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Referens Mottagare 

Dag Ahlse 

dag.ahlse1@botkyrka.se 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

 

Utförare av öppen fritidsverksamhet – Avslut av 
överenskommelse om samarbete 

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden avslutar överenskommelserna om drift av öppen 
fritidsverksamhet med ABF Botkyrka-Salem. Beslutet tas i enlighet med 
bidragsreglementet för drift av öppen fritidsverksamhet (KFN/2021:00182). 

 
2. Avslut av överenskommelserna gäller med omedelbar verkan. 
 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden fördelar årligen bidrag till de föreningar och studieförbund 
som bedriver öppen fritidsverksamhet i enlighet med bidragsreglementet för drift av 
öppen fritidsverksamhet (KFN/2021:00182). 
 
ABF Botkyrka-Salem har under flertalet år varit utförare av öppen fritidsverksamhet i 
Botkyrka kommun och driver 4 fritidsklubbar och 3 fritidsgårdar på 4 platser i 
kommunen. 
 
Botkyrka kommun har mottagit indikationer på att ABF Botkyrka-Salem gjort avsteg 
från överenskommelser, riktlinjer och policys. Därför genomför kommunen i enlighet 
med § 10 i bidragsreglementet för drift av öppen fritidsverksamhet (KFN/2021:00182) 
en granskning av ABF Botkyrka-Salem. Granskningen av ABF Botkyrka-Salem har 
hittills visat på allvarliga brister i det arbetsgivaransvar som åligger utförare av 
kommunal verksamhet.  
 
Verksamheternas målgrupper är barn och unga, vilket kultur- och fritidsförvaltningen 
alltid betraktar som särskilt allvarligt. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår därför att 
Kultur- och fritidsnämnden med omedelbar verkan häver ingångna överenskommelser 
med ABF Botkyrka-Salem gällande fritidsklubbs- och fritidsgårdsverksamhet. 
Kommunen kommer att ta över verksamheterna och driva i egen regi under tiden 
utredning pågår. 
 
Ärendet beskrivs i sin helhet i upprättad tjänsteskrivelse med diarienummer 
KFN/2021:00048. 
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Övrig information 
Enligt 6 kap. 39 § kommunallagen kan nämndens ordförande fatta beslut på nämndens 
vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Om 
nämndens ordförande är förhindrad att fatta beslut får nämndens 1:e vice ordförande 
eller 2:e vice ordförande fatta beslutet (KOF/2020:00100). I förekommande ärende har 
reglerna om jäv 6 kap. 28–32 §§ kommunallagen och nämndens delegationsordning 
beaktats varför nämndens 1:e vice ordförande fattar beslutet. 

 
Nu aktuellt ärende är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Beslutet 
ska anmälas till nästkommande nämndsammanträde. 
 
 
Dag Ahlse (C) 
1:e vice ordförande Kultur- och fritidsnämnden 
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Referens Mottagare 

Helena Hellström 
helena.hellstrom@botkyrka.se 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utförare av öppen fritidsverksamhet – 
Avslut av överenskommelse om samarbete 

Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden avslutar överenskommelserna om drift av 

öppen fritidsverksamhet med ABF Botkyrka Salem. Beslutet tas i 
enlighet med bidragsreglementet för drift av öppen fritidsverksamhet 
(KFN/2021:00182). 

 
2. Avslut av överenskommelserna gäller med omedelbar verkan. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden fördelar årligen bidrag till de föreningar och 
studieförbund som bedriver öppen fritidsverksamhet i enlighet med 
bidragsreglementet för drift av öppen fritidsverksamhet (KFN/2021:00182). 

 
ABF Botkyrka-Salem har under flertalet år varit utförare av öppen 
fritidsverksamhet i Botkyrka kommun och driver 4 fritidsklubbar och 3 
fritidsgårdar på 4 platser i kommunen. 
 
Botkyrka kommun har indikationer på att ABF Botkyrka-Salem frångått 
överenskommelser, riktlinjer och policys. Därför genomför kommunen i 
enlighet med § 10 i bidragsreglementet för drift av öppen fritidsverksamhet 
(KFN/2021:00182) en granskning av ABF Botkyrka-Salem. Granskningen 
av ABF Botkyrka-Salem har hittills visat på allvarliga brister i det 
arbetsgivaransvar som åligger utförare av kommunal verksamhet.  
 
Verksamheternas målgrupper är barn och unga, vilket kultur- och 
fritidsförvaltningen alltid betraktar som särskilt allvarligt. Kultur- och 
fritidsförvaltningen föreslår därför att Kultur- och fritidsnämnden med 
omedelbar verkan häver ingångna överenskommelser med ABF Botkyrka-
Salem gällande fritidsklubbs- och fritidsgårdsverksamhet. Kommunen 
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kommer att ta över verksamheterna och driva i egen regi under tiden 
utredning pågår. 

Ärendet 
 
Bakgrund 
Kultur- och fritidsnämnden fördelar årligen bidrag till de föreningar och 
studieförbund som bedriver öppen fritidsverksamhet i enlighet med 
bidragsreglementet för drift av öppen fritidsverksamhet (KFN/2021:00182). 
De verksamhetstyper som omfattas är fritidsklubbar och fritidsgårdar. 
 
Bidragens omfattning baseras på faktorer där några av dem är öppettider och 
personaltäthet och omfattar stöd för såväl ordinarie öppethållande som 
sommarverksamhet i varierande omfattning. 
 
I enlighet med bidragsreglementet tecknas en överenskommelse mellan 
föreningen som beviljats drift och kultur- och fritidsförvaltningen. För 
utförare av befintlig verksamhet löper bidragsgivningen för beviljad 
ansökan om drift upp till 4 år, förutsatt att de allmänna villkoren, 
styrdokumenten och överenskommelsen följs. 
 
I Botkyrka kommun finns i dag 12 fritidsklubbsverksamheter som riktar sig 
till målgruppen 10–12 år och som omfattas av skollagen (2010:800) kapitel 
25 om ”annan pedagogisk verksamhet”. Därtill finns 8 

fritidsgårdsverksamheter som riktar sig till målgruppen 12–16 år. En av 
dessa verksamheter drivs kommunalt medan resterande verksamheter drivs 
av föreningar och studieförbund enligt ovannämnd bidragsfördelning. 
Av 12 fritidsklubbsverksamheter bedrivs 8 i samma lokaler som 
fritidsgårdsverksamheter. 
 
Nuläge 
ABF Botkyrka-Salem har under flertalet år varit utförare av öppen 
fritidsverksamhet i Botkyrka kommun och omfattas därmed av ovannämnd 
bidragsfördelning. 
 
De verksamheter ABF Botkyrka-Salem driver är följande: 
 
- Tullinge fritidsklubb och fritidsgård 
- Alby fritidsklubb och fritidsgård 
- Sanda fritidsklubb och fritidsgård 
- Stjärnan fritidsklubb 
 
Under vintern 2021 har Botkyrka kommun fått indikationer på avsteg från 
överenskommelser, riktlinjer och kommunens förväntningar på 
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utförarverksamheterna, vilket lett till att kommunen beställt en extern 
granskning av ABF Botkyrka/Salem. Kommunen har begärt att 
granskningen ska ske skyndsamt. 

 
Genom den externa granskningen har kommunen begärt in underlag för att 
granska de signaler på avsteg som inkommit till kommunen. Några av de 
underlag som efterfrågats i granskningen är utförarorganisationens styrande 
och stödjande dokument som är kopplade till arbetsgivaransvaret. 
 
Utifrån de underlag som inkommit under granskningens gång har 
misstankarna stärkts och kommunen anser att avvikelserna är så pass 
allvarliga att det motiverar ett beslut att med omedelbar verkan häva avtalen 
med ABF Botkyrka-Salem gällande fritidsklubbs- och 
fritidsgårdsverksamheterna. 
 
Konsekvenser för driften av öppen fritidsverksamhet  
Kommunen kommer att ta över verksamheterna och driva i egen regi under 
den tid fortsatt utredning pågår. 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 
Eftersom kommunen övertar driftansvaret för de öppna 
fritidsverksamheterna som ABF Botkyrka-Salem driver idag kommer inte 
heller bidrag att utgå till utförarorganisationen. Det överskott som då 
genereras kommer till stor del att finansiera bemanning av aktuella 
verksamheter. Ytterligare kostnadsökningar som detta beslut medför 
kommer att tas inom förvaltningens reserv för oförutsedda händelser. 
 
 
 
Helena Hellström  Berivan Yildiz 
Kultur- och fritidsdirektör  Verksamhetschef 
    Kultur och ung fritid 
 

Bilagor 
Bidragsreglemente för drift av öppen fritidsverksamhet (KFN/2021:00182) 

Expedieras till: 
ABF Botkyrka-Salem 
Kommunledningsförvaltningen 
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