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Datum och tid 2022-09-22 kl.  19:00-21:00 

Plats 
Munkhättevägen 45, 147 85 Tumba, kommunhuset plan 2 rum 
Stange och digitalt deltagande genom Teams 

 
Utses att justera Erik Jon-And (V) 
Datum och tid för 
justering 2022-09-22 
Plats för justering Digital justering 

 
    
Sekreterare  §§ 54 - 57 
 Carl Lidén Högselius  
   
Ordförande   
 Robert Aslan (S)   
   
Justerare   
 Erik Jon-And (V)  
  

Se protokollets sista sida för digitala signaturer.  

 
 
 
 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
 
Nämnd Sammanträdesdatum 

Kultur- och fritidsnämnden 2022  2022-09-22  
Anslaget den Nedtas den 

2022-09-23 2022-10-17 
Förvaringsplats för protokollet  

Digital förvaring i ärendehanteringssystemet Public 
360 
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Kultur- och fritidsnämnden 2022 2022-09-22 Kod: 1.1.3.1 
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Närvarolista  
Ledamöter 
Robert Aslan (S), ordförande 
Dag Ahlse (C), 1:e vice ordförande 
Ufuk Sen (M), 2:e vice ordförande 
Melissa Besara (S), ledamot 
Hans Richardsson (S), ledamot 
Märta Engelberth-Fridell (M), ledamot 
Gunnel Mörkfors (TUP), tjänstgörande ersättare för Therese Lind (TUP) 
Rita Ilomäki (TUP), tjänstgörande ersättare för Emil Brandin (SD) 
Erik Jon-And (V), ledamot 
Camilla A Frejman (KD), tjänstgörande ersättare för Yusuf Aydin (KD) 
Deniz Bulduk (MP), ledamot 
 
Ersättare 
Mai Eriksson (S) 
Jens Hansson (S) 
Ali Barhoon (L), §§ 54–56 
 
Övriga deltagare 
Helena Hellström, kultur- och fritidsdirektör  
Linus Söderling, verksamhetschef Bad, idrott och motion  
Marie Johansen, verksamhetschef Konst och bibliotek  
Berivan Yildiz, verksamhetschef Kultur och ung fritid  
Åke Roxberger, projektledare 
Carl Lidén Högselius, nämndsekreterare 
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Kultur- och fritidsnämnden 2022 2022-09-22 Kod: 1.1.3.1 

 

 

 
Botkyrka Kommun 
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Innehållsförteckning 
Ärenden för beslut   

Kultur- och fritidsförvaltningens omvärldsanalys 2023–2026 
– muntlig presentation 

§ 54/2022 

Yttrande till Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024–
2026 

§ 55/2022 

Redovisning av uppdrag - Effektiviseringar 2023 § 56/2022 
Redovisning av uppdrag - Badhus i Storvreten/Tumba 
förstudie 

§ 57/2022 
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Kultur- och fritidsnämnden 2022 2022-09-22 Kod: 1.1.3.1 
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§ 54 
 

Kultur- och fritidsförvaltningens omvärldsanalys 2023–
2026 KFN/2022:00235 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av redovisningen av kultur- och 
fritidsförvaltningens omvärldsanalys. 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att Kultur- och fritidsnämnden 
beslutar enligt ordförandeförslaget. 
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§ 55 
 

Yttrande till Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024–
2026 KFN/2022:00184 
Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrandet till Mål och budget 

2023 med flerårsplan för 2024–2026 inklusive tillhörande bilagor. 
 

2. Nämnden har informerats om den preliminära investeringsplanen 2023–
2026. Nämnden har också fått information om att en 
kommunövergripande översyn av investeringsplan kommer att 
genomföras under hösten 2022.  I det arbetet kan nämndens 
investeringsplan komma att ändras. 
 

3. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beviljar 
överföringen av 162 800 tkr av medel till Vård- och omsorgsnämnden 
för den del i Albys Hjärta som avser aktivitetsplats/mötesplats för äldre.  

 
4. Kultur och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige godkänner 

de övriga förslag till justeringar av driftbudgetramen som framgår av 
bilaga 2. 

 
5. Kultur- och fritidsnämnden justerar paragrafen omedelbart. 

Deltar ej 
Erik Jon-And (V) deltar ej i beslutet. 
 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämndens yttrande till Mål och budget 2023 med 
flerårsplan för 2024–2026 utgör de mål och förutsättningar som anger 
riktningen för nämndens arbete under 2023 och framåt. 
 
Med utgångspunkt i den politiska plattformen för Mittenmajoriteten 2019–
2022, i förvaltningens omvärldsanalys och utifrån Kommunfullmäktiges 
förutsättningar till nämndernas yttrande till Mål och budget, har nämnden 
tagit fram mål och budget för kommande år. 

 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att Kultur- och fritidsnämnden 
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beslutar enligt ordförandeförslaget. 
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Kultur- och fritidsnämnden 2022 2022-09-22 Kod: 1.1.3.1 

 

 

 
Botkyrka Kommun 

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ·  Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 
Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se 

Hemsida: www.botkyrka.se 
 

§ 56 
 

Redovisning av uppdrag - Effektiviseringar 2023 
KFN/2022:00079 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslagen till effektiviseringar för 
2023. 
 
Deltar ej 
Erik Jon-And (V) deltar ej i beslutet. 
 
Sammanfattning 
I nämndernas budgetramar ingår årligen under perioden 2023-2026 krav på 
effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring två procent av  
budgetomslutningen samt krav på effektiviseringar inom central  
administration.  
 
Kultur- och fritidsnämnden har i Förutsättningar till nämndernas yttrande  
till Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024–2026 ålagts ett  
effektiviseringsuppdrag om en procent för 2023, vilket motsvarar knappt 2,9 
miljoner kronor. Utöver det har nämnden ålagts effektiviseringskrav på 
central administration om 159 tusen kronor.  
 
Av tjänsteskrivelsen framgår förslag på effektiviseringar för att uppnå detta. 
En plan för effektiviseringen kopplat till den egna förvaltningens centrala  
administration beslutades av Kultur- och fritidsnämnden hösten 2019  
(KOF/2019:111) och omfattar effektiviseringar om totalt sex procent,  
fördelat på 1,5 procent årligen. Detta motsvarar 159 tusen kronor årligen till 
och med 2023. 
 
De beslutade åtgärderna genomförs enligt plan.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att Kultur- och fritidsnämnden 
beslutar enligt ordförandeförslaget. 
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§ 57 
 

Redovisning av uppdrag - Badhus i Storvreten/Tumba 
förstudie KFN/2022:00080 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av 
uppdraget gällande förstudie av nytt badhus i Storvreten/Tumba. 
 
Sammanfattning 
Förstudien för ett nytt badhus i Storvreten/Tumba har i enlighet med 
uppdrag från Kommunstyrelsen (KS) studerat tre (3) platser som bedömts 
möjliga för att låta bebygga med ett nytt badhus. 
 
Studien har utgått från kommunens Utvecklingsplan för Botkyrkas badhus 
(Dnr: KOF/2020:6) och behovs- och omvärldsanalyser, samt inriktning, 
innehåll och ungefärlig volym som finns beskrivet för ett nytt badhus i 
Storvreten/Tumba.  
 
De platser som redovisas i rapporten är på av kommunen ägd mark och är 
heller inte i strid med av kommunen tidigare framtagna utvecklingsplaner 
för Storvreten och Tumba. 
 
I en fördjupad analys av de tre förslagen som alla är intressanta, har 
arbetsgruppen med vägledning av styrgruppen för projektet kommit att se 
fördelar med att ett nytt badhus blir uppfört intill Storvretsparken. Det 
kluster som då skulle uppstå med nuvarande skola, idrott och friluftsområde 
och en pågående upprustning av Storvretsparken bidrar till utvecklingen av 
de planer på en utvecklad stadsdel som anges i Strukturplan Storvreten 
KS/2015:269. 
 
Uppdraget har handlagts av teknik- och fastighetsförvaltningen och kultur- 
och fritidsförvaltningen. Rapporten har tagits fram med stöd av tjänstemän 
på berörda förvaltningar och i samarbete med externa konsulter inom 
arkitektur och VVS. Framtagna förslag har kostnadsbedömt av en extern 
beräkningskonsult. 

 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att Kultur- och fritidsnämnden 
beslutar enligt ordförandeförslaget. 
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