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§ 20
Svar på medborgarförslag – Önskar ytterligare en dag för
kvinnobad i Fittjabadet för kvinnor och flickor i alla åldrar
(KOF/2014:246)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker förslaget och återkommer med en
praktisk lösning.
Sammanfattning

Förslagsställaren önskar att ytterligare en tid avsätts för kvinnobad på
Fittjabadet. Under denna tid föreslår förslagsställaren att även flickor under
13 år och pojkar under 3 år ska få nyttja tiden tillsammans med sina mödrar.
Badhusen arbetar med folkhälsa för alla som ett mål och simhallarna är uppskattade mötesplatser. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att
Fittjabadet tillsammans med föreningsliv, andra kommunala verksamheter
och medborgare som besöker badet tillsammans ska ta fram ta fram förslag
på tid för kvinnobad.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-02-13.
Yrkanden

Deniz Bulduk (MP) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Yusuf Aydin (KD), Märta Engelberth-Fridell (M) och Kjell Sjöberg (TUP)
yrkar avslag till medborgarförslaget, bilaga.
Propositionsordning

Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande propositionsordning:
1. Avslag eller bifall till ordförandeförslaget.
2. Avslag eller bifall till Yusuf Aydins (KD), Märta Engelberth-Fridells (M)
och Kjell Sjöbergs (TUP) yrkande.
Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med
ordförandeförslaget.
Särskilt yttrande

Sofia Johansson (FP), bilaga.
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§ 21
Svar på medborgarförslag – Bygg fler pingisbord runtom i
Alby (KOF/2014:247)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden bifaller medborgarförslaget.
Ärende

Kultur- och fritidsnämnden fick 2014-10-05 medborgarförslaget – bygg fler
pingisbord runtom i Alby. Förslagsställaren föreslår att kommunen monterar
pingisbord i lämpliga utomhusmiljöer i Alby.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden instämmer i motiveringen att möjligheter till
spontanpingis utomhus är ett bra och uppskattat sätt att hålla igång. Att
uppmuntra till enkla former av motion ligger också i linje med Botkyrkas
idrottspolitiska program som antogs 2013.
Under 2015 kommer arbetet med att skapa en folkhälsopark för Albyborna
att inledas. Folkhälsoparken innebär en omvandling och upprustning av den
befintliga idrottsplatsen som är centralt belägen i Alby, där fler möjligheter
till spontanidrott och lek ska finnas. Ett utomhuspingisbord på platsen har
efterfrågats i dialogforum med Albyborna och kultur- och fritidsnämnden
avser att förverkliga detta under 2015.
Kommunen behöver efter en tid göra en uppföljning på nyttjandegraden av
pingisbordet i Alby folkhälsopark, innan vi beslutar om eventuellt anläggande av fler pingisbord i området.
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§ 22
Yttrande över medborgarförslag – Bygg ut bryggan vid Uttransjön för att avlasta Möllebadet (KOF/2014:256)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker medborgarförslaget.
Sammanfattning

Förslagsställaren önskar att det byggs en större brygga och en mindre badplats vid Uttransjöns östra sida. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att
valet av plats är olämplig, inte minst med avseende på bristen av nödvändig
mark.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-01-21.
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§ 23
Yttrande över medborgarförslag – Önskan om en skateplats för barn i Slagsta och Hallunda (KOF/2014:257)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker förslaget.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen anser att förslaget om en skateplats i
Slagsta-Hallundaområdet är en bra idé. Förslaget är att en mindre och enklare sådan byggs under 2016 samt att denna anläggning placeras på Brunna
IP.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-02-16.
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§ 24
Yttrande över medborgarförslag – Bygg en fotbollsplan eller en mindre multiarena med staket runt direkt utanför
Parkhemsgården (KOF/2014:258)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker medborgarförslaget.
Sammanfattning

Förslagsställaren önskar att kommunen anlägger en fotbollsplan eller en
multiarena med staket runt platsen utanför Parkhemsgården. Det finns i
dagsläget en mindre skatepark, på andra sidan gångvägen vid Parkhemsgården, som kommunens gata- och parkenhet har planer för utveckling av miljön kring.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-02-02.
Yrkande

Ufuk Sen (M), Märta Engelberth-Fridell (M) och Kjell Sjöberg (TUP) yrkar
att medborgarförslaget tillstyrks.
Propositionsordning

Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande propositionsordning:
1. Avslag eller bifall till ordförandeförslaget.
2. Avslag eller bifall till Ufuk Sens (M), Märta Engelberth-Fridells (M) och
Kjell Sjöbergs (TUP) yrkande.
Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med
ordförandeförslaget.
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§ 25
Yttrande över motion gällande separata badtider i Botkyrkas badhus (SD) (KOF/2014:259)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden anser att förslaget om att inrätta simskolor för
vuxna och unga vuxna är besvarat.
Kultur- och fritidsnämnden avstyrker förslaget om att avskaffa separata badtider för kvinnor och män.
Kultur- och fritidsnämnden anser att förslaget om undantag gällande simundervisning i skolan är besvarat.
Sammanfattning

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion gällande separata badtider i Botkyrkas badhus. Deras förslag är att inrätta simskolor för vuxna och
unga vuxna. Kultur- och fritidsförvaltningen anser att den servicen redan
finns i kommunens badhus. Vidare föreslås att separata badtider ska avskaffas. Kultur- och fritidsförvaltningen anser att det är naturligt att anpassa
badhusens erbjudande efter medborgarnas behov. Egna tider för kvinnor är
efterfrågat och därför anser förvaltningen att det ska finnas även fortsatt.
När det gäller förslaget att ta bort undantag från simundervisningen så finns
det idag inte några undantag. Istället är det ett krav att man ska kunna
simma för att få godkänt i idrott, vilket innebär att det krävs för att få avgångsbetyg.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-03-02.
Yrkande

Yusuf Aydin (KD), Märta Engelberth-Fridell (M) och Kjell Sjöberg (TUP)
yrkar att ”kultur- och fritidsnämnden ska besluta
•
att anse motionen besvarad då delar av det motionärerna föreslår redan
finns idag,
•
att uttala att badtiderna separerade utefter kön inte ska utökas,
•
att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att, tillsammans med utbildningsnämnden, utreda varför vissa elever ändå inte deltar i simundervisningen och därför erbjuds extra undervisning på sommaren, samt
•
att det i utredningen inkluderas varför dessa elever ändå inte deltar vid
ordinarie simundervisning, vid vilka skolor de går samt hur detta förfarande är förenligt med den gällande skolförordningen”.
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Propositionsordning

Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande propositionsordning:
1. Avslag eller bifall till ordförandeförslaget.
2. Avslag eller bifall till Yusuf Aydins (KD), Märta Engelberth-Fridells (M)
och Kjell Sjöbergs (TUP) yrkande.
Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med
ordförandeförslaget.
Särskilt yttrande

Sofia Johansson (FP), bilaga.
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§ 26
Samverkansavtal Botkyrka kommun och Tumba Tennis
förening (KOF/2015:30)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner samverkansavtalet och ger kulturoch fritidschefen rätt att för nämndens räkning teckna avtalet.
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.
Yrkanden

Yusuf Aydin (KD) yrkar avslag till ordförandeförslaget, bilaga.
Kjell Sjöberg (TUP) yrkar avslag till ordförandeförslaget, bilaga.
Propositionsordning

Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande propositionsordning:
1. Avslag eller bifall till ordförandeförslaget.
2. Avslag eller bifall till Yusuf Aydins (KD) och Kjell Sjöbergs (TUP) yrkanden.
Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med
ordförandeförslaget.
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§ 27
Svar på remiss – Förslag till äldreplan (KOF/2015:23)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse som
svar på remiss – Förslag till äldreplan.
Sammanfattning

Hösten 2012 fick vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en förvaltningsövergripande äldreplan. Förvaltningar, politiker och lokala föreningar med anknytning till äldre involverades i arbetet
med att ta fram planen. Planen belyser ett antal utvecklingsområden och
ambitioner som kommit fram under samarbetet och som resulterat i 26
stycken löften till medborgarna. Löftena beskriver hur kommunen på olika
sätt gör det tryggare att bli äldre i Botkyrka. Planeperioden sträcker sig från
2015 till 2019 och under 2019 ska planen följas upp och revideras.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-03-02.
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§ 28
Yttrande över remiss – Nya riktlinjer för dialogforum
(KOF/2015:24)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens yttrande över remiss
och överlämnar det till kommunledningsförvaltningen.
Ufuk Sen (M) och Märta Engelberth-Fridell (M) reserverar sig mot beslutet och avser att återkomma i ett samlat agerande i kommunstyrelsen.
Kjell Sjöberg (TUP) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning

Botkyrka kommun tar fram nya riktlinjer för dialogforum. Demokratiberedningen har skickat ett förslag till riktlinjer på remiss. Det har funnits ett
behov att tydliggöra dialogforums funktion, påverkansmöjligheter och hur
forumen organiseras. Kultur- och fritidsnämnden välkomnar reviderade
riktlinjer för dialogforums verksamhet. Det är viktigt att såväl för den
kommunala organisationen som för medborgaren tydliggöra vilken inflytandegrad dialogforum har och hur återkoppling ska ske till dialogforums
deltagare och övriga medborgare i efterhand.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-02-12.
Särskilt yttrande

Kjell Sjöberg (TUP) och Therese Lind (TUP), bilaga.
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§ 29
Yttrande över granskningsresultat av samverkan och stöd
gentemot ideell sektor (KOF/2015:46)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden lämnar förvaltningens tjänsteskrivelse som svar
på genomförd revisionsgranskning av kommunens samverkan och stöd
gentemot ideell sektor.
Sammanfattning

Revisionen har genomfört en granskning av kommunens samverkan och
stöd gentemot ideell sektor utifrån frågeställningen: ”Är kommunens samverkan och stöd gentemot ideell sektor ändamålsenligt utformad?”. Revisionen ber om kommunstyrelsens, socialnämndens och kultur- och fritidsnämndens syn på granskningsresultatet tillsammans med en redovisning av
vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av lämnade rekommendationer. Efter genomförd granskning är revisionens sammanfattande
bedömning att kommunens samverkan och stöd gentemot ideell sektor i huvudsak är ändamålsenligt utformat. Revisionen har på några punkter lämnat
rekommendationer för fortsatt arbete:
1. Genomför en översyn av vilket föreningsstöd som samfällt ska beslutas i kommunstyrelsen och vad som eventuellt ska delegeras till
tjänstemän.
2. Utveckla ytterligare samverkan över förvaltningsgränserna kring
stödet till ideell sektor samt en större enighet och transparens utåt
gentemot denna.
3. Uppdatera handboken för samverkan med idéburna organisationer
alternativt ersätt den med en konkret handlingsplan. Ompröva principbeslutet från 2009-04-06 om årlig bidragsgivning till Hela Människan.
4. Se över bidragsreglerna inom socialnämndens ansvarsområde, utifrån pågående översyn av bidragsreglementet inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde.
5. Kvalitetssäkra kostnadsslagen för köp av verksamhet från föreningar
och stiftelser samt bidragsgivning.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-02-24.
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§ 30
Anmälningsärenden (KOF/2015:2)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande ärenden anmäls till kultur- och fritidsnämnden:
Minnesanteckningar Fittja dialogforum 2014-10-01
Minnesanteckningar Alby dialogforum 2014-10-12
Bevis om laga kraft – Kommunal borgen till Tennis och Paddel i Tumba
Förvaltning AB samt borgen, övertagande av lån och avskrivning av fordran
till Tumba Tennisklubb samt beslut avseende området Pelletäppan
(KS/2014:543)
Projektplan för Södertörns nyckeltal (KS/2015:116)
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§ 31
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:
Förvaltningschef

Beslut om tillförordnande förvaltningschefer från och med 20 februari till
och med 6 mars 2015
Handläggare Ungdom och förening

Beslut om aktivitetsbidrag på 5 000 kr till gemensam utflykt för fritidsklubbarna
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YRKANDE
Kultur- och fritidsnämnden
2015-03-23
Ärende 1: Svar på medborgarförslag – Önskar ytterligare en dag för kvinnobad
i Fittjabadet för kvinnor och flickor i alla åldrar (KOF/2014:246)
Till att börja med måste vi först ifrågasätta varför ett medborgarförslag från en aktiv
miljöpartistisk politiker med förtroendeuppdrag i kommunen har beretts i vanlig
ordning? Bör inte initiativ från majoriteten snarare komma i formen av
ordförandeförslag? Eller möjligen som enskild partimotion?
Vi kan inte heller ställa oss bakom medborgarförslaget som sådant. Vi vill inte utöka
badtiderna för kvinnor då vi anser att den här typen av förslag riskerar att få en negativ
effekt på jämställdheten mellan kvinnor och män. Därutöver rimmar den här typen av
förslag illa med vår strävan att motverka patriarkala strukturer. Kvinnor och män ska
kunna delta i samhället på lika villkor. Samma jämställdhetsprinciper bör gälla för alla,
oavsett bakgrund eller trosuppfattning. Vi kan inte ställa oss bakom förslag som innebär
särregler för vissa. Botkyrka kommuns interkulturella strategi utgår ifrån MRperspektiv, jämställdhet och demokrati. Detta ska vi inte frångå.
Vi undrar därför hur det kommer sig att de tre ”feministiska” partierna i majoriteten,
S+V+MP, inte lyfter det resonemanget när det kommer till ex. separata badtider,
enstaka tjejkvällar på fritidsgårdar o.s.v.? Handlar det om att majoriteten inte ser vissa
effekter kring jämställdheten av de förslagen? Ser man inte att dessa kan vara en del av
de patriarkala strukturerna?
I en av tjänsteskrivelserna som rör frågan om separata badtider så framgår det att det
visst ses mellan fingrarna att alla elever ska lära sig simma under ordinarie lektionstid.
På det sättet frångås skolförordningen när vissa elever får lära sig simma under
sommaren istället. Detta tyder på att kommunen måste se över varför detta tillåts.
Vi diskuterar och debatterar ofta kring hur vi kan bättre svara upp till ett mer jämlikt
nyttjande av de kommunala resurserna och där vi samfällt är överens med majoriteten
att vi måste även satsa pengar på kvinnor och flickors aktiva fritid.
De flesta partier har varit pådrivande krafter i flera år, mot patriarkala strukturer, mot
förekomsten av hedersnormer, mot segregation, för jämställdhet och likabehandling.
Det kommer vi fortsätta att vara.
Vi föreslår Kultur- och fritidsnämnden
att

avslå medborgarförslaget.

Yusuf Aydin (KD)

Märta Engelberth-Fridell (M)

Kjell Sjöberg (TuP)

Jag instämmer i ovanstående yrkande såsom ett särskilt yttrande.

Sofia Johansson (FP)

YRKANDE
Kultur- och fritidsnämnden
2015-03-23
Ärende 6: Yttrande över motion (KOF/2014:246)
Alla vet varför Sverigedemokraterna egentligen lyfter frågor som dessa. Det handlar,
som alltid, om att man vill peka ut vissa grupper i samhället som problem och en
belastning. Att vissa grupper inte passar in är det som är SD:s uppfattning av det
”svenska”.
Vi kan inte ställa oss bakom motionen från Sverigedemokraterna, även om delar av
problematiken som den berör är något som oppositionspartier i kommunen har
adresserat under flera år.
Vi anser att motionen bör anses besvarad utifrån att det som stipuleras i motionens
första att-sats redan finns i kommunen. Det som är att-sats tre regleras redan i gällande
lagstiftning/skolförordning.
När det gäller separata badtider för kvinnor och män är det något som vi anser bör ses
över. Detta måste gå hand i hand med Botkyrka kommuns bredare arbete kring
patriarkala strukturer, ökad jämställdhet och motverkandet av hedersnormer.
Vi vill inte utöka badtider separerade utefter kön då vi anser att den här typen av förslag
riskerar att få en negativ effekt på jämställdheten mellan kvinnor och män. Därutöver
rimmar den här typen av förslag illa med vår strävan att motverka patriarkala strukturer.
Kvinnor och män ska kunna delta i samhället på lika villkor. Samma jämställdhetsprinciper bör gälla för alla, oavsett bakgrund eller trosuppfattning. Vi kan inte ställa oss
bakom förslag som innebär särregler för vissa. Botkyrka kommuns interkulturella
strategi utgår ifrån MR-perspektiv, jämställdhet och demokrati. Detta ska vi inte frångå.
I tjänsteskrivelsen som rör frågan om separata badtider så framgår det att det visst görs
undantag från att alla elever ska lära sig simma under ordinarie lektionstid. På det sättet
frångås skolförordningen när vissa elever får lära sig att simma under sommaren istället.
Detta tyder på att kommunen måste se över varför detta tillåts och om det är ett sätt att
kunna kringgå skolförordningen. Men frågan kvarstår: varför ser man mellan fingrarna?
Vi föreslår Kultur- och fritidsnämnden ska besluta
att

anse motionen besvarad då delar av det motionärerna föreslår redan finns idag,

att

uttala att badtiderna separerade utefter kön inte ska utökas,

att

kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att, tillsammans med
utbildningsnämnden utreda varför vissa elever ändå inte deltar i
simundervisningen och därför erbjuds extra undervisning på sommaren, samt

att

det i utredningen inkluderas varför dessa elever inte deltar vid ordinarie
simundervisning, vid vilka skolor de går, samt hur detta förfarande är förenligt
med den gällande skolförordningen.

Yusuf Aydin (KD)

Märta Engelberth-Fridell (M)

Kjell Sjöberg (TuP)

Jag instämmer i ovanstående yrkande såsom ett särskilt yttrande.

Sofia Johansson (FP)

Kultur- och fritidsnämnden
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YRKANDE
Ärende: Samverkansavtal Botkyrka kommun och Tumba Tennisförening.
Vi kristdemokrater anser att det är mycket viktigt att våra kommuninvånare har möjligheter
att utöva idrott för att främja hälsan samt utveckla socialt umgänge. Det är av stor vikt att
kommunen fortsätter att stödja föreningar och idrottsklubbar där så många invånare utövar
sina sporter och andra intressen. Mycket ideellt arbete läggs också ner av personer inom
kultur- och sportföreningar vilket är betydelsefullt att lyfta fram och uppmuntra.
I det här ärendet anser vi inte att kommunen bör ingå i borgensförbindelsen då den
ekonomiska kalkylen bygger på för stora risker och antaganden. Vi föreslår istället att
kommunen skyndsamt utreder möjligheterna att bygga en egen kommunal tennishall och
att tennisklubben och kommunen sedan kan använda hallen för olika aktiviteter för
klubben eller för skolor och annan fritidsverksamhet. Den kommunala hallen skulle kunna
byggas på annan plats i kommunen, driften kan ske av klubben och man har ett fortsatt
avtal med kommunen med ett årligt anläggningsbidrag.
När en kommun ska besluta om att gå i borgen så bör samtliga ansökningar behandlas
mycket restriktivt då detta alltid är ett ekonomiskt risktagande.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar dessutom att riskerna i detta fall av kommunal
borgen är relativt höga. Förutom att gå i borgen för ett nytt lån på 1 000 000 kronor så
föreslås att Botkyrka Kommun ska överta befintliga banklån på 4,6 miljoner kronor samt
avskriva föreningens kommunala lån på 123 000 kronor. Till detta kommer dessutom ett
årligt anläggningsbidrag på 500 000 kronor samt att kommunen åtar sig att fullfölja
betalningsförpliktelser till COOP Fastigheter för hyra under 15 års tid. Klubben är också
beroende av icke kommunala bidragsgivare där det i nuläget beskrivs som oklart om man
kommer erhålla dessa bidrag framöver.
Detta blir ett stort åtagande för Botkyrka Kommun gällande enbart en enda klubb. Frågan
är vad som händer när andra klubbar och föreningar också vill ha ett liknande avtal med
kommunen. Kommer man då ha möjlighet att teckna ytterligare avtal eller kommer man
legitimt att kunna säga nej? Kommunen tar på sig ett alltför stort ekonomiskt ansvar i detta
avtal både för kommande kostnader tillsammans med de tidigare skulderna. Vi ifrågasätter
också om detta avtal är juridiskt godtagbart.
Sedan har vi den inte helt oproblematiska angelägenheten gällande hyresvärden COOP
Fastigheter som också vill etablera en butik i anslutning till tennishallen. Frågan är om vi
som kommun bör stödja ett specifikt företag och förenkla en etablering av denna butik
genom att främja tennisklubben med en så stor sammanlagd summa och garantera COOP
Fastigheter hyresbeloppet under 15 års tid. Det kan då uppfattas som om kommunen
indirekt gynnar ett företag framför andra i området. Kommunen tar stora risker medan
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COOP Fastigheter blir den stora vinnaren som får en fast hyresgäst med garanterad
hyresintäkt i 15 år.
Vi vet att kostnaderna initialt blir höga för kommunen. Men också långsiktigt finns det
stora risker för höga kostnader. Budgeten innehåller flera osäkerheter. Hur kommer
ekonomin för föreningen att utvecklas och hur sannolikt är det att föreningen erhåller de
icke-kommunala bidrag som budgeteras?
Med anledning av allt detta är vi mycket tveksamma till kommunal borgen i detta ärende
såsom avtalet är utformat.
Vi kristdemokrater yrkar:
• att Botkyrka Kommun skyndsamt utreder möjligheten till att bygga en hall i
kommunal regi
Om ovanstående att-sats inte vinner bifall så yrkar vi:
• att avslå förslag till beslut

Tumba 2015-03-23

Yusuf Aydin (kd)

Kultur- och fritidsnämnden

Ärende 7:

Yrkande
2015-03-23

Samverkansavtal Botkyrka kommun och Tumba Tennis förening

Det finns många juridiska tveksamheter kring föreliggande förslag till samverkansavtal. Vi i
Tullingepartiet kommer därför att fortsatt ställa oss negativa till detta.
Vi har tidigare redogjort för vår inställning i frågan om ett avtal mellan Botkyrka kommun och
Tumba Tennis förening. Kommunallagen förbjuder kommunen att gynna enskilda
kommuninvånare, företag eller föreningar. Alla föreningar i kommunen ska följaktligen få samma
förmåner och kommunen bör inte särbehandla en enskild förening.
Då andra föreningar inte lovas samma hjälp finns det följaktligen inga speciella skäl att ge extra
stöd till just Tumba Tennisklubb. Ekonomisk särbehandling av Tumba Tennis sänder konstiga
signaler till andra föreningar.
En ytterligare risk är att Tumba Tennis kalkyler bygger på osäkra antaganden om att stora bidrag
erhålls från andra bidragsgivare än kommunen. Om inte föreningen klarar sina betalningar så är det
kommunens skattebetalare som får ta smällen.
Vi föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta
att
ordförandeförslaget avslås
Kjell Sjöberg (TUP)

Therese Lind (TUP)

Kultur- och fritidsnämnden

Ärende 9:

Särskilt yttrande
2015-03-23

Yttrande över remiss - Nya riktlinjer för dialogforum

Tullingepartiet välkomnar att Botkyrka kommun tar fram nya riktlinjer för dialogforum. Med detta
särskilda yttrande vill vi redogöra för Tullingepartiets ståndpunkt.
“Medborgarna ska kunna väcka nya frågor, och frågor som är under behandling
i kommunen ska kunna tas upp”, står det i skrivelsen. Detta är positivt eftersom Tullingepartiets
uppfattning är att invånarna ska sätta agendan för dialogforum. Om majoriteten av deltagarna vill ha
en ändring av agendan så ska detta vara möjligt.
Intervjuer och enkäter kan lämpligen användas för att ta reda på vad människor vill diskutera.
Dialogforum riskerar annars att uppfattas som en enkelriktad monolog istället för en dialog som ska
innehålla flera olika infallsvinklar från berörda invånare.
Vidare står det i skrivelsen att “det är viktigt att tillåta vissa debatter på dialogmötena för att
politikernas ståndpunkter ska bli tydliga för medborgarna”. Tullingepartiet har tidigare riktat kritik
mot att dialogforums ledamöter inte får redogöra för sin åsikt när de själva vill. De får enbart göra
detta vid direkta frågor vilket bidrar till en onyanserad diskussion. Dialogen blir stel och styrd när
spontana diskussioner undviks till förmån för ett spikat program. Vi menar att deltagarna och
politikerna bör få uttrycka sig fritt och hoppas därför att dessa riktlinjer är ett steg i rätt riktning.
Enligt de nya riktlinjerna ska återkoppling av dialogresultatet göras till deltagarna och allmänheten
efter varje dialogforum. Men så är dock inte fallet idag. Många gånger lyser återkopplingen med sin
frånvaro.
Under rubriken ”förtroendevaldas roll i dialogforumen” går följande att läsa: ”De politiska partierna
bör utse förtroendevalda i dialogforum som är förankrade i områdesdialogen och har kunskap om
stadsdelen”. Vi delar den uppfattningen men inser samtidigt att alla partier inte har aktiva
förtroendevalda i alla kommundelar. Därför vore det lämpligare om varje partis representation i
dialogforum speglades av valresultatet i just den kommundelen.
Kjell Sjöberg (TUP)

Therese Lind (TUP)

