-17 54,0
Högdalens simhall 700 10 70 Säby sim- och sporthall 270 10 4-14 27
Sandsborgsbadet 700 10 70 Huddingehallen 200 12 7-15 20,8 (50 kr tillkommer för chipkort)
Skärholmens simhall 700 10 70 Farsta 160 10 16
Västertorps simhall 700 10 70 Högdalens simhall 160 10 16
Huddingehallen 720 12 64,2 (50 kr tillkommer för chipkort) Sandsborgsbadet 160 10 16
Säby sim- och sporthall 540 10 54 Skärholmens simhall 160 10 16
Storvretsbadet 500 12 45,8 (50 kr tillkommer för chipkort) Västertorps simhall 160 10 16
Fittjabadet 500 12 45,8 (50 kr tillkommer för chipkort) Fittjabadet -

Storvretsbadet -

Klippkort vuxen, vardagar före 15 om finns, annars angett vanlig tid
rankat efter pris per gång * Vardagar före 15

Vem Pris (SEK) Antal klipp Pris per gång
Sydpoolen -
Järfälla Medley 810* 10 81
Vilundabadet Medley 765* 10 76,5
TyresöMedley 765* 10 76,5
Farsta 700 10 70
Högdalens simhall 700 10 70
Sandsborgsbadet 700 10 70
Skärholmens simhall 700 10 70
Västertorps simhall 700 10 70
Huddingehallen 720 12 64,2 (50 kr tillkommer för chipkort)
Storvretsbadet 500 12 45,8 (50 kr tillkommer för chipkort)
Fittjabadet 500 12 45,8 (50 kr tillkommer för chipkort)
Säby sim- och sporthall 450* 10 45



Tabell för priser, andra bad, badmedlemsskap
En komparativ prisanalys med närliggande anläggningar, Stockholm stad och anläggningar likt Säbyhallen vilka Medley driver idag. Prisinformation från respektive hemsida

Vuxen, Årskort alla tider Vuxen, Årskort vardagar före 15 om finns, annars angett vanlig tid
Alla tider * Vardagar före 15
Vem Pris (SEK) Vem Pris (SEK)
Tyresö Medley 3300 Farsta 2600
Farsta 2600 Högdalens simhall 2600
Högdalens simhall 2600 Sandsborgsbadet 2600
Sandsborgsbadet 2600 Skärholmens simhall 2600
Skärholmens simhall 2600 Västertorps simhall 2600
Västertorps simhall 2600 Tyresö Medley 2340*
Huddingehallen 1900 (50 kr tillkommer för chipkort) Huddingehallen 1900 (50 kr tillkommer för chipkort)
Säby sim- och sporthall 1500 Storvretsbadet 1350 (50 kr tillkommer för chipkort)
Storvretsbadet 1350 (50 kr tillkommer för chipkort) Fittjabadet 1350 (50 kr tillkommer för chipkort)
Fittjabadet 1350 (50 kr tillkommer för chipkort) Säby sim- och sporthall 1050*
Sydpoolen - Järfälla Medley -
Vilundabadet Medley - Sydpoolen -
Järfälla Medley - Vilundabadet Medley -

Vuxen, Autogrio alla tider
Vem Pris (SEK)
Tyresö Medley 275 kr/mån
Sydpoolen 259 kr/mån
Vilundabadet Medley -
Järfälla Medley -
Farsta -
Högdalens simhall -
Sandsborgsbadet -
Skärholmens simhall -
Västertorps simhall -
Huddingehallen 173 kr/mån
Fittjabadet 125 kr/mån



Storvretsbadet 125 kr/mån
Säby sim- och sporthall125 kr/mån



Förslag nya priser till Säby 2023

Vuxenéntre, alla tider Klippkort vuxen, alla tider Vuxen, Årskort alla tider
70kr 630kr 1 800kr

Vuxenéntre, vardag före 15 Klippkort vuxen, vardagar före 15 Vuxen, Årskort vardagar före 15
60kr 540kr 1 300kr

Ungdom, alla tider Klippkort ungdom, alla tider Vuxen, Autogrio alla tider
35kr 315kr 150 kr/mån

Ungdom, vardag före 15 
25kr



Efter en prisanalys med närliggande anläggningar, (Sydpoolen, Stockholm stad och anläggningar likt Säbyhallen samt några andra Medley driver idag) återkommer vi nu med ett nytt prisförslag till år 2023.
Ni kan se att vissa av priserna i det nya förslaget inte önskas höja lika mycket, medan andra ligger kvar på samma nivå vi skickade in första gången.
Detta är baserat på denna prisanalys. Alla priser är tagna på respektive anläggnings hemsida.
Värt att notera är att jag då ser priserna för år 2022, och trots föreslagen höjning ligger vi ändå lägre i vissa priser än jämförbara anläggningar enligt analys.
En annan sak att ta i beaktning är att många anläggningar tar samma entrépriser oavsett förmiddag/kväll medans det hos oss är billigare att bada en vardag före kl. 15.
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § xx 4 Dnr. KFN/2023:3

Redovisning av internkontroll 2022
Efter fullmäktigebeslut skall ett antal internkontrollpunkter gälla för samtliga nämnders
verksamhet samt områden specifika för Kultur- och fritidsnämnden.

Utfallet av internkontrollen är på samtliga områden utan anmärkning.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att man tagit del av redovisning internkontroll 2022.

_________________

Beslutsexpediering:

Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.



TJÄNSTESKRIVELSE

2022-12-20
Dnr. KFN/2023:3

1 av 1

Kultur- och fritidsförvaltningen
Rolf Johansson
Kultur- och fritidschef

Kultur- och fritidsnämnden

Redovisning av internkontroll 2022

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att man tagit del av redovisning internkontroll 2022.

Sammanfattning av ärendet
Efter fullmäktigebeslut skall ett antal internkontrollpunkter gälla för samtliga nämnders
verksamhet.  Nedan redovisas även områden specifika för Kultur- och fritidsnämnden.

Följande moment föreslås ingå i Kultur- och fritidsförvaltningens internkontrollplan 2022:

- 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

Utfallet av intern kontroll är på samtliga områden utan anmärkning.

Rolf Johansson
Kultur- och fritidschef



Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2022
Intern kontroll definieras som en process där ledningen; såväl  förtroendevalda som tjänstemän, samt övrig personal samverkar för att med en rimlig grad av

säkerhet kunna uppnå följande mål: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering, information om verksamheten samt

efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera.

Rutin Kontrollmoment Kontrollmetod Tid för
kontroll

Utföres av Rapporteras till Sannolikhet/
konsekvens

Riskvärderin
g

Direktupphandling*
Övergripande

Kontroll att dokumentation finns för
direktupphandlingar. Kontrolleras
på inköp/avtal där summan
överstiger gränsen för upphandling.

Stickprov 1 ggr/år Enhetschef Förvaltningschef Möjlig (3)/
Kännbar (3)

Medelrisk (9)

Systematiskt
arbetsmiljö-
arbete (SAM)*
Övergripande

Kontroll av att förvaltningen fått in
SAM-blankett från samtliga enheter

Genomgång av
inskickad SAM-
blankett 1
ggr/år

Nov Enhetschef Förvaltningschef Möjlig (3)/
Allvarlig (4)

Hög risk (12)

Uppdatering av
kommunens
externa hemsida*
Övergripande

Kontroll av att korrekt information
ligger på kommunens externa
hemsida. Varje verksamhet
kontrollerar sitt område

Stickprov
2 ggr/år

Juni
Nov

Enhetschef Förvaltningschef Möjlig (3)/
Kännbar (3)

Medelrisk (9)

Verkställighet av
beslut*
Övergripande

Uppföljning av att nämndens beslut
har verkställts

Stickprov
2 ggr/år

Mars
Okt

Nämnd-
sekreterare

Förvaltningschef Mindre
sannolik (2)/
Allvarlig (4)

Medelrisk (8)

Intäkts- och
bidragsflöden*
Övergripande.

Kontroll att förvaltningen har tagit
ställning till möjligheten att söka
Vissa statsbidrag och Riktade
statsbidrag

Genomgång av
aktuella SKR-
listor. Ange
"sökt" el "inte
sökt” pga...

Maj
Nov

Ekonom Förvaltningschef Möjlig (3)/
Kännbar (3)

Medelrisk (9)

https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidragspecificering.1403.html
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidragspecificering/informationomriktadestatsbidrag.11275.html
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidragspecificering/informationomriktadestatsbidrag.11275.html


Kundfakturor/utbet
alningar.

Är underlagen korrekta, görs
utbetalningar till rätt person

Stickprov
1 ggr/år

Nov Enhetschef
tills med
ekonomi

Förvaltningschef Möjlig (3)/
Kännbar (3

Medelrisk (9)

Entreprenadsavtal Kontroll av bokslut och
verksamhetsber. Kontroll löptid och
avtalsersättning

Genomgång
befintligt avtal
1 ggr/år

Nov Förenings-
konsulent

Förvaltningschef Möjlig (3)/
Kännbar (3

Medelrisk (9)

Konstsamling Finns konst på avsedd plats Stickprov, 10 av
de 100 mest
värdef.
konstverken

Nov Förenings-
konsulent

Förvaltningschef Möjlig (3)/
Kännbar (3)

Medelrisk (9)

Kontanthantering Kontroll av kassaapparat och
insättningsbelopp, moms,
insättningsfrekvens, handkassa

Stickprov
1 ggr/år

Nov Ekonom Förvaltningschef Möjlig (3)/
Kännbar (2)

Medelrisk (6)

Underlag för
föreningsbidrag

Kontroll av fem föreningars
bidragsunderlag vad avser bokslut,
verksamhetsberättelse,
medlemsantal

Stickprov
1 ggr/år

Nov Föreningsko
nsulent

Förvaltningschef Möjlig (3)/
Kännbar (3)

Medelrisk (9)

Diarieföring God förvaltning enl lagstiftning Stickprov
1 ggr/år

Nov Nämnd-
sekreterare

Förvaltningschef Möjlig (2)/
Kännbar (2)

Medelrisk (4)

Lager, Fritidsgård Kontroll via inköpslista, mot faktura Stickprov
1 ggr/år

Nov Enhetschef Förvaltningschef Möjlig (2)/
Kännbar (2)

Medelrisk (4)

* Samtliga kontrollmoment ska genomföras av alla nämnderna

Sannolikhet: Konsekvens: Riskvärdering:

Osannolik = 1 Försumbar konsekvens = 1 Mycket låg risk = 1-2

Mindre sannolik = 2 Lindrig konsekvens = 2 Låg risk = 3-4

Möjlig = 3 Kännbar konsekvens = 3 Medelrisk = 5-9



Sannolik = 4 Allvarlig konsekvens = 4 Hög risk = 10-16

Exempel: Möjlig (3) x Allvarlig (4) = Hög risk (12)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2023-01-18
8 av 15

Kultur- och fritidsnämnden

KoF § xx 5 Dnr. KFN/2023:4

Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2023

nternkontrollplanen är ett instrument för att kvalitetssäkra och följa upp nämndernas
verksamheter. Följande moment föreslås ingå i Kultur- och fritidsförvaltningens
internkontrollplan  2023:

- Uppdatering av kommunens externa hemsida*
- Kontroll av systematiskt arbetsmiljöarbete*
- Kontroll av systematiskt brandskyddsarbete*- Ny för 2023
- Kontroll av direktupphandling*
- Kontroll av intäkts/bidragsflöden*
- Kontroll av entreprenadavtal
- Kontroll av konstsamlingen
- Kontroll av underlag för föreningsbidrag
- Kontroll av diarieförteckning

*Kommunövergripande åtgärder samtliga nämnder

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar anta det av Kultur- och fritidsförvaltningen upprättade
förslaget till internkontrollplan för år 2023

_________________

Beslutsexpediering:

Ekonomikontoret

Kommunstyrelsens stab

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.



TJÄNSTESKRIVELSE
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2023

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar anta det av Kultur- och fritidsförvaltningen upprättade
förslaget till internkontrollplan för år 2023.

Ärendet
Internkontrollplanen är ett instrument för att kvalitetssäkra och följa upp nämndernas
verksamheter. Kontrollområdena är framtagna med hänsyn till följande punkter
(riskbedömning):

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt

- Det finns en tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten

- Verksamheten efterlever lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en analys av förra årets internkontrollplaner
och ej funnit behov a genomföra några förändringar i planerna för de
kommungemensamma internkontrollmomenten. I övrigt är internkontrollerna relevanta
och återspeglar förvaltningarnas ansvarsområden.

Kultur- och fritidsförvaltningen bilägger de kontrollområden vilka kultur- och
fritidsnämnden tidigare genomfört och funnit relevanta.

Följande moment föreslås ingå i Kultur- och fritidsförvaltningens internkontrollplan  2023:

(Röd markering innebär att momentet föreslås avförs från intern kontrollplan för kultur-
och fritidsnämnden jämfört med år 2022)

- Uppdatering av kommunens externa hemsida*

- Kontroll av systematiskt arbetsmiljöarbete*

- Kontroll av systematiskt brandskyddsarbete*- NY

- Kontroll av verkställighet av beslut*- Bort

- Kontroll av direktupphandling*

- Kontroll av intäkts/bidragsflöden*

- Kontroll av entreprenadavtal

- Kontroll av konstsamlingen

- Kontroll av kontanthantering - bort?

- Kontroll av underlag för föreningsbidrag
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2022-12-21
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- Kontroll av diarieförteckning

- Kontroll av lager fritidsgården - bort ?

*Kommunövergripande åtgärder samtliga nämnder

För kultur- och fritidsförvaltningens moment sker ej några förändringar i uppdrag eller

omfattning. Förutom att momentet “Kontroll av verkställighet av beslut*” föreslås  tas

bort och  “Kontroll av lager fritidsgården” föreslås att tas bort. Båda för att de ej uppvisar

någon avvikelse under överskådlig tid.

Moment “Kontroll av kontanthantering” föreslås tas bort då kontanthanteringen idag är

mycket liten och risken därmed har sjunkit samt att rutin finns för daglig avstämning mot

bank.

Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef

Henrik Svensson
Nämndsekreterare

Bilagor

1 Kultur- och fritidsförvaltningen “Förslag till internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden
2023”

2. Kommunstyrelsens stab, förslag till “Kommungemensam internkontrollplan 2023”

Delges

Ekonomikontoret

Kommunstyrelsens stab



Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2023
Intern kontroll definieras som en process där ledningen; såväl  förtroendevalda som tjänstemän, samt övrig personal samverkar för att med en rimlig grad av

säkerhet kunna uppnå följande mål: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering, information om verksamheten samt

efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera.

Rutin Kontrollmoment Kontrollmetod Tid för
kontroll

Utföres av Rapporteras till Sannolikhet/
konsekvens

Riskvärdering

Direktupphandling*
Övergripande

Kontroll att dokumentation finns
för direktupphandlingar.
Kontrolleras på inköp/avtal där
summan överstiger gränsen för
upphandling.

Stickprov Okt Enhetschef Förvaltningschef Möjlig (3)/
Kännbar (3)

Medelrisk (9)

Systematiskt
arbetsmiljö-
arbete (SAM)*
Övergripande

Kontroll av att förvaltningen fått in
SAM-blankett från samtliga
enheter

Genomgång av
inskickad SAM-
blankett 1
ggr/år

Nov Enhetschef Förvaltningschef Möjlig (3)/
Allvarlig (4)

Hög risk (12)

Uppdatering av
kommunens externa
hemsida*
Övergripande

Kontroll av att korrekt information
ligger på kommunens externa
hemsida. Varje verksamhet
kontrollerar sitt område för att inte
felaktig hantering ska ske.

Stickprov
2 ggr/år

Juni
Nov

Enhetschef Förvaltningschef Möjlig (3)/
Kännbar (3)

Medelrisk (9)

NY! Systematiskt
brandskyddsarbete*
Övergripande

Kontrollera att ansvarig för SBA är
utsedd och att rutiner kring det
systematiska brandskyddsarbetet är
uppdaterade samt att ansvariga är
införstådda med vilket deras ansvar
är.

Kontroll av
samtliga enheter
2 ggr/år

Maj
Okt

Enhetschef Förvaltningschef Möjlig (3)/
Allvarlig (4)

Hög risk (12)



Verkställighet av
beslut*
Övergripande

Uppföljning av att nämndens
beslut har verkställts

Stickprov
2 ggr/år

Mars
Okt

Nämnd-
sekreterare

Förvaltningschef Mindre
sannolik (2)/
Allvarlig (4)

Medelrisk (8)

Intäkts- och
bidragsflöden*
Övergripande.

Kontroll att förvaltningen har tagit
ställning till möjligheten att söka
Vissa statsbidrag och Riktade
statsbidrag

Genomgång av
aktuella SKR-
listor. Ange
"sökt" el "inte
sökt” pga...

Maj
Nov

Ekonom Förvaltningschef Möjlig (3)/
Kännbar (3)

Medelrisk (9)

Kundfakturor/utbeta
lningar.

Är underlagen korrekta, görs
utbetalningar till rätt person

Stickprov
1 ggr/år

Nov Enhetschef
tills med
ekonomi

Förvaltningschef Möjlig (3)/
Kännbar (3

Medelrisk (9)

Entreprenadsavtal Kontroll av bokslut och
verksamhetsber. Kontroll löptid
och avtalsersättning

Genomgång
befintligt avtal
1 ggr/år

Nov Förenings-
konsulent

Förvaltningschef Möjlig (3)/
Kännbar (3

Medelrisk (9)

Konstsamling Finns konst på avsedd plats Stickprov, 10 av
de 100 mest
värdef.
konstverken

Nov Förenings-
konsulent

Förvaltningschef Möjlig (3)/
Kännbar (3)

Medelrisk (9)

Kontanthantering Kontroll av kassaapparat och
insättningsbelopp, moms,
insättningsfrekvens, handkassa

Stickprov
1 ggr/år

Nov Ekonom Förvaltningschef Möjlig (3)/
Kännbar (2)

Medelrisk (6)

Underlag för
föreningsbidrag

Kontroll av fem föreningars
bidragsunderlag vad avser bokslut,
verksamhetsberättelse,
medlemsantal

Stickprov
1 ggr/år

Nov Föreningsko
nsulent

Förvaltningschef Möjlig (3)/
Kännbar (3)

Medelrisk (9)

https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidragspecificering.1403.html
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidragspecificering/informationomriktadestatsbidrag.11275.html
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidragspecificering/informationomriktadestatsbidrag.11275.html


Diarieföring God förvaltning enl lagstiftning Stickprov
1 ggr/år

Nov Nämnd-
sekreterare

Förvaltningschef Möjlig (2)/
Kännbar (2)

Medelrisk (4)

Lager, Fritidsgård Kontroll via inköpslista, mot faktura Stickprov
1 ggr/år

Nov Enhetschef Förvaltningschef Möjlig (2)/
Kännbar (2)

Medelrisk (4)

* Samtliga kontrollmoment ska genomföras av alla nämnderna

Sannolikhet: Konsekvens: Riskvärdering:

Osannolik = 1 Försumbar konsekvens = 1 Mycket låg risk = 1-2

Mindre sannolik = 2 Lindrig konsekvens = 2 Låg risk = 3-4

Möjlig = 3 Kännbar konsekvens = 3 Medelrisk = 5-9

Sannolik = 4 Allvarlig konsekvens = 4 Hög risk = 10-16

Exempel: Möjlig (3) x Allvarlig (4) = Hög risk (12)



KOMMUNGEMENSAM INTERNKONTROLLPLAN 2023

Intern kontroll definieras som en process där ledningen; såväl  förtroendevalda som tjänstemän, samt övrig personal samverkar för att med en rimlig grad av

säkerhet kunna uppnå följande mål: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering, information om verksamheten samt

efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera.

Rutin Kontrollmoment Kontrollmetod Tid för
kontroll

Utföres
av

Rapporteras
till

Sannolikhet/
konsekvens

Riskvärderi
ng

Direkt-
upphandling

Kontroll att dokumentation finns för
direktupphandlingar. Kontrolleras på inköp/nya avtal
där summan överstiger gränsen för upphandling.

Stickprov Okt Förvaltnings-
chef

Möjlig (3)/
Kännbar (3)

Medelrisk
(9)

Systematiskt
arbetsmiljö-
arbete (SAM)

Kontroll av att förvaltningen fått in SAM-blankett från
samtliga enheter.

Genomgång av
inskickade SAM-
blanketter 1 ggr/år

Nov Förvaltnings-
chef

Möjlig (3)/
Allvarlig (4)

Hög risk
(12)

Uppdatering av
kommunens
externa
hemsida

Kontroll av att korrekt information ligger på
kommunens externa hemsida. Varje verksamhet
kontrollerar sitt område för att inte felaktig hantering
ska ske.

Stickprov
2 ggr/år

Juni
Nov

Förvaltnings-
chef

Möjlig (3)/
Kännbar (3)

Medelrisk
(9)

Systematiskt
brandskydds-
arbete
NY!

Kontrollera att ansvarig för SBA är utsedd och att
rutiner kring det systematiska brandskyddsarbetet är
uppdaterade samt att ansvariga är införstådda med
vilket deras ansvar är.

Kontroll av
samtliga enheter 2
ggr/år

Maj
Okt

Förvaltnings-
chef

Möjlig (3)/
Allvarlig (4)

Hög risk
(12)

Verkställighet av
beslut

Uppföljning av att nämndens beslut har verkställts. Stickprov
2 ggr/år

Mar
Okt

Förvaltnings-
chef

Mindre sannolik
(2)/ Allvarlig (4)

Medelrisk
(8)

Intäkts- och
bidragsflöden

Kontroll att förvaltningen har tagit ställning till
möjligheten att söka Vissa statsbidrag och Riktade
statsbidrag.

Genomgång av
aktuella SKR- listor.
Ange "sökt" eller
"inte sökt pga…”

Maj
Nov

Förvaltnings-
chef

Möjlig (3)/
Kännbar (3)

Medelrisk
(9)

Samtliga kontrollmoment ska genomföras av alla nämnderna.

Sannolikhet:

Osannolik = 1

Mindre sannolik = 2

Möjlig = 3

Sannolik = 4

Konsekvens:

Försumbar konsekvens = 1

Lindrig konsekvens = 2

Kännbar konsekvens = 3

Allvarlig konsekvens = 4

Riskvärdering:

Mycket låg risk = 1-2

Låg risk = 3-4

Medelrisk = 5-9

Hög risk = 10-16

Exempel: Möjlig (3) x Allvarlig (4) = Hög risk (12)

https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidragspecificering.1403.html
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidragspecificering/informationomriktadestatsbidrag.11275.html
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidragspecificering/informationomriktadestatsbidrag.11275.html
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § xx 6 Dnr. KFN/2023:5 - 006

Byte av sammanträdesdag 5 oktober 2023
I sammanträdesordningen för 2023 har kultur- och fritidsnämnden beslutat att
sammanträda den 5 oktober. Då har även Kommunfullmäktige sammanträde, vilket skapar
en olycklig krock.
Kultur- och fritidsfövaltningen föreslår att sammanträdet torsdag den 5 oktober flyttas till
onsdag den 4 oktober.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar flytta sammanträdet 5 oktober 2023 till 4 oktober
2023.

_________________

Beslutsexpediering:

Kommunstyrelseförvaltningen

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kultur- och fritidsnämnden
Henrik Svensson
Nämndsekreterare

Kultur- och fritidsnämnden

Byte av sammanträdesdag 5 oktober 2023

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar flytta sammanträdet 5 oktober 2023 till 4 oktober
2023.

Sammanfattning av ärendet
I sammanträdesordningen för 2023 har kultur- och fritidsnämnden beslutat att
sammanträda 5 oktober. Då har även Kommunfullmäktige sammanträde, vilket skapar en
olycklig krock. Kultur- och fritidsfövaltningen föreslår att sammanträdet torsdag 5 oktober
flyttas till onsdag 4 oktober.

Finansiering
Ärendet medför ingen förändring i finansiering.

Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef

Henrik Svensson
Nämndsekreterare

Delges

Kommunstyrelseförvaltningen



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Nämnd Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Sept/okt Okt Nov Dec Dag

Kommunfullmäktige - tors 16 feb. - tors 20 apr. tors 15 juni tors 5 okt. tors 23 nov. tors 14 dec. Torsd

KF-gruppmöten Månd

Kommunstyrelsen mån 9 jan. mån 6 feb. mån 6 mars mån 3 apr. mån 29 maj mån 25 sep. mån 16 okt. mån 6 nov. mån 4 dec. Månd

KSAU mån 23 jan. mån 20 feb. mån 20 mars mån 15 maj mån 12 juni mån 11 sep. mån 2 okt. mån 23 okt. mån 20 nov. mån 18 dec. Månd

Tekniska nämnden tors 9 feb. tors 16 mars mån 17 april tors 11 maj tors 15 juni tors 7 sep. tors 21 sep. tors 12 okt. tors 9 nov. tors 7 dec. Torsd kl 15

Barn- och utbildningsnämnden tis 7 feb. 2023-04-18 2023-05-09 tis 13 juni tis 5 sep. 26 sep. 2023-10-10 mån 5 dec. Tisd

Bygg- och miljönämnden tis 7 feb. tis 7 mars tis 4 april tis 9 maj tis 20 juni tis 5 sep. tis 3 okt. tis 5 dec. Tisd

Valnämnd - - - - - - - - - - -

Kultur- och fritidsnämnden tors 19 jan. tors 9 feb. ons 5 april tors 11 maj tors 7 sep. tors 5 okt. tors 30 nov. Torsd

Socialnämnden tis 7 feb. 2023-04-18 mån 8 maj mån 19 juni 4 sep. mån 9 okt. mån 18 dec. Månd

Socialnämndens utskott tors 26 jan. tors 16 feb. mån 13 mars 2023-04-20 2023-05-15 2023-06-15 mån 28 aug. 2023-09-18 tors 19 okt. mån 27 nov. tors 14 dec. Månd

Rådet för funktionshinderfrågor tis 14 feb. tis 9 maj tis 12 sep. tis 7 nov. Tisd

Pensionärsrådet ons 22 feb. ons 24 maj ons 20 sep. ons 15 nov. Onsd

Näringslivskommittén Torsd

Cesam Onsd

UNO - - - - - - - - - - - - Månd

Revisor möte (döp om) Ons

nämnderna tar bokslut nämnerna tar ramar

VIKTIGA DATUM

Årsredovisning (KF 2023-04-20), Budgetuppföljning per mars (KS 29 maj), Mål och budget (KF 15 juni ), Ekonomiska ramar (KF 23 nov), Årsredovisningen: viktigt är att nämnderna har en nämnd mellan 2023-02-06 och 2023-02-10. Soc: 2023-02-06.  BoU 2023-02-07. TU 16 feb och AU 14 feb

Delårsbokslut (KF 5 oktober), Remissvar Mål- och budget 2024-2026: viktigt är att nämnderna har en nämnd mellan den 3 april och 18 april

Nämnder: Mål och budget nämndbehandlas månadsskiftet sep/okt

OBS! Sammanträdesdatumen kan ändras under året Delårsrapport per 31 mars: viktigt att nämnderna har en nämnd mellan 8-12 maj

Delårsrapport per 31 juli: viktigt att nämnderna har en nämnd mellan 4-8 sep
till muntilga dragninging av delår, till ks fördiga tjut
ksf klar til au, au beslutar
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § xx 7 Dnr. KFN/2023:6

Budgetansvar och attesträtt
Kultur- och fritidsnämnden ska ha en budgetansvar och attestförteckning vilken fördelar
ansvaret att teckna konto för de olika verksamheterna inom nämndens område samt
ansvara för budgetering på samma konto. Det är: Kultur- och fritidsnämnd, kultur- och
fritidsadministration, stöd till föreningar, idrottsanläggningar, kulturverksamhet,
fritidsgårdsverksamhet och bibliotek.

På grund av personalförändringar behöver budgetansvar och attestförteckningen
uppdateras. Den nya budgetansvar och attestförteckningen föreslås gälla fr o m
2023-02-01.

Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner  kultur- och fritidsförvaltningens förslag till

attestförteckning för 2023.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att budget och attestförteckningen för 2023

gäller f r o m 2023-02-01

_________________

Beslutsexpediering:

Ekonomikontoret

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.



TJÄNSTESKRIVELSE/PM

2022-12-29
Dnr. KFN/2023:6

1 av 1

Kultur- och fritidsförvaltningen
Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef

Kultur- och fritidsnämnden

Budgetansvar och attesträtt för 2023

Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner  kultur- och fritidsförvaltningens förslag till

attestförteckning för 2023.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att budget och attestförteckningen för 2023

gäller f r o m 2023-02-01.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden ska ha en budgetansvar och attestförteckning vilken fördelar
ansvaret att teckna konto för de olika verksamheterna inom nämndens område samt
ansvara för budgetering på samma konto. Det är: Kultur- och fritidsnämnd, kultur- och
fritidsadministration, stöd till föreningar, idrottsanläggningar, kulturverksamhet,
fritidsgårdsverksamhet och bibliotek.

P g a personalförändringar behöver budgetansvar och attestförteckningen uppdateras.
Den nya budgetansvar och attestförteckningen föreslås gälla fr o m 2023-02-01.

Finansiering
Förändringen medför ingen tillkommande kostnad.

Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef

Annika Holmertz
fritidskonsulent

Bilagor

Kultur- och fritidsförvaltningen, “Förslag till budget och attestförteckning 2023”

Delges

Ekonomikontoret



SAMMANSTÄLLNING ÖVER BUDGETANSVAR OCH ATTESTRÄTT KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN :    AVSER    ÅR - 2023

2022-12-19

Ansvar Benämning Budget-ansvarig
Beslutsattest om 
annan än 
budgetansv

Ersättare vid 
frånvaro 
(beslutsattestant)

Mottagn-/gransknings-attest Mottagn-
/gransknings-attest Kommentar *)

4000 Kultur- och fritidsnämnd Annika Holmertz
Henrik Svensson
vid behov inträder Irene Kulneff K&F enheten Fr o m 2023-02-01

41110 Kultur- och fritidskontoret Annika Holmertz
Henrik Svensson
vid behov inträder Irene Kulneff K&F enheten Fr o m 2023-02-01

41121 Fritidsgårdsenheten Anneli Orre Annika Holmertz Modou Badje Fritidsgårdsenheten Fr o m 2023-02-01

4113 Biblioteksenhet Irene Kulneff Annika Holmertz
Carola Lärka Bibliotek Fr o m 2023-02-01
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § xx 8 Dnr. KFN/2023:7

Utbildningsplan för kultur- och fritidsnämndens ledamöter
2023
2023-2026 innebär att en ny mandatperiod har påbörjats och flera ledamöter är nya som
politiker och även nya i kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsförvaltningen har
tagit fram ett förslag till utbildningsplan för kultur- och fritidsnämndens ledamöter och
ersättare för 2023.

24 januari fm - Utbildningsdag, halv, för kommunens alla politiker. Avser: Kommunal
kompetens och organisation, Att vara förtroendevald,  Offentlighet och sekretess,
ersättningar, budget, jäv,  GDPR mm. Genomförs centralt.

5 april - Utbildningsdag, halv Kultur- och fritidsnämndens verksamheter, bibliotek, Säby
Sim- och sporthall/Ishall/fritidsgård, fokus inomhus verksamhet.

7 sept - Utbildningsdag, halv Kultur- och fritidsnämndens ledamöter, fornminne,
bollplaner, Ersboda 4H, utomhusverksamhet i  fokus.

Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar anta kultur- och fritidsförvaltningens förslag

till plan för utbildning av ledamöter för 2023.
2. Kultur- och fritidsnämnden fastställer datum för informationsinsatser halvdag ?

april  och ? sept.

_________________
Beslutsexpediering:

Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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2022-12-28
Dnr. KFN/2023:7
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Rolf Johansson
Kultur- och fritidschef

Kultur- och fritidsnämnden

Utbildningsplan för Kultur- och fritidsnämndens ledamöter
2023

<BeslutsText>

Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar anta kultur- och fritidsförvaltningens förslag till

plan för utbildning av ledamöter för 2023.

2. Kultur- och fritidsnämnden fastställer datum för informationsinsatser halvdag ?
april  och ? sept.

Sammanfattning av ärendet
2023-2026 innebär att en ny mandatperiod har påbörjats och flera ledamöter är nya som
politiker och även nya i kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit
fram ett förslag till utbildningsplan för kultur- och fritidsnämnden ledamöter och ersättare
för 2023.

24 januari fm - Utbildningsdag, halv, för kommunens alla politiker. Avser: Kommunal
kompetens och organisation, Att vara förtroendevald,  Offentlighet och sekretess,
ersättningar, budget, jäv,  GDPR mm. Genomförs centralt.

5 april - Utbildningsdag, halv Kultur- och fritidsnämndens verksamheter, bibliotek, Säby Sim-
och sporthall/Ishall/fritidsgård, fokus inomhus verksamhet.

7 sept - Utbildningsdag, halv Kultur- och fritidsnämndens ledamöter, fornminne, bollplaner,
Ersboda 4H, utomhusverksamhet i  fokus.

Alternativ - lägg en timma extra under varje nämnd under våren (19 januari, 9 februari, 5
april, 11 maj) och var ute på olika ställen utomhus under en halvdag 7 sept.</BeslutsText

Finansiering

Finansieras inom Kultur- och fritídsnämndens konto, 4000, för nämndens egen verksamhet.

Rolf Johanson
Kultur- och fritidsnämnden
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § xx 9 Dnr. KFN/2023:8

Grupp för måldiskussioner för kultur- och fritidsnämnden
2023-2026
Under kommande mandatperiod 2023-2026 kommer kultur- och fritidsnämnden behöva
genomföra revidering av mål och indikatorer. Därför föreslås att en grupp bestående av
ordförande, vice ordförande och 2:e vice ordförande att utgöra grupp för måldiskussioner
för kultur- och fritidsnämnden.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden utser ordförande, vice ordförande och 2:e vice ordförande att
utgöra grupp för måldiskussioner för kultur- och fritidsnämnden.

_________________
Beslutsexpediering:

Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Dnr. KFN/2023:8
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef

Kultur- och fritidsnämnden

Grupp för måldiskusioner för kultur- och fritidsnämnden
2023-2026

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden utser ordförande, vice ordförende och 2:e vice ordförande att
utgöra grupp för måldiskussioner för kultur- och fritidsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Under kommande mandatperiod 2023-2026 kommer kultur- och fritidsnämnden behöva
genomföra revidering av mål och indikatorer. Därför föreslås att en grupp bestående av
ordförande, vice ordförende och 2:e vice ordförande att utgöra grupp för måldiskussioner
för kultur- och fritidsnämnden.

Finansiering
Ärendet medför ej någon särskild finansiering utan ryms inom egen budgetram.

Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef

Bilagor
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Kultur- och fritidsnämnden

KoF § xx 10 Dnr. KFN/2023:9 - 006

Ordförande och förvaltningschef informerar
- Folk och Kultur i Eskilstuna 10 februari

- Idrottsarena 3 februari

- Ishallen

- e-postadresser

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 11 Dnr. KFN/2023:10 - 006

Anmälningsärenden
● 2022-12-05 Tilläggsavtal med Medley AB
● 2022-12-07 Kulturrådet, Fördelning av bidrag för insatser inom läsfrämjande
● 2022-12-21 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Underrättelse om

granskningsutlåtande för Södra Hallsta
● 2022-12-19 Kultur- och fritidsförvaltningen, Information om fördelning Kultur- och

fritidsnämndens investeringspott 2023
● 2022-12-05 Kommunfullmäktige, KF § 43 Finansieringsbudget - slutlig mål och

budget
● 2022-12-05 Kommunfullmäktige, KF § 44 Nämndmål och kommunövergripande

indikatorer på klimatmål
● 2022-12-05 Kommunfullmäktige, KF § 48 Sammanträdesplan 2023
● 2022-12-05 Kommunfullmäktige, KF § 51 Nytt avtal med Rönninge Salem Fotboll

om drift av kommunens bollplaner
● 2022-12-19 Kommunfullmäktige, KF § 60 Val av kultur- och fritidsnämnden
● 2022-12-19 Kommunfullmäktige, KF § 82 Inträdesordning för kommunstyrelsen

och nämnderna
● 2022-12-19 Kommunfullmäktige, KF § 83 Anmälan av gruppledare i nämnder

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

_________________

Beslutsexpediering:

Arkiv

……………
Ordf. sign.

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

KoF § xx 12 Dnr. KFN/2023:11 - 002

Avrapportering av delegationsbeslut

Inköp

* 2022-12-14 Avslutningsaktivitet Kultur- och fritidsnämnden, Rolf Johanson, KFN/2022:10
- 002

* 2022-12-15 Inköp datorer m. tillbehör Fritidsgården, Anneli Orre, KFN/2022:10 - 002

* 2022-12-20 Inköp musikutrustning Fritidsgården, Anneli Orre, KFN/2022:10 - 002

Anställning

* 2022-12-22 Anställning tf Fritidskonsulent 2023-02-01 - 2023-07-31, Rolf Johanson,
KFN/2022:10 - 002

Brådskande ärende
* 2023-01-09 Flytta sammanträdet 2023-01-19 för Kultur- och fritidsnämnden, Andreas
Lundvall, KFN/2023:13 - 002

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

_________________

Beslutsexpediering:

Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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