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§1
Yttrande över medborgarförslag – Ordna belysning m.m.
kring Brosjöspåret, Bremora och Brosjön (KOF/2014:245)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker förslaget.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen instämmer med förslagsställaren om att ett
förbättrat gångstråk på flera sätt skulle bidra till ökad tillgänglighet och
trygghet i området. Samarbete sker med samhällsbyggnadsförvaltningen,
som har ansvar för vägfrågorna i kommunen, om en lösning på problemet
inför sommaren. Kultur- och fritidsförvaltningen ser över rutinerna för städning och skötsel av Brotorpsbadet.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-01-21.

§2
Svar på medborgarförslag – Mötesplats för ungdomar 1720 år i Tumba (KOF/2014:204)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget.
David Persson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden fick 2014-10-06 i uppdrag att besvara ett medborgarförslag – ” Mötesplats för ungdomar 17 – 20 år i Tumba”.
Medborgarförslaget består av två delar där det första innebär ett förslag om
att kommunen ska undersöka om det finns intresserade aktörer i centrala
Tumba som kan öppna sina dörrar och möjliggöra ett kortsiktigt skapande
av en mötesplats för ungdomar mellan 17-20 år. Den andra delen av förslaget innebär att kommunen i samband med ombyggnationen av Tumba centrum ska hyra en lokal i centrum för mötesplatsen.
Bakom medborgarförslaget står Botkyrkas Ungdomsfullmäktige, som även
har bifogat en namninsamling vilken ett 70-tal ungdomar har skrivit under.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-01-15.

§3
Svar på medborgarförslag – Utomhuspooler för barn och
vuxna i Botkyrka (KOF/2014:206)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget.
Sammanfattning

Förslagsställaren föreslår att Botkyrka kommun bygger en utomhuspool för
barn och vuxna. Motiveringarna är att många föredrar att bada i pool framför sjöar. Kultur- och fritidsförvaltningen har under de senaste åren fått ett
antal medborgarförslag samt motioner vilka lyft önskemål om att utveckla
och förändra erbjudandet inom bad. Vidare att våra badhus är byggda utifrån
annan tid samt behov. Förslaget är att kultur- och fritidsförvaltningen utreder vilka önskemål, behov och förväntningar föreningar samt medborgare
har och presentera detta under våren 2016.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-01-16.

§4
Yttrande över medborgarförslag – Provisorisk åkpark för
sparkcykel (KOF/2014:209)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden bifaller medborgarförslaget.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen anser att förslaget om en åkpark för sparkcykel är ett bra initiativ och en satsning på spontanaktiviteter som lockar fler
unga i rörelse. I samråd med initiativtagarna föreslår vi en placering på Rödstu Hage IP. Åkparken blir där ett kompletterande inslag i en kommande
upprustning och modernisering av bland annat friidrottsanläggningen.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-01-21.

§5
Yttrande över medborgarförslag – Bygg en 4H-gård i Riksten (KOF/2014:210)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker medborgarförslaget.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen fick 2014-10-07 i uppdrag att yttra oss över
ett medborgarförslag – Bygg en 4H-gård i Riksten. Förslagsställaren vill att
kommunen bygger 4H-gård i Riksten och skriver att gården kan kombineras
med en stor lekpark/parklek.
Vi håller med förslagsställaren om att det är positivt för ett bostadsområde
att det finns platser för lek, fysisk aktivitet och att kontakt med djur är något
bra.
Det finns redan en 4H-gård i Botkyrka, Hågelby 4H-gård, som ligger i direkt anslutning till Hågelbyparken. Hågelby 4H-gård drivs på ideell basis
av Hågelby 4H klubb som får bidrag från kommunen för att bedriva verksamheten. Hågelby 4H klubb har medlemmar från hela Botkyrka.
Vi tycker att verksamheten vid Hågelby 4H-gård är mycket kvalitativ och
viktig för Botkyrkaborna samt att gårdens placering möjliggör till möten
mellan människor från olika delar av kommunen.
Att anlägga en 4H-gård är förenat med stora kostnader och även driftskostnaderna är höga. Eftersom 4H är en ideell organisation bör initiativet till en
ny 4H-gård komma från 4H själva och inte från kommunen. I Stockholms
län finns ingen kommun eller stadsdel som ger stöd åt dubbla 4H-gårdar. Vi
anser med bakgrund av ovanstående att det inte finns behov av ytterligare en
4H-gård i kommunen

§6
Yttrande över medborgarförslag – Bygg multiarena i Kassmyra grusgrop (KOF/2014:214)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har i sin långsiktiga strategi för utveckling
av idrottslokaler sett stora behov i befintligt anläggningsbestånd och föreslår
därför att i första hand nuvarande anläggningar ska upprustas och moderniseras. Anläggningarnas placeringar har hög tillgänglighet för skolor, bra anslutning av kollektiva färdmedel och bra angöring för bilburna. Friidrotten i
kommunen har inte optimala förutsättningar, vilket förhoppningsvis förbättras med kommande upprustningar av såväl Rödstu Hage IP som Brunna IP.
I det idrottspolitiska programmet har det också slagits fast en tydlig inriktning på att utveckla förutsättningarna för spontant idrottande och aktiviteter,
något som bland annat sker i samband med dessa upprustningar.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-01-21.

§7
Yttrande över motion – FN:s barnkonvention
(KOF/2014:216)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker motionen, med tilläggsförslaget:
att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunledningsförvaltningens verksamhetsområde Demokrati och mänskliga rättigheter och kommunens Barnombudsman att närmare utreda vad en implementering av barnkonventionen
konkret och juridiskt skulle innebära för kommunen.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden fick 2014-10-13 i uppdrag att yttra sig över en
motion angående FN:s barnkonvention (S). Motionären föreslår att kommunfullmäktige ger alla nämnder i uppdrag att implementera barnkonventionens bestämmelser i sin verksamhet.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-01-15.

§8
Anläggningsbidrag 2015 (KOF/2014:242)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag för anläggningsstöd enligt följande:
•
•
•
•
•
•

IFK Tumba Skid- och orienteringsklubb 30 000 kr
Tumba Tennis 50 000 kr
Tullinge Tennis 50 000 kr
REI Botkyrka 50 000 kr
MX Stockholm 20 000 kr
TTP Fotboll 230 000 kr

Sammanfattning

Kultur och fritidsnämnden har beslutat om nya kriterier för anläggningsbidrag i Botkyrka som införs 2015. Syftet med de nya kriterierna är ett förtydligande kring ansökningsprocess och vilka riktlinjer som ska gälla för denna
typ av bidrag, så att enhetlighet och långsiktighet kan gälla.
Ansökningar har inkommit från 6 idrottsföreningar för vilka ett särskilt stöd
är avgörande för deras möjligheter till att driva sina egna anläggningar.
Det gäller IFK Tumba Skid- och orienteringsklubb, som äger och driver
Harbrostugan i Tumba, Tumba och Tullinge tennisföreningar, som också
äger och driver sina anläggningar, REI Botkyrka för kostnader kring den
verksamhetslokal de hyr av privat fastighetsägare i Eriksberg, samt MX
Stockholm som behöver göra extra åtgärder för att sänka bullernivåerna på
sin motorcross-anläggning i Uringe. TTP Fotboll beviljas anläggningsbidrag
för kostnader för uppvärmning av konstgräsplan på Brantbrinks IP.

§9
Beslut om bidrag till Tumbascenen 2015 (KOF/2014:222)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beviljar Byggnadsföreningen Heijmdal ett bidrag på 700 000 kronor för verksamhet vid och drift av Tumbascenen 2015.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att detta beslut ersätter punkt 2 i det tidigare beslutet om bidrag för Tumbascenen som fattades i november 2014
(KOF/2014:222).
Sammanfattning

Byggnadsföreningen Heijmdal beviljades i ett tidigare beslut driftsbidrag på
556 tkr för verksamhetsåret 2015. Det beviljade beloppet var en minskning
jämfört med tidigare års bidrag som har legat på 700 tkr. Bidragsminskningen betraktades som föreningens delfinansiering av kommunens inköp av en
4K-projektor till Tumbascenen.
På grund av otydliga rutiner har förvaltningen först efter att beslutet fattats
uppmärksammats på att handhavandet inte är bokföringsmässigt korrekt.
Bidragsstödet måste istället beviljas och utbetalas i sin helhet till föreningen.
Detta nya beslut innebär en korrigering för att på rätt sätt hantera ärendet
och inköpet av projektorn som en investering. Inköpet av projektorn hanteras separat inom förvaltningen och omfattas inte av detta beslut.

§ 10
Val av föreningar som ska genomgå revision under året
(KOF/2015:7)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att
genomföra revision av följande föreningar under 2015:
•
•
•

Pappas Pojkars Fotbollsförening
Utbildningscenter Söder
Botkyrka Närradioförening

Sammanfattning

På uppdrag av kommunfullmäktige genomför kultur- och fritidsnämnden
uppföljningar och kontroller av hur föreningsbidragen används. Minst tre
föreningar väljs ut för revision med kommunal revisor varje år. Revisionen
granskar föreningarnas ekonomi samt att föreningarna uppfyller de allmänna
villkoren för föreningsbidrag och kriterierna för de bidrag föreningarna fått.
Revisionen avser verksamhetsåret 2014.

§ 11
Val av ledamöter till föreningsutskottet 2015-2016
(KOF/2015:9)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden väljer följande ledamöter till föreningsutskottet
för åren 2015-2016:
•
•
•
•
•

Bim Eriksson (S), ordförande
Deniz Bulduk (MP)
Mohammed Benmakhlouf (MP)
Ufuk Sen (M)
Kjell Sjöberg (TUP)

Sammanfattning

Föreningsutskottet diskuterar frågor och bereder ärenden som gäller kommunens föreningar och studieförbund.

§ 12
Val av ledamöter till konstrådet 2015-2016 (KOF/2015:10)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden väljer följande ledamöter till konstrådet för åren
2015-2016:
•
•
•
•
•

Bim Eriksson (S), ordförande
David Persson (S)
Pia Carlson (V)
Yusuf Aydin (KD)
Märta Engelberth-Fridell (M)

Sammanfattning

Konstrådets uppgift är att besluta om inköp av konst och konstnärliga utsmyckningar i kommunen samt att bereda och besluta om kommunens kulturstipendium och barn- och ungdomskulturpris.
Vid ny- om- och tillbyggnader av kommunala fastigheter avsätts 1 % av entreprenadkostnaden för utsmyckning. Konstrådet beslutar vilken typ av
konstnärlig utsmyckning pengarna ska användas till. Konstrådet har en
handläggare från kultur- och fritidsförvaltningen som sköter kontakten med
konstnärer, entreprenörer och andra som berörs av utsmyckningen.

§ 13
Framåtsikt 2015 (KOF/2015:3)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer förslaget till framåtsikt 2016-2019
och överlämnar den till kommunstyrelsen.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens framåtsikt 2016-2019 innehåller nämndens
analys av nuläge och av framtida behov inom nämndens ansvarsområde.
Framåtsikten utgår från de väsentliga områden som fastslagits. De preliminära bedömningar av ombudgeteringar som redovisas i framåtsikten beskrivs mer utförligt i årsredovisningen för 2014.
Särskilt yttrande

Yusuf Aydin (KD), bilaga.

§ 14
Årsredovisning 2014 (KOF/2015:21)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner årsredovisningen för 2014.
Kultur- och fritidsnämnden begär att 822 tkr ombudgeteras ur driftsbudgeten samt 4 443 tkr ombudgeteras ur investeringsbudgeten 2015.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden visar ett positivt resultat på 3,4 mnkr för 2014.
Cirka 950 tkr av överskottet består av utebliven hyresdebitering för Rackethallen och Maxihallen och 822 tkr har reserverats för kostnader 2015 för
kompetensinsatser och spontanidrott. Investeringsbudgeten lämnar ett överskott på 4,6 mnkr, främst på grund av projekt som kommer att genomföras
först 2015. Dessa omfattar byggandet av en läktare på Brunna idrottsplats,
inredning av Alby fritidsgård samt ett nytt planeringssystem för Botkyrka
kulturskola.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-02-02.

§ 15
Internbudget 2015 (KOF/2015:4)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer förvaltningens förslag till internbudget och investeringsbudget för 2015.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens driftsram för 2015 är 218 602 tkr, och investeringsramen är 115,1 mnkr varav de egna investeringsmedlen 1,6 mnkr. Förslag på fördelning av dessa presenteras nedan.
Förvaltningens förteckning över beslutsattestanter med ersättare beslutas av
kultur- och fritidschefen. En sammanställning över dessa presenteras i bilaga 1 – Beslutsattestanter och ersättare 2015.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-02-01.

§ 16
Plan för internkontroll (KOF/2015:5)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till internkontrollplan för
2015.
Sammanfattning

Varje år genomförs internkontroller för att säkerställa att verksamheter följer de lagar och regler som styr verksamheten och att arbetsrutinerna funkar
som de ska. Bland annat följs ekonomiska rutiner upp årligen där kommunstyrelsen reglerar vad som ska följas upp. Utöver det görs nämndspecifika
kontroller där förvaltningen föreslår uppföljningsmoment bland annat utifrån den årliga risk- och sårbarhetsanalysen. Internkontrollplanen återredovisas för nämnden senast i november. För 2015 föreslås följande områden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontanthantering
Anläggningsregistret
Inköp och hyra av personbil (leasing)
Representation
Attest
Introduktion
Bisysslor
Rehabilitering
Anmälan tillbud
Upphandlingsform
Ramavtal
Säkra anläggningar
Drunkningsrisk
Revision av föreningar
Konsthallens ekonomihantering

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2015-02-16

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-01-29.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-02-16

§ 17
Samverkansavtal – Botkyrka kommun och Tumba Tennis
förening (KOF/2015:30)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden bordlägger ärendet.
Sammanfattning

Tumba Tennis har inkommit med en ansökan om att etablera en tennishall i
Tumba. Kultur- och fritidsnämnden har tidigare tagit ett positivt beslut i
detta ärende. I det fortsatta arbetet har det konstaterats att det behövs ett
samarbetsavtal mellan Botkyrka kommun och Tumba Tennisklubb. Detta
samverkansavtal påtalar särskilt att anläggningen ska vara öppen för alla
Botkyrkabor och att föreningens huvudverksamhet ska inrikta sig mot barn
och unga. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidschefen för kommunens räkning får delegation att teckna detta samarbetsavtal.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-01-21.
Eftersom samverkansavtalet inte har bifogats kallelsen anser kultur- och fritidsnämnden att ärendet ska bordläggas och behandlas på nästa sammanträde.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-02-16

§ 18
Anmälningsärenden (KOF/2015:2)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande ärenden anmäls till kultur- och fritidsnämnden:
Markanvisningstävling för Hågelby (KS/2014:319)
Internkontrollplan 2015 för kommunstyrelsens övergripande ansvar
(KS/2014:730)
Skattesats 2015 (KS/2014:644)
Ettårsplan 2015 (KS/2014:450)
Omställningsstöd och nya pensionsregler för förtroendevalda
(KS/2014:652)
Ordning för inkallande av ersättare i nämnder m.m. 1 januari 2015 - 31 december 2018 (KS/2014:401)
Handlingsplaner 2015
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BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-02-16

§ 19
Delegationsbeslut

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande
och tjänstemän enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning. Beslut som har fattats med stöd av delegering ska anmälas till nämnden.
Följande beslut har fattats med stöd av delegering:
Handläggare Ungdom och förening

Utdelning av bidrag på 30 000 kr till ABF för läger för ungdomsarbetsgruppen, Albyvägen 7
Utdelning av bidrag på 16 000 kr till Vi Unga för deltagande i jullovsutflykt
Utdelning av bidrag på 7 000 kr till Studiefrämjandet för deltagande i jullovsutflykt
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Särskilt yttrande

Kultur- och fritidsnämnden
Dnr KOF/2015:3

Ärende: Framåtsikt 2015
Vi kristdemokrater anser att det är mycket viktigt att våra kommuninvånare har möjligheter
att utöva idrott för att främja hälsan, ge våra barn och ungdomar en positiv och
meningsfull fritid samt satsa på läsfrämjande insatser för att förbättra läsförmågan och öka
läsintresset. Det finns därför vissa områden som vi vill anser är särskilt viktiga att lyfta fram
i det presentade framåtsikten för 2015.
Organiserad spontanidrott: Syftet med den organiserade spontanidrotten är att erbjuda
meningsfull fritid och fysisk aktivitet till målgrupper som står utanför föreningslivet.
Genom att öppna idrottshallarna på tider de normalt är stängda och erbjuda gratis
verksamhet i trygga former utan krav på föranmälan, finns också tydliga
brottsförebyggande effekter och positiv inverkan på rekrytering för föreningslivet.
Verksamheterna i Botkyrka genomförs i nära samarbete mellan lokalt föreningsliv,
näringsliv och kommun. Den organiserade spontanidrotten är ett viktigt verktyg för att
kommunen ska kunna erbjuda idrott för alla unga Botkyrkabor, oavsett ekonomisk och
social bakgrund, som komplement till den traditionella föreningsidrotten. I Botkyrka drivs
den organiserade spontanidrotten genom stöd till föreningslivet.
Stärka läslust och läskunnighet : E- böcker är ett viktigt verktyg i Botkyrkas läslyft och
satsningen på läslust och läskunnighet. Genom utlåning av e-böcker når biblioteken nya
målgrupper och lockar fler till läsning. För att kunna dra nytta av e-bokens fulla potential
som läsfrämjande verktyg och för att skapa en jämlik tillgång till e-böcker i hela kommunen
behöver dels utbudet av e-böcker breddas, till exempel på fler språk än svenska, och dels
metoder utvecklas för att främja e-boksläsande hos fler. Idag lånas enbart cirka 10 % av eböckerna i de norra kommundelarna. Därför är det särskilt viktigt att göra en satsning i de
norra kommundelarna.
Mötesplats för Unga vuxna i Hallunda/Norsborg: Idag bedriver Botkyrka mötesplatsverksamhet
för unga vuxna i Fittja och Alby. Efter Alby och Fittja har Hallunda/Norsborg högst
ungdomsarbetslöshet, högst andel ungdomar som varken arbetar eller studerar, lägst
förvärvsfrekvens bland unga vuxna, lägst behörighet till nationella program och högst
ohälsotal för unga vuxna i hela kommunen. Till det är medelinkomsten för samtliga åldrar
lägst i Hallunda/Norsborg efter Alby och Fittja. Etableringen av en mötesplats i
Hallunda/Norsborg kan vara ett viktigt steg i arbetet med att nå unga vuxna i området.
Tumba 2015-02-16
Yusuf Aydin (kd)
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