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§ 47
Svar på medborgarförslag - Anordna hjärtstartare i
skolornas gymnastikhallar (KOF/2019:3)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har erhållit ett medborgarförslag om att
montera hjärtstartare i skolornas gymnastiksalar. Motiveringen är att hjärtstartarna räddar liv och att idrottshallar är öppna anläggningar där många
människor samlas.
Kultur- och fritidsförvaltningen instämmer i förslaget att det är av stor vikt
att hjärtstartare finns att tillgå i kommunala idrottsanläggningar. Därför har
förvaltningen sedan tidigare beslutat montera hjärtstartare i kommunens
sporthallar under 2019. Utbildningsförvaltningen har fattat beslut om att
även montera upp hjärtstartare i de mindre gymnastiksalarna.
Förvaltningen föreslår därmed att kultur- och fritidsnämnden anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning till redan fattade verkställighetsbeslut
om att hjärtstartare ska installeras i kommunens idrottshallar.
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§ 48
Svar på medborgarförslag - Satsa på E-sport inom
kommunen (KOF/2019:4)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har mottagit ett medborgarförslag om att
satsa resurser, lokaler och utrustning för att genomföra e-sportaktiviteter i
kommunen. Motiveringen är att öka intresset för e-sport och att ungdomar
ska få chansen till en meningsfylld fritidssysselsättning.
Kultur- och fritidsförvaltningen tycker att förslaget är bra och visar på ett intresse för e-sport. Förvaltningens bedömning är att de förutsättningar som
erbjuds i nuläget, genom upplåtelse av stora och små lokaler med god bandbredd, samt spelrum i vissa av de öppna fritidsverksamheterna, är tillräckliga för att möta efterfrågan på ett godtagbart sätt.
Kultur- och fritidsnämnden anser därmed medborgarförslaget besvarat.
Yrkande

M yrkar bifall till medborgarförslaget.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om ordförandeförslaget alternativt yrkandet
från M om bifall till medborgarförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Reservationer

M reserverar sig mot beslutet.

4[28]

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-05-21

§ 49
Svar på medborgarförslag - Inkludera en simhall i samband
med byggnation av en ny idrottshall (KOF/2019:5)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslag att inkludera en simhall
i samband med byggnation av en ny idrottshall vid Tullinge gymnasium.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har mottagit ett medborgarförslag om att anlägga en simhall i Tullinge i samband med nybyggnation av idrottshall vid
Tullinge gymnasium. Motiveringen är att det är ett centralt läge med goda
kommunikationer i en expansiv del av kommunen.
Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att ta fram en utvecklingsplan för Botkyrkas badhus under 2019. I
utvecklingsplanen ska utifrån behovsanalys och marktillgång, förslag på
badhusens placering i kommunen utredas. I avvaktan på att utvecklingsplanen är färdig, föreslår förvaltningen att kultur- och fritidsnämnden avslår
förslag att bygga en ny simhall i Tullinge.
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§ 50
Svar på medborgarförslag - Inför fritidsavgift för
10-12-åringar till skolan i Huddinge kommun (KOF/2019:7)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget om att införa fritidsklubbsavgift för 10–12-åringar med skolgång i Huddinge kommun.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har mottagit ett medborgarförslag om att
Botkyrka kommun bör införa fritidsklubbsavgift för Botkyrkabor i åldrarna
10–12 år som går i skola i Huddinge kommun. Motiveringen är att förslagsställaren för närvarande själv betalar avgiften till fritidsklubben, vilket förslagsställaren anser vara orimligt.
Vidare föreslår medborgaren att barn som går i skola i annan kommun ska
erbjudas busskort.
Fritidsklubbarna i Botkyrka kommun är avgiftsfria och har ingen inskrivning. Detta innebär att Botkyrka kommun i dagsläget inte har möjlighet att
ersätta kostnader för fritidsklubb i annan kommun. Förvaltningen ser dock
behovet av att upprätta ett system för medborgare som väljer att gå i en fritidsklubb i anslutning till skolor utanför kommunen och har fått i uppdrag
av kultur- och fritidsnämndens ordförande att utreda detta (KOF/2019:13).
I Botkyrka kommuns riktlinje för skolskjuts och skolkort (UF/2017:74) redogörs att ”[e]n elev vars vårdnadshavare har valt en annan skola än den
närmaste kommunala skolan har avsagt sig all rätt till skolskjuts. I de fall då
det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen kan eleven ändå beviljas skolskjuts/skolkort.” T.ex. i fall då eleven hade
beviljats skolskjuts/skolkort om denne gått i närmaste kommunala skola.
Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget om att införa fritidsklubbsavgift för 10–12-åringar med skolgång i Huddinge kommun.
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§ 51
Svar på medborgarförslag - Gör om Borgskolans grusfotbollsplan till konstgräsplan (KOF/2018:199)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår förslaget om att befintlig grusfotbollsplan
vid Borgskolan beläggs med konstgräs.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har fått ett medborgarförslag som lyfter
fram behovet av en konstgräsplan med planbelysning och nya fotbollsmål i
Borgskolans skolgårdsmiljö. Den befintliga grusfotbollsplanen är anlagd av
tekniska förvaltningen och bedöms av förslagsställaren vara otidsenlig och i
behov av upprustning.
Det är fantastiskt att barn och unga vill spela fotboll vid Borgskolan, på raster och efter skolan. Självklart är det roligare och mjukare att spela på
konstgräs än på grusplan. Det finns en plan på att bygga om Borgskolan,
vilket betyder två saker. Det första är att vi idag inte vet riktigt hur Borg
skolan ska se ut i framtiden, om den ska stå som den gör idag eller om den
ska stå på något annat sätt. För det andra så måste barnen som går i Borg
skolan ha paviljonger under tiden som Borgskolan byggs om, vilket betyder
att man måste ställa paviljongerna på grusplanen. Det skulle vara tråkigt att
lägga konstgräs nu och sedan förstöra det när Borgskolan ska byggas om.
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§ 52
Uppdrag - Förslag på revidering av det kommunövergripande programmet för idrottsområdet
(KOF/2017:114)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till idrottsprogram för Botkyrka 2020 - 2024 och tillställer det till kommunfullmäktige för
beslut.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta
fram förslag på ett reviderat idrottsprogram för Botkyrka kommun för perioden 2020 - 2024 (KS/2017:144).
Idrottsprogrammet syftar till att tydliggöra vilken viljeinriktning och utveckling kommunen vill se på idrottsområdet. Möjligheter till gemenskap,
rörelse och en rik fritid är en angelägenhet för hela samhället. Därför har revideringen av programmet genomförts i bred samverkan inom den kommunala organisationen och involverat idrottens föreningsliv, förbund och enskilda Botkyrkabor.
I processen har sju strategiskt viktiga utvecklingsområden identifierats. För
varje utvecklingsområde har det formulerats mål och steg på vägen, för att
utvecklingen ska gå i önskad riktning. De utvalda utvecklingsområdena är:
•
•
•
•
•
•
•

Idrottsmiljöer som bjuder in och stimulerar
Idrottens roll i samhälls- och stadsplanering
Botkyrka - en föreningsvänlig kommun
Evenemang och idrott på elitnivå
Spontanidrott i olika former och hela livet
Storstadsnära friluftsliv
Baden stärker folkhälsan

Programmet genomsyras av att alla Botkyrkabor oavsett bakgrund och förmågor ska ha goda möjligheter att utöva idrott på sin fritid. Skillnaden mot
det tidigare idrottspolitiska programmet är bland annat att det livslånga idrottandet och tillgänglighet till stadsnära friluftsliv och goda badmiljöer betonas som prioriterade områden.
Kultur -och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden fastställer förslaget till reviderat idrottsprogram för Botkyrka 2020 - 2024.
Yrkande

V yrkar bifall till förslaget till idrottsprogram för Botkyrka 2020 - 2024.
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§ 53
Budgetprognos och månadsuppföljning mars
(KOF/2019:71)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner budgetprognosen för mars 2019.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningens marsprognos för helåret visar 72 tkr i överskott mot budget. Det förutsätter att eventuell budgetjustering för kostnadsneutral internhyresmodell sker.
Ett större omställnings- och utvecklingsarbete pågår vidare till följd av beslutet att per den 31 mars avveckla mötesplatserna för unga vuxna i dess dåvarande form. Verksamheten är för närvarande svårprognostiserad men ambitionen är att vid delårsrapport 1 närmare ha följt upp och analyserat de
ekonomiska konsekvenserna fullt ut.
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§ 54
Delårsrapport 1 (KOF/2019:72)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport 1, 2019.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner att kommunstyrelsen omfördelar
1 mkr från socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden avseende medel
för genomförande av beredningsuppdrag kring aktiviteter för unga 16-19 år,
samt KS/2018:633.
Kultur- och fritidsnämnden begär att kompensation om 400 tkr för utbetalning av anläggningsbidrag till Tumba tennisklubb om 500 tkr
(KS/2014:543) sker från kommunstyrelsen.
Sammanfattning av delårsrapportens olika delar

Kultur- och fritidsnämnden godkänner att kommunstyrelsen omfördelar
1 mkr från socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden avseende medel
för genomförande av beredningsuppdrag samt KS/2018:633.
Ett beredningsuppdrag har givits till kommunledningsförvaltningen i samråd
med berörda verksamhetsförvaltningar att ta fram förslag på, och genomföra, stärkande insatser under övergången, 1 april – 30 september, för att
ungdomar ska ha något att göra och för att minska risken för oroligheter.
Styrgruppen för Unga 16-19 år har utifrån ovanstående tagit farm en mängd
aktiviteter som genomförs av flera olika förvaltningar samt föreningslivet
under perioden. Parallellt pågår rekrytering av medarbetare och uppbyggnad
av en ny organisation och verksamhet för målgruppen.
Med föreslagen omfördelning blir den totala kostnaden lika men verksamheten lite annorlunda än ursprungligen tänkt samt helt i linje med beredningsuppdraget.
Kultur- och fritidsnämnden begär att kompensation om 400 tkr för utbetalning av anläggningsbidrag till Tumba tennisklubb om 500 tkr
(KS/2014:543) sker från kommunstyrelsen.
Bakgrunden är att kommunfullmäktige har beslutat att kultur- och fritidsförvaltningen ska betala ut anläggningsbidrag till Tumba tennisklubb om
500 tkr (KS/2014:543). Ärendet har behandlats och beslutats i kultur- och
fritidsnämnden (KOF/2015:30). För att kultur- och fritidsnämnden ska
kunna betala ut anläggningsbidraget behöver kompensation ske från kommunstyrelsen.
Ekonomiskt utfall

Kultur- och fritidsförvaltningen lämnar en mycket osäker prognos för det
ekonomiska utfallet 2019 baserad på utfallet till och med april. Prognosar-
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betet försvåras kraftigt på grund av stora brister i kommunens införande av
förändrat Besluts- och ekonomistöd.
Den för året nyinrättade internhyresmodellen inom kommunen är ännu inte
fullständigt genomförd enligt plan varför den djupare analys som tidigare
planerats kommer att ske senare.
Nämnden visar i prognosen en positiv avvikelse på + 2416 tkr för helåret
2019 mot budget.
Ett större omställnings- och utvecklingsarbete pågår till följd av beslutet att
per den 31 mars avveckla mötesplatserna för unga vuxna i dess dåvarande
form. Ungdom och förening prognostiserar en avvikelse om -2257 tkr som
kan härledas till omställningskostnader till följd av detta beslut. Prognosen
är något osäker eftersom delar av omställningsarbetet alltjämt pågår. Prognosen är dock betydligt lägre än de 8 500 tkr som kultur- och fritidsnämnden tilläts överskrida tilldelad ram enligt KS/2018:633 efter omfördelning
av medlen för mötesplatserna för unga vuxna.
Verksamhetsområde Bibliotek prognostiserar en avvikelse om +2316 tkr.
Det relativt stora överskottet beror på minskade hyreskostnader enligt den
delvis införda internhyresmodellen. Då internhyresmodellen förvaltningsövergripande ska vara kostnadsneutral kommer dessa medel behöva användas för att balansera högre hyror inom andra delar av förvaltningen eller
kommunen.
Verksamhetsområde Idrott och anläggning prognostiserar en avvikelse om
+1945 tkr. Till största del beror överskottet på investeringsprojekt som försenats och de minskade kapitalkostnaderna som blir en följd av detta.
Kommunfullmäktige har beslutat att kultur- och fritidsförvaltningen ska betala ut anläggningsbidrag till Tumba tennisklubb om 500 tkr (KS/2014:543).
Kultur- och fritidsförvaltningen har ännu inte kompenserats för detta i enlighet med tidigare beslut.
Måluppfyllelser

Gällande måluppfyllelsen prognostiserar nämnden ett utfall på 18 gröna
(god måluppfyllelse) och tre gula (godtagbar måluppfyllelse) av totalt 21
nämndmål.
Inga avvikelser där utfallet bedöms avvika kraftigt mot uppsatta mål finns
att rapportera.
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§ 55
Uppföljning internkontroll, delår 1 (KOF/2019:88)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplanen.
Sammanfattning

Årets första uppföljning av internkontrollplanen visar att kontroller påbörjats och att ytterligare kontroller planeras till hösten. Av de kontroller som
hittills genomförts visar tre stycken på "goda resultat", två stycken på "godtagbara resultat", samt två stycken på "ej godtagbara" resultat.
De två kontroller som visar på ej godtagbara resultat handlar om brister i
dokumentation vid direktupphandling samt att dokumentation kring avvikelser från rangordningen i ramavtal avseende bemanning och fastighetsunderhåll brister.
Förvaltningen vidtar åtgärder genom att direkt återkoppla felaktigheter till
berörda samt tillser att berörd personal utbildas i direktupphandlingsverktyget. Informationsmöten med kommunens upphandlingschef är också planerade under året med samtliga verksamhetsledningsgrupper.
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§ 56
Botkyrka barn- och ungdomskulturpris (KOF/2019:19)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tilldelar Gülse Capan Botkyrka Barn- och ungdomskulturpris 2019. Den totala stipendiesumman är 10 000 kronor.
Sammanfattning

Botkyrka Barn- och ungdomskulturpris har delats ut sedan 1997. Priset
uppmärksammar och stödjer barn- och ungdomskulturella verksamheter och
insatser riktade till barn och ungdomar i Botkyrka. Priset kan ges till en
grupp eller en person som har gjort särskilda insatser inom kulturområdet.
Konstrådet har behandlat alla ansökningar och utsett Gülse Capan till mottagare av Botkyrka Barn- och ungdomskulturpris 2019. Priset delas ut på
festivalen ”Vi är Botkyrka” söndag den 25 augusti 2019.
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§ 57
Botkyrka kulturstipendium (KOF/2019:20)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tilldelar dansaren och koreografen Edin
Jusuframic Botkyrkas Kulturstipendium 2019. Stipendiesumman är 30 000
kronor.
Sammanfattning

Botkyrka Kulturstipendium har delats ut sedan 1970. Stipendiet stödjer och
uppmuntrar kulturell verksamhet och kulturella insatser som haft eller bedöms få betydelse för kommunens invånare. Det kan vara arbets- eller projektstipendium för pågående eller planerat arbete. Det kan också vara meritstipendium till person eller grupp som har gjort uppmärksammade insatser
inom kulturens område.
Konstrådet har nu behandlat alla ansökningar och utsett dansaren och koreografen Edin Jusuframic Botkyrkas Kulturstipendium 2019. Stipendiet delas
ut på festivalen ”Vi är Botkyrka” söndag 25 augusti 2019.
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§ 58
Botkyrkas idrottsstipendium 2019 (KOF/2019:21)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden utser damlaget i Falcao futsal Club att motta
Botkyrka idrottsstipendium 2019.
Sammanfattning

Juryn, bestående av föreningsrådet från kultur- och fritidsnämnden, har utsett damlaget i Falcao futsal Club att motta Botkyrkas idrottsstipendium
2019. Utmärkelsen delas ut på den årliga kultur- och idrottsgalan Vi är Botkyrka i augusti 2019.
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§ 59
Skärmförbud i Botkyrka kommuns simhallar (KOF/2019:22)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bordlägga ärendet.
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§ 60
Justering av kort och avgifter inom bad- och racketenheten
(KOF/2019:23)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner justeringen av avgifter inom bad- och
racketenheten.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden föreslår nämnden att besluta om en justering av
avgift för månadskort som berättigar till entré till badhusen, samt att införa
ett klippkort à tolv tillfällen. Motiveringen är att tidigare prissättning har varit för hög samt att alla besökare bör ha möjlighet till god hälsa och fler
valmöjligheter oavsett ekonomiska förutsättningar. Förvaltningen förväntar
sig inte att avgiftssänkningen genererar ett intäktsbortfall. Den föreslagna
prisjusteringen är som i tabell 1 nedan, med start 2019-08-19.
Tabell 1
Produkt

ny avgift vuxen

befintlig avgift vuxen

ny avgift + 65/ungdom

befintlig avgift + 65/ungdom

Månadskort badhus

400 kr

560 kr

250 kr

280 kr

bad/gym/pass

Klippkort badhus 12 ggr

800 kr

finns ej

400 kr

finns ej

bad/gym/pass

Klippkort badhus 12 ggr

500 kr

finns ej

250 kr

finns ej

endast bad

Ungdom gäller upp till 18 år

Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden godkänner justeringen
av avgifter för besökare på baden.
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§ 61
Uppdrag utveckling av Brantbrinks IP och en tredje fotbollsplan (KOF/2019:67)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av återrapportering av uppdraget att
studera förutsättningar för att anlägga en tredje fotbollsplan och utöka besöksparkeringen på Brantbrinks IP.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att titta på en
utveckling av idrottsområdet vid Brantbrinks IP (KOF/2017:214). I uppdraget ingick att undersöka plan- och markförutsättningar för en fullstor konstgräsplan och utökad besöksparkering.
En tredje konstgräsplan med fullstora spelmått får inte plats inom idrottsplatsområdet, utan behöver placeras på icke planlagd naturmark. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i det tidiga skedet inte haft någon invändning
mot att en tomtgränsjustering görs. Marken utgörs till huvuddelen av momark som är sandrik och lätt att anlägga idrottsanläggningar på. Kostnadsuppskattning för anläggande av ny fullstor konstgräsplan inklusive mark,
inhägnad och belysning är 15 mnkr.
För att utöka idrottsplatsens parkeringskapacitet anläggs ny besöksparkering
för ca 50 bilar, bakom TSK stugan mot Bertheliusvägen. Parkeringen utförs
med beläggning av gräsarmeringssten eller liknande och får ny belysning.
Om anslutning till såväl Flottiljvägen som Bertheliusvägen skapas för att ge
förutsättningar för bra trafikflöden, blir kostnaden ca 5,5 mnkr. Om anslutningsvägar prioriteras bort och det istället skapas en grusväg till befintlig
parkering mot Flottiljvägen, blir kostnad ca 3,5 mnkr.
De grova kostnadsberäkningar som gjorts i utredningen behöver säkerställas
i fördjupade förstudier.
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§ 62
Tilldelning av drift för ny fritidsklubb i Riksten
(KOF/2019:33)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse föreningen ViGör till utförare
av den nya fritidsklubben i Riksten med planerad start i augusti 2019.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela föreningen ViGör ett bidrag
om 550 000 kr för driften av fritidsklubben höstterminen 2019, i enlighet
med Botkyrka kommuns bidragsreglemente för öppen fritidsverksamhet.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2016 om inrättandet av en fritidsklubbsverksamhet i Riksten.
I enlighet med Botkyrka kommuns bidragsreglemente för öppen fritidsverksamhet har förvaltningen genomfört en utlysning som gett föreningar och
studieförbund möjlighet att ansöka om driften av den nya fritidsklubben
Riksten.
Utlysningen resulterade i två ansökningar. Baserat på bidragsreglementet,
nämndens fastställda mål och ett antal bedömningskriterier är förvaltningens
uppfattning att den aktör som är bäst lämpad för att utföra uppdraget är föreningen ViGör.
Förvaltningens förslag till beslut är därför att nämnden utser ViGör till utförare av den nya fritidsklubbsverksamheten.

19[28]

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-05-21

§ 63
Uppdrag Utreda intresset hos civilsamhället att skapa
medborgardriven mötesplats eller föreningshus i
Ungdomens hus lokaler i Fittja (KOF/2019:35)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av rapporten och ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att senast 2019-09-03 slutredovisa utredningsuppdraget.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-26, § 228, om ett nytt fokus för arbetet med unga vuxna. Beslutet innebar bland annat att mötesplatserna för
unga vuxna ska stängas per 31 mars 2019.
Kultur- och fritidsnämnden har utifrån detta beslut gett kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda intresset hos civilsamhället att skapa en
medborgardriven mötesplats/föreningshus i lokalerna som tidigare användes
till Ungdomens hus i Fittja. Uppdraget ska rapporteras i maj 2019. För att
frågan ska bli allsidigt belyst och grundligt utredd krävs längre tid innan
slutlig avrapportering till nämnd. Mot bakgrund av detta ber förvaltningen,
genom denna delrapport, om att senarelägga slutrapporteringen till kulturoch fritidsnämndens sammanträde den 3 september 2019.
En medborgardriven mötesplats/föreningshus innebär att boende och det lokala föreningslivet förenas och utvecklar platsen utifrån gemensamt formulerade behov. Liknande modeller finns i Sverige och goda exempel presenteras i utredningen. Lokal förankring och samverkan med olika sektorer utgör kärnan för en långsiktig och hållbar medborgardriven mötesplats/föreningshus. I denna process är Botkyrka kommun och Botkyrka
byggen viktiga och avgörande parter för uppstarten och utvecklingen av
platsen.
För uppdraget har förvaltningen valt att anlita föreningen Changers hub för
att processleda och utreda intresset hos civilsamhället att skapa en medborgardriven mötesplats/föreningshus i lokalerna som tidigare användes till
Ungdomens hus i Fittja.
Mellan mars-maj har ett stort antal nyckelpersoner, föreningar och studieförbund i Fittja intervjuats och liknande modeller i Sverige har kartlagts.
Utredningen har i maj resulterat i en rapport till kultur- och fritidsförvaltningen.
Den samlade bilden av intervjuerna är att det finns en stor nyfikenhet, behov och intresse för en medborgardriven mötesplats/föreningshus i Fittja.
Vad som också tydligt framkommer är en utbredd vilja att förstå mer vad
platsen kan innebära för den enskilda individen, föreningen och samhället i
stort.
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§ 64
Föreningsbidrag 2019 (KOF/2019:63)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att:
•
•
•

Fördela aktivitetsbidrag till idrottsföreningar som överstiger 100 000 kr
enligt tjänsteskrivelsen och bilaga 1.
Fördela aktivitetsbidrag till övriga föreningar som överstiger
100 000 kr enligt tjänsteskrivelsen och bilaga 1.
Fördela anläggningsbidrag à 500 000 kr till Tumba tennisklubb i enlighet med tidigare beslut i kultur- och fritidsnämnden (KOF/2015:30).

Sammanfattning

Aktivitetsbidraget idrottsföreningar
Baseras på hur många aktiviteter idrottsföreningen eller scoutkåren ordnar
med barn och ungdomar eller personer med behov av särskilt stöd. Bidraget
ansöks om och betalas ut vid två tillfällen per år, 25 februari, period 2 föregående år och 25 augusti, period 1 innevarande år. Detta beslut grundar sig
på verksamhet utförd hösten 2018 och där ansökan är gjord senast den 25
februari 2019, se bilaga 1.
Aktivitetsbidraget övriga föreningar
Baseras på hur många aktiviteter föreningen ordnar med barn och ungdomar
eller personer med behov av särskilt stöd. Föreningar kan få ett bidrag baserat på föreningens aktiviteter i form av sammankomster och deltagartillfällen. Bidraget ansöks om vid ett tillfälle per år, 15 februari, och baseras på
verksamhet utförd under föregående år. Detta beslut grundar sig på verksamhet utförd under 2018.
Anläggningsbidraget idrottsföreningar
Bidraget kan ges till föreningar som äger/hyr eller sköter drift och underhåll
av egna idrottsanläggningar i Botkyrka kommun. En prövning görs utifrån
den verksamhet som bedrivs i anläggningen och idrottsverksamhet med inriktning på barn och ungdomar 4-20 år prioriteras. Kommunfullmäktige har
beslutat att kultur- och fritidsförvaltningen ska betala ut anläggningsbidrag
till Tumba tennisklubb à 500 tkr (KS/2014:543). Ärendet har behandlats och
beslutats i kultur- och fritidsnämnden (KOF/2015:30).
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§ 65
Ansökan om medel från KUR för Stärkta bibliotek i hela
landet (KOF/2019:68)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja kultur- och
fritidsnämndens ansökan om totalt 3,8 mkr till Kulturrådet, uppdelat i två
ansökningar om 1,5 mkr respektive 2,3 mkr.
Sammanfattning

Kulturrådet har fått regeringens uppdrag att genomföra en treårig satsning
för att stärka biblioteksverksamheten i Sverige. Kommunerna har nu möjlighet att ansöka om medel för denna satsning.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ansöka om totalt 3,8 mkr (1,5 mkr
respektive 2,3 mkr) för att stärka uppsökande satsningar och viss utvidgad
verksamhet inom Botkyrka kommuns bibliotek. Satsningarna ska riktas mot
prioriterade målgrupper i enlighet med Botkyrkas biblioteksplan och gällande verksamhetsmål.
Enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning ska ansökningar över
tjugofem (25) prisbasbelopp beslutas av kommunstyrelsen. Skulle kommunstyrelsen inte bevilja kultur- och fritidsnämndens ansökan om 3,8 mkr till
Kulturrådet, alternativt någon av de två delansökningarna om 1,5 mkr resp.
2,3 mkr, drar nämnden tillbaka berörd ansökan.
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§ 66
Revisionsrapport - Granskning av nämndadministration
med fokus på allmänna handlingar (KOF/2019:69)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrandet och anser revisionsrapport
Granskning av nämndadministration med fokus på allmänna handlingar besvarad.
Sammanfattning

Kommunens revisorer genom PwC har genomfört en granskning av nämndadministration med fokus på allmänna handlingar i Botkyrka kommun. Revisorerna lyfter i sin granskning fram att övergripande riktlinjer för hantering av allmänna handlingar, såsom handböcker etc, efterlevs till flera delar.
Resultatet av genomförda stickprov av utlämnande av allmän handling visar
på en till övervägande del snabb handläggning i enlighet med riktlinjer och
gällande lagstiftning. Granskningen visar även att det finns en tydlig rolloch ansvarsfördelning som överensstämmer med de övergripande riktlinjerna.
Revisorerna pekar dock på vissa brister vad gäller hur styrdokument och rutiner för registrering och hantering av allmänna handlingar efterlevs i kommunen. Revisorernas samlade bedömning är att styrelsens och nämndernas
hantering av allmänna handlingar är delvis ändamålsenlig.
Förvaltningen konstaterar att flertalet insatser har genomförts och genomförs i syfte att synliggöra och förankra kommunens ärendehandbok, exempelvis vid introduktion av nyanställda i inom kultur- och fritidsförvaltningen. Förvaltningen anser att det processbaserat arbetssättet har möjliggjort en
bredare och djupare förankring av arbetssätt och rutiner.
Vidare har flertalet förvaltnings- och nämndövergripande utbildningar anordnats i syfte att öka kunskapen om bestämmelser i förvaltningslagen,
tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagstiftning. Inom
den kommunala organisationen har även flertalet insatser genomförts kopplat till utbildning i ärendehantering och kommunens ärendehanteringssystem
(Lex).
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§ 67
Anmälningsärenden (KOF/2019:1)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande ärenden har anmälts till nämnden:
§ 48 KF 2019-04-25 Årsredovisning 2018 - kommunen, KS2019141
§ 49 KF 2019-04-25 Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för år
2018, KS2019262
§ 50 KF 2019-04-25 Ombudgeteringar från 2018 till 2019, KS2019204
§ 51 KF 2019-04-25 Förutsättningar för nämndernas arbete med Mål och
budget 2020 med flerårsplan, KS2019191
§ 54 KF 2019-04-25 Redovisning av lämnade uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, KS2019203
§ 55 KF 2019-04-25 Redovisning och förlängd beredningstid för obesvarade
motioner, KS2019201
§ 56 KF 2019-04-25 Redovisning och förlängd beredningstid för obesvarade
medborgarförslag, KS2019202
§ 69 KS 2019-04-10 (1) Uppföljning internkontrollplan 2018 - kommunstyrelsens övergripande ansvar, KS201933
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§ 68
Delegationsbeslut (KOF/2019:2)
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av delegationsbesluten.
Ärendet

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

Beslut om stöd till föreningslivet att arrangera kostnadsfria sommarlovsaktiviteter 2019. Beslutet fattat av kultur- och fritidsdirektör Anja Dahlstedt
2019-04-26.
REI Kampsport Botkyrka
SPEAR IF
Filippinska Kultur- och Fritidsföreningen
Balrog IK
Botkyrka Volontärcenter
Syrianska Scoutkåren i Botkyrka
Tullinge Tennisklubb
Konsolsport
ABF Botkyrka Salem
Studieförbundet Bilda Öst
Svenska Uzbeker
Alby Cricket och Kulturförening
Balett och RSG-skolan Vackra Rosen
IFK Tumba fotboll
Korpföreningen Huddinge Botkyrka
Botkyrka Riksteaterförening

29 000 kronor
51 500 kronor
40 000 kronor
40 000 kronor
30 000 kronor
3 500 kronor
30 000 kronor
15 000 kronor
68 000 kronor
15 000 kronor
24 000 kronor
35 000 kronor
21 000 kronor
25 000 kronor
42 000 kronor
26 000 kronor

Tecknande av ramavtal om samarbete för parterna Riksteatern och Botkyrka
kommuns verksamhet i Botkyrka, under perioden 2019-01-01 tom 2021-1231. Parternas kostnader inom avtalet finansieras inom respektive parts budget. Beslutet fattat av kultur- och fritidsdirektör Anja Dahlstedt 2019-05-13.
Tecknande av avtal om kulturstöd om 55 000 kronor för Xet-sällskapet om
Xet-museet och samlingarna för perioden 2019-01-01 till 2022-12-31. Beslutet fattat av kultur- och fritidsdirektör Anja Dahlstedt 2019-03-22.
Tecknande av avtal om kulturstöd för skapande teknikutbildning ABF Botkyrka Salem om 125 000 kr. Beslutet fattat av kultur- och fritidsdirektör
Anja Dahlstedt 2019-04-12.
Verksamhetschef

Beslut om sommaröppettider 2019 för Musikhuset Norsborg under veckorna
25-33. Beslutet fattat av tf verksamhetschef Atusa Rezai 2019-04-04.
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Beslut om att bevilja Evenemangsbidrag om 12 000 kronor till Ianna familjeföreningen IFF för evenemanget Fågelholkar 2019. Beslutet fattat av verksamhetschef Ida Burén 2019-04-08.
Beslut om att bevilja Evenemangsbidrag om 24 000 kronor till Studiefrämjandet Stockholms län för evenemanget Danskarusellen 2019. Beslutet fattat
av verksamhetschef Ida Burén 2019-04-08.
Beslut om att bevilja stöd från Kreativa fonden om 10 000 kronor till föreningen Assyrien Kulturcenter i Botkyrka för projektet Samtal om mitt liv.
Beslutet fattat av verksamhetschef Ida Burén 2019-04-09.
Beslut om att bevilja stöd från Drömdeg om 7 000 kronor till Agi Kumba
Jallow för projektet Pysselkväll. Beslutet fattat av verksamhetschef Ida
Burén 2019-04-09.
Beslut om att bevilja stöd från Drömdeg om 10 000 kronor till Nima Lack
för projektet SEAMS officiella lansering. Beslutet fattat av verksamhetschef
Ida Burén 2019-04-18.
Beslut om att bevilja stöd från Drömdeg om 8 000 kronor till Temra Turgay
för projektet Matlagningskurs. Beslutet fattat av verksamhetschef Ida Burén
2019-04-18.
Ändrat tilldelningsbeslut Kreativa fonden. Oskar Forsberg beviljades i mars
40 000 kronor för projektet Hittaut Tullinge. 2019-04-26 meddelade sökanden att han önskar avbryta projektet. Beviljat belopp har ännu inte utbetalats
av förvaltningen vilket innebär att den sökande inte blir återbetalningsskyldig. Beslutet fattat av verksamhetschef Ida Burén 2019-05-03.
Beslut om att bevilja stöd från Drömdeg om 10 000 kronor till Linda Doh
för projektet Bal. Beslutet fattat av verksamhetschef Ida Burén 2019-05-10.
Beslut om fördelning av bidrag till aktörer under övergångsperioden mellan
1/4 – 30/9 2019. Med övergångsperioden avses perioden mellan stängningen av mötesplatser för unga vuxna till dess att aktivitetshusen och ny verksamhet är igång. Beslutet fattat av tf verksamhetschef Atusa Rezai 2019-0516.
Fittja
Studiefrämjandet – Tjejforum
Fittja IF - Spontanfotboll
Teymur Summer Camp
Alby
Konyaspor – Spontanidrott
Albyrådet – Centrumchill
Löparakademin – Löpning och ledarskap
ABF Botkyrka Salem - Tjejforum

100 000 kr
96 000 kr
16 000 kr

56 000 kr
42 000 kr
60 000 kr
97 000 kr
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Ha-No
Spears IF med Sportstruck – mobil lovverksamhet
Teymur Summer camp + 3 festivaler
Gamla Norsborgs FC - Spontanfotboll
Spears IF - Boxning/thai/MMA
Konsolsport -Esport

15 000 kr
59 000 kr
97 000 kr
22 000 kr
39 000 kr

Tumba/Storvreten
Löparakademin – löpning och ledarskap
Teymur Summer Camp

60 000 kr
16 000 kr

Sanda
ABF Botkyrka Salem - Tjejforum i Sanda

97 000 kr

Tullinge
ABF Botkyrka Salem - Tjejforum i Tullinge
ABF Botkyrka Salem – Spontanfotboll i Tullinge

97 000 kr
40 000 kr

Vårsta
ABF Botkyrka Salem – Spontanfotboll i Vårsta

40 000 kr

Beslut om att bevilja stöd från Drömdeg om 10 000 kronor till Aleksandra
Obuchwska för projektet Festivalen (även kallad Björkhagadagen). Beslutet
fattat av verksamhetschef Ida Burén 2019-05-15.
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§ 69
Botkyrkas stjärnor 2019 (KOF/2019:21)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden utser åtta pristagare till Botkyrkas stjärnor 2019,
enligt föreningsrådets förslag.
Sammanfattning

Juryn, bestående av föreningsrådet från kultur- och fritidsnämnden, har utsett åtta pristagare till Botkyrkas stjärnor 2019. Utmärkelserna delas ut på
den årliga kultur- och idrottsgalan Vi är Botkyrka, den 25 augusti 2019.
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