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§ 103
Svar på medborgarförslag – Utomhusgym längs med Hälsans stig (KOF/2015:192)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har mottagit ett medborgarförslag innehållande
förslag att anlägga utomhusgym längs med Hälsans stig i Hallunda. Förslagsställaren önskar en spridning av enklare stationer för träning längs med
Hälsans stig och en större samling redskap i anslutning till Slagstabadet.
I Norsborg finns det sedan tidigare ett mindre utegym på Brunna idrottsplats. Kultur- och fritidsnämnden instämmer i att utegym bör anläggas strategiskt placerade i anslutning till befintliga motions- eller promenadstråk.
Vår erfarenhet är att optimalt nyttjande uppnås om utegym placeras på idrottsplatser där motions- eller promenadslingor utgår från, vilket är fallet på
Brunna idrottsplats.
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§ 104
Svar på medborgarförslag – Möjlighet att spola isbana på
fotbollsplanen bredvid Solparken (KOF/2015:203)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden bifaller medborgarförslaget.
Sammanfattning

Genom sitt medborgarförslag vill förslagsställaren få kommunens tillstånd
att låna utrustning för att själv spola upp en isbana i Solparken. Kultur- och
fritidsnämnden ser positivt på initiativet som ger fler möjlighet att få tillgång till is, även ute i bostadsområden, och bifaller därmed medborgarförslaget.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-11-17.
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§ 105
Yttrande över medborgarförslag – Bygg ett hopptorn vid
Tullingestrands bad (KOF/2015:194)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker medborgarförslaget.
Sammanfattning

Förslagsställaren, Milton 9 år, föreslår att kommunen bygger ett hopptorn
vid Tullingestrands bad, det som ligger vid Solvägen. Milton tycker att
bryggan som ligger där behöver renoveras och förlängas.
Kultur- och fritidsnämnden avstyrker medborgarförslaget eftersom platsen
inte är ett offentligt bad utan ett av kringboende anordnat bryggbad. Ett
hopptorn kräver omfattande säkerhetsarrangemang och tillsyn.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-10-15.
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§ 106
Yttrande över medborgarförslag – Återställ gamla 4Hgården i Alby (KOF/2015:201)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker medborgarförslaget.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden fick 2015-10-12 i uppdrag att yttra sig över ett
medborgarförslag – Återställ gamla 4H-gården i Alby. Förslagsställaren vill
att 4H-gården i Alby återställs.
Kultur- och fritidsförvaltningen instämmer med förslagsställaren om att 4Hgårdar är bra verksamheter och att de kan fylla en viktig funktion i kommunen. Det finns en 4H-gård i Botkyrka, Hågelby 4H-gård, som ligger i direkt
anslutning till Hågelbyparken. Verksamheten flyttade dit från Alby under
2005. 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.
Kultur-och fritidsförvaltningen tycker att verksamheten vid Hågelby 4Hgård är bra och viktig för Botkyrkas medborgare och förvaltningen menar
vidare 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 relativt höga. Förvaltningen har varit i kontakt med ansvarig för Hågelby 4H-gård som säger att det skulle vara
svårt att anpassa alla utrymmen till nya offentliga förevisningsregler om en
4H-gård öppnas på den gamla platsen i Alby. Hagarna skulle dessutom ligga
för nära husen så det skulle vara svårt att få tillstånd för att bedriva verksamheten på den plats i Alby som förslagsställaren förespråkar. Föreningen
har själv inga önskemål om att utöka sin verksamhet i enlighet med förslaget. Kultur- och fritidsförvaltningen anser med bakgrund av ovanstående att
det inte finns skäl att anlägga ytterligare en 4H-gård i kommunen.
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§ 107
Muntlig redovisning – Organiserad spontanidrott vintertid
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
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§ 108
Muntlig redovisning – Södertörns nyckeltal
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.

8[20]

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-12-07

§ 109
Studieföِrbundsbidrag 2016 (KOF/2015:180)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden fördelar studieförbundsbidrag för kvartal 1 2016
enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning

Bidragen till studieförbunden i Botkyrka beräknas utifrån de bidragstimmar
studieförbunden rapporterat till Folkbildningsrådet för sin verksamhet i
Botkyrka. För 2016 fördelas bidraget utifrån de bidragstimmar som studieförbunden rapporterat in för 2014.
Antalet bidragstimmar under 2014 ökade kraftigt jämfört med 2013. Det var
30 488 fler bidragstimmar under 2014 än under 2013. Ibn Rushd studieförbund står för merparten av ökningen genom att gå från 761 timmar till 28
580 timmar. Studieförbunden kommer därmed att få ett lägre stöd per bidragstimme under 2016 eftersom budgeten ligger kvar på samma nivå som
2015 samtidigt som antalet studietimmar ökat väsentligt.
Eftersom bidraget fördelas proportionerligt utifrån det totala antalet godkända bidragstimmar medför Ibn Rushd kraftiga expansion att övriga studieförbunds bidrag påverkas mycket. Som exempel kan nämnas att Sensus
som ökar sin verksamhet i Botkyrka med 724 timmar ändå kommer få
49 801 kronor mindre i bidrag under 2016 än under 2015. Folkbildningsrådet har en pågående utredning om Ibn Rushd ökning av studietimmar i Botkyrka och beroende på vad utfallet av utredningen blir så kan det bli aktuellt
med en justering av bidragen till studieförbunden. Då flera studieförbund är
beroende av att få den första kvartalsvisa utbetalningen av studieförbundsbidraget i januari anser förvaltningen att nämnden ska fastställa bidragen i
december trots den pågående utredningen. Utbetalningen till Ibn Rushd föreslås dock hållas inne till dess att utredningen är klar och vi kunnat ta del
av resultatet. Beroende på utredningens utfall kan justeringar göras i samband med de kvarvarande utbetalningarna senare under året.
Bidragen till studieförbunden betalas ut kvartalsvis under 2016.
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Studieföِrbundsbidrag 2016

Bidraget fördelas proportionerligt utifrån det totala antalet godkända bidragstimmar som studieförbunden redovisat till Folkbildningsrådet för år
2014. I Botkyrka innebär detta följande förslag till fördelning av studieförbundsbidrag för 2016:
Studieförbund
ABF Botkyrka Salem
Bilda
Folkuniversitetet
Ibn Rushd studieförbund
Kulturens Bildningsverksamhet
Medborgarskolan
NBV Stockholms län
Sensus Stockholm Gotland
Studiefrämjandet Stockholms
Län
Studieförbundet Vuxenskolan

Totalt

Timmar 2014
36 472
19 121
27
28 580
55

Stöd 2016

589 486 kr
309 047 kr
436 kr
461 930 kr
889 kr
109 228 kr
4 073 kr
211 053 kr

6 758
252
13 058
7 347

118 747 kr
285 110 kr
2 090 000 kr

17 640
98 822

Ekonomiskt stöd per bidragstimme
Budget för stöd till studieförbund 2016

16,16 kr
2 090 000 kr
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§ 110
Föِreningsbidrag 2016 (KOF/2015:181)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att:
1. fördela grundbidrag 2016 till mötesplatsföreningar och konstnärliga
föreningar enligt tjänsteskrivelsen och bilaga 1
2. fördela grundbidrag 2016 till idrottsföreningar och scouter för kvartal
1 och 2 enligt tjänsteskrivelsen och bilaga 1
3. fördela rörligt bidrag 2016 enligt tjänsteskrivelsen och bilaga 2
överföra 50 000 kronor från budgeten för rörligt barn och ungdom till
en utökad revision av föreningar under 2016
4. fastställa det ekonomiska taket för grundbidrag 2016 till mötesplatsföreningar till 100 000 kronor samt att grundbidraget för alla mötesplatsföreningar minskas med tre procent
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden fördelar årligen bidrag till kommunens föreningar. Enligt bidragsreglementet fördelas bidragen genom grundbidrag och
rörligt bidrag. De rörliga bidragen styrs av prioriterade områden som fastställs av nämnden inför varje ansökningsperiod. Grundbidraget till mötesplatsföreningar beräknas på upp till 60 procent av föreningarnas kostnader
för hyra, el och värme upp till ett tak som årligen ska fastställas. För 2016
föreslås taket fastställas till 100 000 kronor samt att beviljade grundbidrag
för mötesplatsföreningar minskas med tre procent för alla föreningar. Taket
blir då i praktiken 97 000 kronor. Detta för att bidraget ska rymmas inom
budgetram. Förvaltningen har genomfört en utökad kontroll av föreningarnas obligatoriska dokument som visar på betydande brister i dessa. Föreningsutskottet föreslår att 50 000 kronor överförs från rörligt bidrag barn
och ungdom till en utökad revision av föreningar under 2016.
Ärendet har beretts i föreningsutskottet.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-11-17.
Särskilt yttrande
Ufuk Sen (M) och Märta Engelberth-Fridell (M), bilaga.
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§ 111
Bidrag till handikapporganisationernas samrådsgrupp 2016
(KOF/2015:182)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden avsätter 120 000 kronor i bidrag till Handikapporganisationernas samrådsgrupp för 2016.
Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att teckna en överenskommelse med Handikapporganisationernas samrådsgrupp.
Sammanfattning

Handikapporganisationernas samrådsgrupp är en paraplyorganisation för
fem intresseföreningar: Hjärt- och lungsjukas förening i Botkyrka-Salem,
Hörselskadades förening i Botkyrka-Salem, Synskadades riksförbund, DHR
Botkyrka-Salem och Friluftsfrämjandet i Botkyrka. Föreningarna samsas i
gemensamma lokaler på Orrens äldreboende i Tumba.
Handikapporganisationernas samrådsgrupp bildades ursprungligen för att
administrera hyreskostnader, ansökningar och utbetalningar för sina fem
föreningars räkning. Handikapporganisationernas samrådsgrupp har inget
organisationsnummer, är ingen förening och kan därför inte söka föreningsbidrag. Det är dock viktigt för intresseföreningarna att samrådsgruppen ges
fortsatt stöd. Efter beslut i kultur- och fritidsnämnden i december 2012 har
medel flyttats från budgeten för föreningsbidrag till budget för funktionsnedsatta och överenskommelser för bidraget har skrivits.
Redan 2012 inledde förvaltningen samtal med samrådsgruppen för att diskutera bättre möjligheter för samrådsgruppen eftersom de nuvarande lokalerna
inte är tillgänglighetsanpassade. Denna dialog har intensifierats och förvaltningen har tillsammans med Botkyrkabyggen undersökt möjligheten för att
hitta en annan lokal. Vi har i samråd med Botkyrkabyggen överenskommit
att det som är aktuellt är en bättre anpassad och billigare lokal samt att om
en lämplig ersättningslokal hittas ska inte samrådsgruppen drabbas av
dubbla hyror. Eftersom bidraget till samrådsgruppen baseras på den nuvarande lokalhyran kommer bidragsbeloppet att justeras om den förändring
sker under året som medför en lägre hyreskostnad. Då det i nuläget står klart
att samrådsgruppen inledningsvis blir kvar i nuvarande lokaler 2016 föreslås
det att en bidragssumma på 120 000 kronor avsättas för bidrag till samrådsgruppen. Summan kan dock justeras ner under året om hyreskostnaden
skulle bli lägre.
Ärendet har beretts i föreningsutskottet.
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§ 112
Bidrag till Hågelby 4H 2016 (KOF/2015:183)
Beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett verksamhetsbidrag till Hågelby
4H på 1 145 000 kronor.
2. Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett bidrag på 100 000 kronor till
Hågelby 4H för verksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning (bidraget kommer från Föreningsbidrag, potten för rörligt bidrag, se ärende KOF/2015:181).
3. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att upprätta en överenskommelse med Hågelby 4H gällande uppdrags- och verksamhetsomfattning för verksamhetsåret 2016.
Sammanfattning

Hågelby 4H består av klubb och gård och föreningen bedriver en unik verksamhet i Botkyrka. Verksamheten riktar sig till cirka 400 egna medlemmar
som till övervägande del består av barn och ungdomar. Gårdsverksamheten
med djurhållning är öppen för alla besökare, medlemmar och allmänheten
som besöker Hågelbyparken. I samarbete med Flemingsbergs Habilitering
har Hågelby 4H sedan flera år tillbaka en växande satsning för barn och
unga med funktionsnedsättning, främst inom ridning.
Förvaltningen följer löpande upp verksamheten och har en kontinuerlig dialog med Hågelby 4H.
Ärendet har beretts i föreningsutskottet.
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§ 113
Bidrag till öppna fritidsverksamheter 2016 (KOF/2015:184)
Beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden fördelar bidrag till öppna fritidsverksamheter enligt bilaga 1.
2. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att upprätta överenskommelser med verksamheterna för 2016.
Sammanfattning

Bidrag fördelas till de öppna fritidsverksamheter som bedrivs av föreningar
och studieförbund i enlighet med Botkyrka kommuns bidragsreglemente för
öppen fritidsverksamhet. De verksamhetstyper som omfattas är fritidsklubbar, fritidsgårdar och öppen fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning. Alla befintliga utförare har ansökt om fortsatt drift av de verksamheter de bedriver i nuläget och föreslås beviljas fortsatt bidrag för dessa.
Bidragens omfattning baseras på ett antal faktorer som bland annat öppettider och personaltäthet och beräknas på lika kriterier för samtliga föreningar
som beviljas bidrag inom samma verksamhetstyp. Bidraget omfattar stöd för
såväl ordinarie öppethållande som sommarverksamhet i varierande omfattning. Den fördelning som görs utgår från de prioriteringar som nämnden
fastställt i Ettårsplanen 2016 samt tidigare i ”Utvecklingsprogrammet för
Botkyrkas öppna fritidsverksamheter 2013-2017” (KOF/2013:60).
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-11-18.
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§ 114
Bidrag till Byggnadsföreningen Heijmdal för drift av Tumbascenen 2016 (KOF/2015:185)
Beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Byggnadsföreningen
Heijmdal ett bidrag på 700 000 kronor för verksamhet vid och drift av
Tumbascenen 2016.
2.

Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att upprätta en
överenskommelse med föreningen gällande driftansvar och uppdrag.

Sammanfattning

Tumbascenen är Botkyrka kommuns enda egna scen för kulturarrangemang
och en viktig mötes- och samlingslokal för många olika aktörer. Lokalen
ägs av Botkyrka kommun och hyrs av kultur- och fritidsförvaltningen för
uthyrning till föreningslivet och andra aktörer. Byggnadsföreningen Heijmdal ansvarar för verksamheten vid och driften av Tumbascenen och hyr ut
lokalerna till föreningar, Botkyrka kulturskola, Tumba gymnasium med
flera. Genom bioverksamheten på Tumbascenen får Botkyrkaborna tillgång
till de senaste filmerna i sin hemkommun. Verksamheten utgör en del i
kommunens filmsatsning och omfattar även filmvisning, ungdomsarrangemang samt diverse kulturprogram
Summan i bidragsförslaget är detsamma som bidraget var för 2015.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-11-02.
Yrkanden

Ufuk Sen (M) och Märta Engelberth-Fridell yrkar återremiss, bilaga.
Yusuf Aydin (KD) och Kjell Sjöberg (TUP) yrkar återremiss.
Propositionsordning

Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande propositionsordning:
1. Ställningstagande till om ärendet ska avgöras idag eller senare.
2. Om ärendet ska avgöras idag: avslag eller bifall till ordförandeförslaget.
Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar att ärendet ska
avgöras idag samt att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med
ordförandeförslaget.
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§ 115
Ny delegationsordning 2015 (KOF/2015:170)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner delegationsordningen.
Delegationsordningen gäller från och med 2015-12-07 och tills vidare.
Sammanfattning

En delegationsordning är en förteckning över de beslut som en nämnd valt
att överlåta till enskilda politiker och tjänstepersoner att avgöra.
Kultur- och fritidsnämndens nuvarande delegationsordning är i behov av en
uppdatering. Exempelvis så har den blivit inaktuell på vissa områden, det
saknas en del delegationer, till exempel om åtgärder för att förebygga kränkande behandling i öppen fritidsverksamhet, och så behöver språket ses
över. Kultur- och fritidsförvaltningen har därför upprättat ett förslag till en
ny delegationsordning. Den nya delegationsordningen har tagits fram i samråd med bland annat kommunens kanslichef, kommunjurist och centrala
HR.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-09-24.
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§ 116
Nytt inriktningsbeslut och tilläggsäskande avseende Rödstu Hage (KOF/2015:86)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att:
1. inleda upprustningen av Rödstu Hages idrottsplats till en 400 meters
fridrottsanläggning med tillhörande hopp och ansatsbanor. Detta omfattar i ett första skede rivning av nuvarande byggnader, omfattande
jord- och bergschaktsarbeten samt anläggande av en komplett 400 metersanläggning.
2. Kultur- och fritidsförvaltningen genomför arbetet med upprustning av
Rödstu Hage IP i dialog med berörda föreningar och Stockholms friidrottsförbund
3. i nuläget endast rusta idrottsytorna.
Motivering

Rödstu Hage IP invigdes i augusti 1941 och har sedan dess varit en av friidrottens centrum i Botkyrka. Idrottsplatsen blev snabbt vida omtyckt för sitt
gynnsamma geografiska läge. Träning och tävling har länge hållits på anläggningen men har under de senaste åren ebbat ut på grund av idrottsplatsens omoderna skick och gamla mått. I början av 2000-talet blev idrottsplatsen av Radio Stockholm utsedd till Stockholms näst vackraste idrottsplats.
Nu är det dags att rusta upp idrottsplatsen så att verksamhet åter kan hållas
på Rödstu Hage IP och den vackra platsen kan utnyttjas igen.
På Rödstu Hage IP ska det finnas goda förutsättningar för friidrottsföreningar att bedriva verksamhet, samtidigt som spontanidrott ska uppmuntras. Enligt Riksidrottsförbundet är friidrotten den tredje största idrotten i Sverige
sett till antalet medlemmar. Den rödgröna majoriteten Botkyrka har ambitiösa mål om att föreningslivet ska öka och att fler Botkyrkabor ska vara aktiva i föreningar samt att man ska öka folkhälsan inom alla grupper. För
detta behövs både organiserad idrott och motion samt möjligheter till spontanidrott.
Vår ambition är att Rödstu Hage IP åter blir en attraktiv plats för aktiva i
alla åldrar och på alla nivåer. Möjlighet ska finnas för tävling på barn- och
ungdomsnivå samt goda träningsmöjligheter för elitssatsande ungdomar. På
platsen ska det finnas möjlighet att utöva flera friidrottsgrenar. Utredningarna om Rödstu Hage IP har tagit många turer. I och med dess placering intill
pendeltågspåret sa Trafikverket nej till föreslagen placering av ny 400 meter
bana som närmade sig banområdet. Nu finns det en lösning på en 400 meters bana med 6 banor som inte berör banområdet.
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Under åren har en god dialog pågått mellan kommunen och IFK Tumba friidrott samt med Stockholms friidrottsförbund. Under samtalen har det diskuterats vilka behov som finns och vilka möjliga lösningar som finns för att
på ett smidigt sätt kunna möta dessa behov. Det är uppenbart att en måttriktig friidrottsanläggning med 6 banor för träning och tävling är av yttersta
vikt samtidigt som byggnaderna på platsen är av sekundär art.
I en fortsatt dialog med IFK Tumba friidrott och Stockholms Friidrottsförbund ska kommunen låta utveckla Rödstu Hage IP. I detta ingår bland annat
att titta på olika lösningar för att kunna tillgodose deras behov samtidigt
som ytan är begränsad och såväl budgeten.
Idag använder föreningar, skolor samt privatpersoner denna plats. I första
hand efterfrågas idrottsytorna och att de ska vara utformade efter gällande
standardmått. Svensk friidrott har i sin arenastandard klassificerat olika typer av friidrottsanläggningar; anläggning för träning och tävling på klubbnivå (4 banor), anläggning för träning och tävling upp till distriktsnivå (6
banor), anläggning för träning och tävling på nationell och internationell (8
banor). Därför satsar vi nu på att modernisera friidrottsprogrammet med 6
banor.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-09-11.
Särskilt yttrande

Ufuk Sen (M), bilaga.
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§ 117
Anmälningsärenden
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande ärenden anmäls till kultur- och fritidsnämnden:
Samverkansprotokoll riskanalys omorganisation
Tullinge dialogforum 2015-10-12 Riksten nu och framöver
§ 144 KF Kommunens delårsrapport 2, 2015 (KS/2015:656)
§ 146 KF Redovisning obesvarade motioner (KS/2015:149)
§ 147 KF Redovisning obesvarade medborgarförslag (KS/2015:150)
§ 157 KF Svar på medborgarförslag – Bygg en 4H-gård i Riksten
(KS/2014:491)
Budgetprognos 3, 2015 (KOF/2015:169)
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§ 118
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:
Kultur- och fritidschef

Tjänsteförättande förvaltningschef 2-4 december 2015
(beslut 2015-11-23, KOF/2015:1)
Tjänsteförrättande förvaltningschefer under julen 2015
(beslut 2015-11-23, KOF/2015:1)
Bifall Drömdegsansökan
(beslut 2015-10-30, KOF/2014:261)
Bifall Drömdegsansökan
(beslut 2015-11-07, KOF/2014:261)
Bifall Drömdegsansökan
(beslut 2015-11-17, KOF/2014:261)
Administrativ chef

Mindre justeringar i dokumenthanteringsplanen
(beslut 2015-11-26, KOF/2015:216)
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Ärende 8

Föreningsbidrag 2016 (KS/2015:181)

När det gäller föreningsbidrag i olika former så har vår inställning länge varit att de
kommunala skattemedlen i första hand ska användas till fromma för barn och unga,
funktionshindrade och pensionärer. Inriktningen i de nya bidragreglerna är numera mer
utefter detta, vilket i sig är välkommet.
Vidare har vi länge haft fokus på att kommunen i första hand, inom kultur- och
fritidsområdet, särskilt ska prioritera rörelse och hälsa samt en meningsfull fritid, som
exempelvis Kulturskolan.
Vi får dock inte riktigt gehör för våra, sedan länge kända, synpunkter gällande
mötesplatsföreningarna. Vi anser inte att mötesplatsföreningarna bör få kommunala
bidrag utifrån storleken på sin lokal. Det i sig blir ju ett incitament för att ha större och
dyrare lokaler. Konsekvensen blir ju bara att man får mer skattepengar till sin
verksamhet, alldeles oavsett verksamhetens, målgrupp, omfattning eller mål och syften.
Dessutom finns det indikationer på att den nuvarande utformningen bara stärker
segregationen.
Vi skulle hellre se gemensamma mötesplatser/föreningar, där människor oavsett etnisk
bakgrund eller trosuppfattning, men med gemensamma intressen möts där det är själva
intresset och fritidssysselsättningen som är den gemensamma nämnaren.
Vi har därför svårt att se att den föreslagna utformningen av mötesplatsföreningsbidragen stimulerar den interkulturella utvecklingen i kommunen.
Mötesplatsföreningarnas verksamheter är även, i en alldeles för stor utsträckning,
inriktade på sociala aktiviteter för personer som inte ingår i våra huvudsakliga
målgrupper (i enlighet med vad som exemplifierades inledningsvis eller för att citera
tjänsteskrivelsen i kommunstyrelsen (KS/2015:703) ”Bidraget fokuserar på vuxnas
fritid och saknar tydliga syften/mål”). Vi vänder oss även emot att vissa föreningar
enkelt har kunnat dela upp sig i olika sektioner (grupper) och därmed kan kvittera ut det
nuvarande maxbeloppet (97 000 kr) flera gånger om.
Slutligen vill vi påminna om att vi lagt en motion om att öka vikten av jämställdhet vid
användandet av skattemedel. Alla föreningar bör genomlysas ur ett
jämställdhetsperspektiv och de föreningar som inte uppvisar goda resultat bör få ett
lägre bidrag alt. uteblivet kommunalt stöd.
Ufuk Sen

Märta Engelberth-Fridell
Sid 1 (1)

YRKANDE
Kultur- och fritidsnämnden
2015-12-07
Ärende 12

Bidrag till byggnadsföreningen Heimdal (KOF/2015:185)

Vi moderater skulle vilja att nämnden återremitterar detta ärende och ger förvaltningen i
uppdrag att undersöka vad det finns för intresse hos aktörer såsom exempelvis
studieförbunden eller andra att driva Tumbascenen.
För att åstadkomma detta kan förvaltningen genomföra en enklare upphandling, eller en
anbudstävling, där alla aktörer som vill, får möjlighet att lämna förslag eller anbud.
Nämnden kan förstås låta detta utgå från kommunens grundkriterier, på hur aktören
skulle driva verksamheten och till vilken kostnad. Efter genomförd upphandling eller
anbudstävling kan nämnden sedan fatta sitt beslut om vilken aktör som ska få uppdraget
och det kommunala stödet.
Som det är nu, att stödet per automatik ska vara vikt åt en till av arbetarrörelsen
närstående förening, anser vi inte vara att ha skattebetalarnas bästa för ögonen.
Vi föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta
att

återremittera ärendet i syfte att låta upphandla driften av Tumbascenen,
alternativt låta genomföra en anbudstävling rörande driften av Tumbascenen.

Ufuk Sen

Märta Engelberth-Fridell

Sid 1 (1)

SÄRSKILT YTTRANDE
Kultur- och fritidsnämnden
2015-12-07
Ärende 15

Nytt inriktningsbeslut och tilläggsäskande avseende Rödstu Hage
(KOF/2015:86)

Frågan om Rödstu Hages framtid har varit föremål för diskussion under många år.
Moderaterna har, redan från början och löpande under det här decenniet som gått, varit
tydliga med att vi gärna ser att vi satsar på våra idrottsanläggningar som kommer alla
till del, men kanske främst barn och unga.
Från början ville den politiska majoriteten riva anläggningen helt och bygga bostäder
där. Protesterna lät inte vänta på sig. Sedan var beskedet att man skulle låta rusta upp
anläggningen för drygt 30 miljoner kronor. Efter det hände ingenting på flera år.
Vi gläds därför åt att majoriteten äntligen har tagit sitt förnuft tillfånga i ett ärende som
vi drivit på särskilt hårt sedan 2009. Vi har bildat opinion i frågan och har kontinuerligt
haft dialoger med såväl medborgare som de idrottsaktiva.
Vi är likaledes glada över att den politiska majoriteten inte går på tjänstemännens linje
utan väljer att föreslå att rusta upp Rödstu Hage till en fullstor friidrottsanläggning.
Detta är något som vi moderater helhjärtat ställer oss bakom.

Ufuk Sen

Sid 1 (1)

