SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2012-04-16

Plats och tid

Beslutande

Subtopia, Loftet, kl 19:00-20:45
Mattias Gökinan (S), ordförande
Kristin Thörn (S), vice ordförande
Märta Engelberth-Fridell (M),
tjänstgörande ersättare för Petja
Svensson (M)
Adnan Issa (S)
Leif Backström (S), tjänstgörande
ersättare för Johanna BrutoWestman (S)
Jonas Isaksson (M), tjänstgörande
ersättare för Ufuk Sen (M)

Mattias Franzén (M)
Deniz Bulduk (MP)
Ann-Margret Karlström (TUP),
tjänstgörande ersättare för Jan
Johnsson (TUP)
Pia Carlsson (V)
Maxwell Mandela (FP), tjänstgörande ersättare för Yusuf
Aydin (KD)

Ersättare

Bim Eriksson (S)
Siv Persson-Trogen (S)

Övriga deltagande

Eva Jansson (kultur- och fritidschef), Lina Karlberg (administrativ
chef), Pernilla Hellman (verksamhetschef kulturen), Roger Vintemar
(verksamhetschef idrott & anläggning), Andreas Dahlgren (verksamhetschef ungdom & förening), Margareta Berg (verksamhetschef
biblioteken), Ann-Christine Andersson (verksamhetsutvecklare fritid), Susanna Freund-Widman (kultursekreterare), Linus Söderling
(idrottsutvecklare), Susanna Evert (nämndsekreterare), Jessica Norin-Ortiz (praktikant), Mikael Tylmad (förslagsställare), Willy Berggren (Verksamhetschef Sport Campus Sweden), Juliana Söderström
(student Sport Campus Sweden), Tomas Andersson (projektledare
Haninge kommun)

Utses att justera

George Ghaly (MP)
Haider Raja (V)

Pia Carlsson (V)

Plats och tid för justering

Sekreterare

Paragrafer

Susanna Evert

Ordförande

Mattias Gökinan (S)

Justerare

Pia Carlsson (V)

35 - 51

1[19]

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-16

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

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2012-04-16

Anslaget den

Nedtas den

2012-04-25

2012-05-17

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen
Underskrift

_________________________
Susanna Evert

2[19]

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-16

§ 35
Svar på medborgarförslag - IT-ungdomsgård (KF/2011:445)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget.
Ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen fick 2011-12-06 i uppdrag att besvara ett
medborgarförslag – IT-ungdomsgård. Förslagsställaren föreslår att kommunen inrättar en IT-ungdomsgård i Tullinge då det finns ett stort intresse för
IT bland ungdomarna i området. Verksamheten skulle bestå av programmering, föreläsningar, småkurser och projekt där ungdomar får träna sina kunskaper och bygga IT-lösningar åt exempelvis företag eller åt kommunen.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har i dagsläget inga planer på någon ny fritidsgård i det aktuella området. Det finns goda förutsättningar för att utveckla
IT-verksamhet på de fritidsgårdar som finns idag. Eventuellt kan utrymmen
för IT-verksamhet skapas inom Tullinge kulturhus där en föreningsverksamhet med det innehåll som efterfrågas skulle kunna inrymmas några dagar
i veckan. Ett annat alternativ är att samarbeta med något av studieförbunden.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-03-22.
Särskilt yttrande

Petja Svensson (M) med flera, bilaga.
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§ 36
Svar på medborgarförslag - Bygg läktare på norra långsidan av Tuna fotbollsplan (KF/2012:6)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget.
Ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen fick 2011-12-28 i uppdrag att besvara ett
medborgarförslag – Bygg läktare på norra långsidan av Tuna fotbollsplan.
Förslagsställaren vill att kommunen inrättar en terrass längs med hela långsidan av Tuna fotbollsplan för att bereda bättre plats för publik.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-03-26.
Sammanfattning

Den mark som förslagsställaren syftar på i medborgarförslaget tillhör inte
kultur- och fritidsförvaltningen utan är en del av Gata/Parkenhetens ansvarsområde. Kultur- och fritidsnämnden kan därför inte besluta om att en
läktare byggs utan samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen. När det gäller själva sakfrågan anser kultur- och fritidsförvaltningen att platsen inte
lämpar sig för en läktare eller terass längs med långsidan eftersom utrymmet
är mycket begränsat.
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§ 37
Svar på medborgarförslag - Fixa isbanor där fotbollsgrusplaner finns i Tullinge (KF/2012:13)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget.
Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden fick 2011-12-28 i uppdrag att besvara ett medborgarförslag - Fixa isbanor där grusplaner finns i Tullinge. Förslagsställaren vill att fotbollsgrusplaner i Tullinge ska spolas så att de kan användas
för skridskoåkning och spontanlek under vinterhalvåret.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-03-19.
Sammanfattning

Kultur och fritidsförvaltningen anser att det är positivt om det kan beredas
fler ytor för spontanidrott och lek vintertid. I ett yttrande över ett tidigare
medborgarförslag (Spola för skridskoåkning vid Kassmyra skola,
KF/2011:237) beslutade kultur- och fritidsnämnden 2011-10-31 § 102 att i
samarbete med berörda förvaltningar ta fram en plan för hur kommunen ska
arbeta med spontanidrott vintertid. Det finns även på förslag till kommande
kommunstyrelsesammanträde att kultur- och fritidsnämnden ska få i uppdrag att utreda möjligheterna till att anlägga utomhusisbanor och en konstfrusen utomhusisbana samt återkomma med resultatet i nämndens nästa
framåtsikt. Innan dessa uppdrag är genomförda har förvaltningen dock varken uppdrag, utrustning eller budget för att spola för skridskoåkning i Tullinge.
I svaret på förslaget om att spola för skridskoåkning vid Kassmyra skola beslutade kommunfullmäktige 2012-01-26 § 5 att kommunen skulle erbjuda
Kassmyra föräldraförening att i egen regi spola för skridskoåkning. Kommunen skulle då bistå med utrustning. Kultur- och fritidsnämnden vill hänvisa till detta beslut även i det här fallet. Om det finns önskemål från medborgare om att själva spola för skridskoåkning kan de vända sig till samhällsbyggnadsförvaltningen och undersöka möjligheterna för detta.
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§ 38
Muntlig dragning - Sportlovsaktiviteter 2012

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen om sportlovsverksamheten 2012.
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§ 39
Muntlig dragning - Sport Campus Sweden

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen om Sport Campus
Swedens verksamhet.
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§ 40
Svar på remiss - Synpunkter på förslag till flerårsplan 20132016 (KF/2012:106)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden överlämnar yttrandet över förslag till flerårsplan
2013-2016 till kommunledningsförvaltningen.
Märta Engelberth-Fridell (M), Jonas Isaksson (M), Mattias Franzén (M) och
Maxwell Mandela (FP) deltar inte i beslutet.
Sammanfattning

Kommunledningen har utifrån nämndernas framåtsikter gjort ett förslag på
åtgärdsplan för 2013-2016. Förslaget har skickats till nämnderna för remissbehandling.
Kultur- och fritidsnämnden saknar feedback och respons på många av de
viktiga och kritiska frågor som nämnden lyfter i sin framåtsikt för perioden.
Nämnden saknar också respons på de utredningsuppdrag som nämnden rapporterade i framåtsikten. Förslaget till flerårsplan 2013-2016 har inte alls
uppmärksammat de problem med att uppfylla kommunens mål som nämnden har lyft fram och betonat. Nämndens synpunkter finns specificerade i
remissvaret.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-03-26.
Särskilda yttranden

Petja Svensson (M) med flera, bilaga.
Maxwell Mandela (FP), bilaga.

8[19]

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-16

§ 41
Justering av bidragsregler för ideella föreningar
(KF/2012:117)
Beslut

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige justerar reglerna för bidrag till ideella föreningar i
Botkyrka kommun så att kultur- och fritidsnämnden får besluta över vilka
dokument som föreningarna ska skicka in, hur handlingarna ska skickas in
och vid vilka datum bidragsansökningar ska göras.
Sammanfattning

Sedan 1 januari 2011 gäller nya bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka (beslut KF/2010-11-25 § 208). I reglementet slås bland annat fast
vilka handlingar som föreningarna ska skicka in till kommunen samt när ansökningar om föreningsbidrag ska vara inskickade. Dock förändras arbetsrutinerna kring föreningsbidraget fortlöpande. Under 2012 införs ett nytt verksamhetssystem för föreningar, bidrag och lokalbokning och arbetsrutinerna
har setts över bland annat genom en Lean-workshop.
I dagsläget är det inte möjligt att ändra ansökningsdatum eller ta in föreningsuppgifter digitalt då det är fastställt i fullmäktige att detta ska ske vid
fastställda datum och via en blankett. Det är därför angeläget att bidragsreglerna justeras så att kultur- och fritidsnämnden själva kan besluta om ansökningsdatum samt över vilka handlingar som ska begäras in.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-03-29.
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§ 42
Prioriterade områden för rörligt bidrag 2013 (KF/2012:108)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att de prioriterade områdena för rörligt
bidrag 2013 ska vara:
1)
2)
3)
4)
5)

Barn- och ungdomsverksamhet
Organiserade spontanaktiviteter
Aktiviteter för personer med funktionsnedsättning
Aktiviteter för pensionärer
Inkludering

Kultur- och fritidsnämnden fastställer kriterierna för de prioriterade områdena för rörligt bidrag.
Sammanfattning

Rörligt bidrag är ett kompletterande bidrag för föreningar som uppfyller de
allmänna villkoren och är berättigade till grundbidrag. Rörligt bidrag ges för
de prioriterade områden som kultur- och fritidsnämnden fastställer varje år.
Det rörliga bidraget är avsett att stödja och utveckla den del av föreningens
löpande verksamhet som sammanfaller med nämndens politiska prioriteringar.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar vilka prioriterade områden och målgrupper som gäller för varje verksamhetsår. Kultur- och fritidsnämnden offentliggör de prioriterade områdena och målgrupperna senast under maj månad aktuellt verksamhetsår.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-03-29.
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§ 43
Beslut om bidrag för genomförande av sommarprojekt
(KF/2012:62)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beviljar 110 000 kronor i bidrag till var och en
av följande huvudmän för genomförandet av projektet ”Sommarjobbare gör
sommaraktiviteter för barn”:
•
•
•
•
•

Byggnadsföreningen Heijmdal/Folkets Hus - fritidsgården Southside
ABF Botkyrka-Salem - Alby fritidsgård
Botkyrka Vi Unga - Parkhemsgården
Studiefrämjandet Söderort - Fittjapulsen
Musikhuset Norsborg (omfördelas inom Ungdom och förening)

Sammanfattning

Ett av den politiska majoritetens prioriterade mål i Botkyrka kommun är att
1000 ungdomar ska få sommarjobb 2012. Det är en utmaning för kommunen att hitta tillräckligt många arbetsplatser för ungdomarna och se till att de
får meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter. När ordinarie personal är
på semester är det också svårt att hitta tillgängliga och engagerade handledare.
Projektet går ut på att använda fritidsledare för att handleda sommarjobbande ungdomar och tillsammans med dem skapa sommarlovsaktiviteter för
10-12-åringar. Det som krävs är ekonomiskt stöd för att kunna avlöna en
handledare samt en extra fritidsledare som finns på plats och har det övergripande ansvaret för verksamheten. Handledare och fritidsledare ska
coacha och stötta sommarjobbarna i att skapa och leda aktiviteter.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-02-20.
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§ 44
Ansökan om bidrag från Internationellt Centrum för Lokal
Demokrati för projektet Platsens många ansikten
(KF/2012:114)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om att få ta emot
eventuellt beviljat bidrag på 528 tkr från Internationellt Centrum för Lokal
Demokrati för projektet Platsens många ansikten.
Sammanfattning

Botkyrka kommun och Cair kommun i Makedonien har sedan två år tillbaka
ett samarbete som syftar till erfarenhetsutbyte och ökad kunskap om demokrati och demokratiska processer. Det aktuella projektet är en fortsättning på
det tidigare projektet Demokrati genom teater som genomfördes under
2011. Genom att fortsätta vårt arbete med Cair kommun är tanken att fördjupa och förstärka det påbörjade samarbetet. Det tidigare projektet syftade
till att upprätta ett ungdomsfullmäktige i Cair. I det kommande projektet
Platsens många ansikten är avsikten att utveckla metoderna för hur man kan
arbeta med lokal demokrati med fokus på förändringar av den fysiska miljön.
Operativa parter för projektet i Botkyrka kommun är representanter från
ungdomsfullmäktige, kommunledningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Projektet beräknas pågå 2012-2013.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-03-27.
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§ 45
Förebyggande insatser på Musikhuset (KF/2012:109)
Beslut

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen avsätter 240 tkr för utökat öppethållande och sommaröppet vid Musikhuset Norsborg 2012.
Kommunstyrelsen utökar ramen för Musikhuset Norsborg med 510 tkr för
utökat öppethållande och sommaröppet vid Musikhuset Norsborg samt
Norsborgs Änglar från 2013.
Sammanfattning

Sedan en längre tid tillbaka har det varit oroligt kring Norsborgs centrum
och tunnelbana. Ett antal ungdomar och unga kriminella rör sig i området
och trakasserar kollektivtrafik, polis och boende med exempelvis grön laser
och knallskott. Det uppges florera vapen öppet i Norsborgs centrum som
blivit en plats där stora grupper av ungdomar vistas om eftermiddagarna.
Antalet brända bilar i området har ökat.
För att bidra till att det finns positiva fritidsaktiviteter under eftermiddagarna och sommaren föreslås därför att medel avsätts för att öppna Musikhuset
Norsborg redan klockan 16.00 och hålla sommaröppet på Musikhuset Norsborg, samt att avsätta verksamhetsmedel för Norsborgs Änglar.
Områdesgruppen i Hallunda-Norsborg redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2012-03-15.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-03-29.
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§ 46
Förstudie kring möjlighet till enskilt duschande i kommunens badhus, gympasalar och idrottshallar (KF/2011:438)

Beslut

Kultur och fritidsnämnden överlämnar kultur och fritidsförvaltningens skrivelse " Förstudie kring möjlighet till enskilt duschande i kommunens badhus, gympasalar och idrottshallar" till kommunstyrelsen.
Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att
inleda ett arbete med att skapa möjlighet till enskilt duschande på kommunens badhus, gympasalar och idrottshallar.
Ärendet

Bayram Uludag m.fl (MP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde
2011-03-31 § 49 en motion – Ge möjlighet till enskilt duschande i kommunens badhus, gympasalar och idrottshallar. Motionärerna menar att många
invånare undviker att nyttja badhusen på grund av att man tycker att det är
obehagligt att visa sig naken. Motionärerna tror också att enskilda duschutrymmen kan bidra till att minska mobbningen i omklädningsrummen.
Kultur- och fritidsförvaltningen fick 2011-11-24 § 183 i uppdrag av kommunfullmäktige att återkomma med en förstudie kring för- och nackdelar
med samt beräknad kostnad för att möjliggöra enskilt duschande i kommunens badhus, gympasalar och idrottshallar.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-02-28.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden vill i mindre skala möjliggöra enskilt duschande
i kommunens badhus, gympasalar och idrottshallar. Arbetet kan inledningsvis genomföras på de anläggningar där det är enkelt att lösa, till exempel på
badhusen. Uppdraget innebär inte att alla duschar ska gå att nyttja enskilt,
utan målet är en enskild dusch per anläggning och kön.
Eftersom det inte finns utrymme i budgeten för ombyggande av duschar
kommer kultur- och fritidsnämnden att föra in önskemål om medel för genomförande i nästa framåtsikt.
Särskilda yttranden

Maxwell Mandela (FP), bilaga.
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§ 47
Barn- och ungdomskulturpris 2012 (KF/2011:251)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enhälligt att
1.

2012 års barn- och ungdomskulturpris tilldelas Ewa Jacquet. Prissumman är 10 000 kronor.

2.

Barn- och ungdomskulturpriset ska delas ut på Hjärta Botkyrka, Botkyrkas kultur- och idrottsgala den 9 juni 2012.

Sammanfattning

Botkyrkas barn- och ungdomskulturpris har delats ut sedan 1997. Priset
uppmärksammar barn- och ungdomskulturella verksamheter och insatser utöver det vanliga. Konstrådet har behandlat alla ansökningar och har utsett
Ewa Jacquet som pristagare 2012.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-04-13.
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§ 48
Kulturstipendium 2012 (KF/2011:146)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enhälligt att
1.

Botkyrka kulturstipendium 2012 tilldelas Marcello, Hugo och
Christian Salazar Campos. Stipendiesumman är 30 000 kronor.

2.

Stipendiet delas ut på Hjärta Botkyrka, Botkyrka kultur- och idrottsgala den 9 juni 2012.

Sammanfattning

Botkyrka kulturstipendium har delats ut sedan 1970. Avsikten med stipendiet är att stödja och uppmuntra kulturell verksamhet och kulturella insatser
som har betydelse för kommunens invånare. Konstrådet har behandlat alla
ansökningar och har utsett bröderna Marcello, Hugo och Christian Salazar
Campos till mottagare av Botkyrka kulturstipendium 2012.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-04-13.
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§ 49
Idrottsstipendium 2012 (KF/2011:148)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enhälligt att tilldela Botkyrka idrottsstipendium 2012 till följande tre personer:
1.
2.
3.

Sarah Bäckman
Fredrik Lindström.
Kristijan Pesko

Stipendiesumman på 30 000 kronor delas i tre lika stora delar till de tre stipendiaterna och delas ut på Hjärta Botkyrka, Botkyrka kultur- och idrottsgala den 9 juni 2012.
Sammanfattning

Botkyrka kommuns idrottsstipendium instiftades 2009 efter ett medborgarförslag. Stipendiet stödjer och uppmuntrar idrottslig verksamhet och idrottsliga insatser inom föreningslivet.
Föreningsutskottet har behandlat alla ansökningar och har utsett Sarah
Bäckman, Fredrik Lindström och Kristijan Pesko till pristagare.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-04-13.
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§ 50
Anmälningsärenden (KF/2012:9)

Beslut

Följande ärenden anmäls till kultur- och fritidsnämnden:
Svar på motion - Säkra Bornsjökilens unika värden (KS/2009:203)
Revidering av folkhälsopolicy och utvecklingsplan - Botkyrka kommun
(KS/2011:333)
Avtal om huvudsponsorskap gällande orienteringstävlingen 25-manna 2012
(KS/2012:89)
Samarbetsavtal Botkyrka - Riksteatern (KS/2012:71)
Minnesanteckningar från Tullinge dialogforum 2012-02-16
Minnesanteckningar från Konstrådet 2012-03-27
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§ 51
Delegationsärenden

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

Beviljande av studie- och produktionsresa till Berlin för Botkyrka konsthalls projekt Young Artist Production Program (YAPP) och medverkande
anställda (2 personer)
Administrativ chef

Avskrivning av fordringar 2012
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kultur- och fritidsnämnden
2012-04-16

Ärende 1

Svar på Medborgarförslag- IT-ungdomsgård (KF/2011:445)

Vi Moderater tycker att förslagsställaren har kommit med ett intressant förslag. Dock så
är idén i dagsläget kanske inte helt genomförbar, men vi tycker att förvaltningen bör ha
den i åtanke för framtiden.
Med tanke på att samhället förändras, ändras även barn och ungdomars fritidsintressen.
Nya fritidsaktiviteter tillkommer och dessa konkurrerar med de verksamheter som vi
redan har. Vi måste vara mer lyhörda och observanta vad gäller trender, uppmärksamma
dessa samt våga vara nytänkande. Våra fritidsgårdar ska vara utvecklande för de som
besöker dem. Vi tycker att det skulle kunna vara en idé att pröva att ge någon eller
några av våra fritidsgårdar någon form av profil. Det skulle kunna vara exempelvis som
förslagsställaren föreslår, IT.
Vi lever i ett IT-samhälle och ett utbildningsmoment inom IT skulle kunna locka fler
besökare samtidigt som det ger kunskap och kanske kan leda till en kompetens som
personen kan ha stor nytta av i framtiden.
Det finns redan kommuner som endast har profilinriktade fritidsgårdar och som till följs
av detta har en stor tillströmning av besökare. Fritidsgårdarnas blotta existens kan inte
vara själva ändamålet, det är vad de genom en kompetent och inspirerande personal kan
tillföra besökarna som är det viktiga.
Petja Svensson

Ufuk Sen

Mattias Franzén

YTTRANDE
Kultur- och fritidsnämnden
2012-04-16
Ärende 6
Svar på remiss – Synpunkter på förslag till flerårsplan 20132016 (KF/2012:106)
Vi Moderater har tagit del av synpunkterna i Kultur- och fritidsförvaltningens
remissvar.
Vi har vid ett flertal tillfällen föreslagit att den viktiga eftermiddagsverksamheten för
10-12 åringar bör återinföras och vi är därför positiva till att majoriteten äntligen har
insett dess värde genom att ha fattat beslut om att åter satsa på verksamheten.
Det är nu viktigt att vi bedriver verksamheten seriöst, att vi anställer utbildade
fritidspedagoger som kan och får möjligheten att utföra ett gott arbete med våra barn
och ungdomar. Om verksamheten ska kunna få ett utvecklande innehåll får den inte bli
underfinansierad. Med tanke på den förstudie som gjordes 2010 av dåvarande Barn- och
ungdomsförvaltningen samt Kultur- och fritidsförvaltningen och efter diverse
uppräkningar och volymökningar, är vi tveksamma till om den totala summa som KOF
äskar faktiskt kommer att räcka till. Att påbörja ett uppdrag utan tillräcklig finansiering
känns inte bra om verksamheten ska kunna drivas med kvalité och långsiktighet.
Ett av de största problemen på våra fritidsgårdar är att kunna behålla kompetent,
utbildad personal. En flytt av huvudmannaskapet möjliggör för att även denna
verksamhet kommer att få ett bättre innehåll.
Vi vill även poängtera att eftermiddagsverksamheten endast bör ske med hjälp av våra
fritidsgårdar och inte i samarbete med etniskt kulturella mötesplatsföreningar.

Petja Svensson

Ufuk Sen

Mattias Franzén

SÄRSKILT YTTRANDE
2012-04-16

Svar på remiss - Synpunkter på förslag till flerårsplan 2013-2016
Folkpartiet deltar inte i beslutet utan återkommer med en fullständig flerårsplan till
kommunfullmäktige.
Några kommentarer dock:
•
•
•
•
•

Precis som förvaltningen undrar vi varför Rödstu Hage inte finns med i
investeringslistan. Detta är i grund och botten en överlevnadsfråga för friidrotten i
Botkyrka.
Vi vill inte se ett permanentande av Residence Botkyrka. Det ska avvecklas istället
och pengarna satsas på kommunala kärnområden.
Mötesplats för unga vuxna i Alby och Norsborg anser vi inte gå under kultur- och
fritidsnämndens område. Verksamhet som rör insteg till arbetslivet är
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ansvar
Vi vill påpeka att eftermiddagsverksamheten för 10-12 åringar är lagstadgad . Så det
är oroväckande att förvaltningen ser brister inom uppdragsbeskrivning, samordning,
finansiering och uppföljning. Här måste kommunen ta ett helhetsgrepp.
Det numera omnämnda idéhuset i Tullinge är för Folkpartiet inget prioriterat område

Maxwell Mandela (FP)

SÄRSKILT YTTRANDE
2012-04-16

Förstudie kring möjlighet till enskilt duschande i kommunens badhus, gympasalar och
idrottshallar
Folkpartiet uppskattar den grundliga undersökningen som gjorts gällande enskilda duschar i
kommunens badhus, gympasalar och idrottshallar.
Vi i Folkpartiet delar förvaltningens analys i ärendet. Det är väldigt svårt att hävda att behovet
är så pass stort så att den relativt stora investeringen som krävs för att genomföra detta är
berättigad. Däremot så ser vi det som fullt möjligt att vid nybyggen eller större renoveringar
införa dessa möjligheter. Men det är ju dock som förvaltningen skriver inte bara ett problem
med duscharna utan i hela miljön i omklädningsrummet.
Vidare vill vi understryka vikten att hålla duschrummen fräscha. Det är en aspekt som flera av
föreningarna tar upp.

Maxwell Mandela (FP)

