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

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2017-12-11

Anslaget den

Nedtas den

2017-12-19

2018-01-10

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen
Underskrift

_________________________
Ann Gustafsson
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§ 92
Laglighetsprövning enligt KL 4:8, Yttrande till förvaltningsrätten (KOF/2017:193)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna kommunjuristens yttrande
till förvaltningsrätten i Stockholm i mål 24095-17.
Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt ordförande Robert Aslan att underteckna yttrandet.
Jäv

På grund av jäv deltog inte Kjell Sjöberg (TUP) i hanteringen av ärendet.
Therese Lind (TUP) tjänstgjorde i hans ställe.
Sammanfattning

Kjell Sjöberg har till förvaltningsrätten i Stockholm gett in en begäran om
ogiltigförklarande av kultur- och fritidsnämndens beslut från den 2 oktober
2017 med anledning av att ersättaren Lisa Forssberg varit kallad och närvarande trots att hon vid tiden för sammanträdet hade flyttat från kommunen.
Med anledning av Stockholms förvaltningsrätts föreläggande från 19 oktober 2017 avger kultur- och fritidsnämnden sitt yttrande i ärendet. Yttrandet
redogörs för i ärende KOF/2017:193.
Yrkande

(TUP) yrkar på avslag av ordförandeförslaget.
(M) yrkar avslag i enlighet med (TUP):s yrkande.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om avslag enligt (TUP):s och (M):s yrkanden alternativt bifall enligt ordförandeförslaget. Ordförande finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Reservationer

(TUP) och (M) reserverar sig mot beslutet.

3[26]

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-12-13

§ 93
Budgetprognos oktober 2017 (KOF/2017:200)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner budgetprognosen för oktober 2017.
Frånvaro

Kjell Sjöberg (TUP) deltog inte hanteringen av ärendet. Therese Lind (TUP)
tjänstgjorde i hans ställe.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningens juniprognos 2017 visar på ett överskott på
2740 tkr. Underskottet för kapitaltjänstkostnader har hämtats igen och personalkostnaderna blir lägre än budgeterat samtidigt som återbetalningar av
föreningsbidrag bidrar till överskottet. Av överskottet på 2,7 mnkr utgörs
1,8 mnkr av överskott på grund av minskade personalkostnader.
På grund av problem med kommunens nya Budget- och Prognosverktyg
(BOP) har förvaltningen haft svårt att slutföra prognosen i tid och att kontrollera dess riktighet. Det går inte heller att ta ut ett sammanställt resultat
per verksamhet utan vid denna prognos kan enbart en prognos för totalen
redovisas. Sammantaget bedöms prognosen som osäker på grund av de uppenbara bristerna i ekonomisystemet. Dock är periodens utfall klart lägre än
budgeterat och även klart lägre än utfallet vid samma tidpunkt tidigare år
vilket pekar på att budgeten rimligen inte kommer att vara förbrukad i sin
helhet.
Utfall jan‐
oktober

Årsprognos

Årsbudget

Avv årsbudg
prognos

‐194 615

‐238 772

‐241 512

2 740

Total
Intäkter
Kostnader
RESULTAT

Den gemensamma verksamheten visar på överskott för året. Överskottet beror dels på att medel lämnats som överskott ur förvaltningschefens reserv
för att täcka kostnader inom verksamheterna, dels personalkostnader. Kostnadstäckningen ur reserven gäller exempelvis bidrag för antirykteskampanjen, nyanlända, ungdomslots och lokalbokning. Överskottet bland personalkostnaderna beror främst på att tillsättningen av lokalstrateg dragit ut på
tiden samt en tjänstledighet på staben.
Idrott och anläggning visar på en prognos med ett underskott. Till stor del
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beror detta på åtgärder som beviljats medel ur överskottet för extra lovaktiviteter för barn och unga med försörjningsstöd samt extra underhållsåtgärder.
Ungdom och förening visar på ett större överskott bland annat på grund av
att föreningar som inte godkänts i revisionen 2016 återbetalat sina bidrag.
Kulturen och biblioteken visar på mindre överskott som främst beror på
minskade personalkostnader på grund av vakanser i samband med rekryteringar.
Förvaltningsledningen har med anledning av överskottet medgett kostnader
för bland annat inköp av inventarier vid fritidsklubbarna, kommunikationsinsatser i anslutning till bygget av det nya biblioteket och konsthallen i
Fittja, instrument och it-inköp vid kulturskolan samt idrottsutrustning för utlån till allmänheten vid Brunna IP. Överskottet är reglerat med kostnaderna
för dessa insatser.

5[26]

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-12-13

§ 94
Mål och internbudget 2018 (KOF/2017:162)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer förslaget till mål, internbudget och
investeringsbudget för 2018 i enlighet med bilaga.
Kultur- och fritidsnämnden fastställer förlaget till nämndmål och måttsatt
mått under 2.2 Botkyrkaborna har goda förutsättningar för livslångt lärande som stärker egenmakten och skapar jämlika livschanser.
Kultur- och fritidsnämnden fastställer förvaltningens förslag till hantering
av de ytterligare effektiviseringarna på 413 tkr.
Frånvaro

Kjell Sjöberg (TUP) deltog inte i hanteringen av ärendet. Therese Lind
(TUP) tjänstgjorde i hans ställe.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens driftsram för 2017 uppgår till -251 238 tkr och
investeringsbudgeten uppgår till -48 150 tkr. Av dessa uppgår de egna investeringsmedlen till -2 000 tkr. Redogörelse för förslag till internbudget 2018
och investeringsbudget 2018 återfinns i dokumentet ”KFN Mål och internbudget 2018”.
I dokumentet återfinns även målen, målsatta mått och uppdrag för kulturoch fritidsnämnden vilka fastställdes vis nämndens septembersammanträde.
Dessa har dock justerats i och med behandlingen i kommunfullmäktige och
nämnden har uppdragits att besluta om ett ytterligare nämndmål under 2.2
Botkyrkaborna har goda förutsättningar för livslångt lärande som stärker
egenmakten och skapar jämlika livschanser.
Reservationer

(M) reserverar sig mot beslutet.
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§ 95
Ändrade avgifter i kommunens ishallar (KOF/2017:145)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget om förändringar av avgifter
för eftersäsong i kommunens ishallar.
Frånvaro

Kjell Sjöberg (TUP) deltog inte i hanteringen av ärendet. Therese Lind
(TUP) tjänstgjorde i hans ställe.
Sammanfattning

Verksamhetsområde Idrott och anläggning har gjort en översyn av avgifter
och öppethållande för eftersäsong i Botkyrkas kommunala ishallar. Den avgift som föreslås ändras avser taxan för öppethållande utanför huvudsäsong.
Övriga taxor ändras inte.
Syftet med att fastställa principer för prissättning av öppethållande under eftersäsong, är att säkerställa en konsekvent och rättvis prissättning. Målet är
att förenkla för medborgare, föreningar, skolor och företag som vill hyra
ishall utanför huvudsäsong, men även att säkerställa att prisbilden ligger på
en lämplig nivå i relation till driftskostnaderna.
Undersökning av kostnaderna för drift av ishall visar en kostnad på ca 40 tkr
per vecka per hall för att hålla isen igång. Förvaltningens förslag är att utökat öppethållande under eftersäsong sker per hel vecka i en sammanhållen
period, samt debiteras en huvudansvarig hyresgäst enligt följande:
Kategori 1. Bidragsbeviljade föreningar från Botkyrka, 40 tkr per vecka
Kategori 2. Privatpersoner och ej bidragsbeviljade föreningar från Botkyrka, 50 tkr per vecka
Kategori 3. Företag samt föreningar och privatpersoner från andra kommuner 60 tkr per vecka
Prisjusteringarna föreslås gälla från 1 januari 2018.
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§ 96
Studieförbundsbidrag 2018 (KOF/2017:163)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden fördelar studieförbundsbidragen för 2018 enligt
förslaget.
Jäv

På grund av jäv deltog inte ordförande Robert Aslan (S) och 2:e vice ordförande Yusuf Aydin (KD) i hanteringen av ärendet. Vice ordförande Deniz
Bulduk (MP) tjänstgjorde som ordförande under beslutet. Stig-Åke Karlsson
(S) tjänstgjorde i Robert Aslans ställe och Michael Erikson (M) tjänstgjorde
istället för Yusuf Aydin.
Sammanfattning

Kultur och fritidsnämnden fattade i november 2017 beslut om att förlänga
den tidigare framtagna interimslösningen för fördelning av studieförbundsbidragen. Enligt interimsmodellen baseras bidragsfördelningen på ett snitt
av antalet inrapporterade studietimmar för de tre senaste åren (2014-2016).
Bidragen till studieförbunden betalas ut kvartalsvis under 2018.
Ärendet har beretts av föreningsutskottet.
Yrkande

(TUP) yrkar på bordläggning av ärendet till dess att jävsfrågan avseende
kultur- och fritidsnämndens ordförande är utredd (se bilaga).
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om att avgöra ärendet vid sammanträdet alternativt bordlägga ärendet enligt yrkandet från (TUP). Votering begärs och
genomförs enligt följande propositionsordning:
Ja-röst för att avgöra ärendet vid sammanträdet.
Nej-röst för att bordlägga ärendet.
Omröstningsresultat

Med sju (7) röster för att avgöra ärendet idag och fyra (4) röster för att bordlägga ärendet beslutar kultur- och fritidsnämnden att ärendet ska avgöras vid
sammanträdet.
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Ledamot/tjänstgörande
ersättare

Jaröst

Deniz Bulduk (MP)

X

Adnan Issa (S)

X

Mona Shafahi (S)

X

Ranjith Sivanesan (S)

X

Ornina Heido (S)

X

Nejröst

Ufuk Sen (M)

X

Märta Engelberth-Fridell
(M)

X

Kjell Sjöberg (TUP)

X

Pia Carlsson (V)

X

Stig-Åke Karlsson (S)

X

Michael Erikson (M)
Summa

Avstår

X
7

4

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om bifall till ordförandeförslaget alternativt
avslag. Votering begärs och genomförs enligt följande propositionsordning:
Ja-röst för att bifalla ordförandeförslaget.
Nej-röst för att avslå ordförandeförslaget.
Omröstningsresultat

Med sju (7) röster för att bifalla ordförandeförslaget, en (1) röst för att avslå
samt tre (3) avstående röster beslutar kultur- och fritidsnämnden att bifalla
ordförandeförslaget.
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Ledamot/tjänstgörande
ersättare

Jaröst

Deniz Bulduk (MP)

X

Adnan Issa (S)

X

Mona Shafahi (S)

X

Ranjith Sivanesan (S)

X

Ornina Heido (S)

X

Nejröst

Avstår

Ufuk Sen (M)

X

Märta Engelberth-Fridell
(M)

X

Kjell Sjöberg (TUP)

X

Pia Carlsson (V)

X

Stig-Åke Karlsson (S)

X

Michael Erikson (M)
Summa

X
7

Reservationer

(TUP) reserverar sig mot beslutet.
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§ 97
Uppföljning av föreningsrevisionsrapport (KOF/2017:25)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna föreslagna åtgärder enligt
denna tjänsteskrivelse.
Jäv

På grund av jäv deltog inte ordförande Robert Aslan (S) och 2:e vice ordförande Yusuf Aydin (KD) i hanteringen av ärendet. Vice ordförande Deniz
Bulduk (MP) tjänstgjorde som ordförande under beslutet. Stig-Åke Karlsson
(S) tjänstgjorde i Robert Aslans ställe och Michael Erikson (M) tjänstgjorde
istället för Yusuf Aydin.
Sammanfattning

Enligt kultur- och fritidsnämndens beslut i februari 2017 skulle en revision
göras på fem föreningar. Alla föreningar har genom granskningen uppvisat
mer eller mindre omfattande brister som strider mot Botkyrka kommuns bidragsregler.
Efter att revisionsrapporten godkändes av kultur- och fritidsnämnden 201711-13 har förvaltningen bjudit in föreningarna till ett uppföljningsmöte för
att ge dem möjlighet att yttra sig över de påtalade bristerna. Föreningarna
har efter mötet fått möjlighet att inkomma med kompletterande handlingar.
Förvaltningen har även konsulterat förvaltningsjuristen i ärendet.
Förvaltningen föreslår följande åtgärder och uppföljning för respektive förening:
Botkyrka Volontärcenter
Föreningen är fortsatt bidragsberättigad. Förvaltningen håller kontakt under
2018 för stöd och ökad kunskap gällande föreningsadministration.
OPAD
Har betalat sitt tidigare återbetalningskrav. Betraktas återigen som bidragsberättigad förening. Förvaltningen håller kontakt under 2018 för stöd och
ökad kunskap gällande föreningsadministration.
SOKU
Har betalat sitt tidigare återbetalningskrav. Betraktas som icke bidragsberättigad förening till dess att ett klargörande kring bg-kontot har gjorts men
förvaltningen anser inte att återbetalningskrav är aktuellt. Föreningen får
fortsatt stöd i föreningsadministration och bokföring av riksorganisationen.
Botkyrka Konyaspor Kultur- och idrottsförening
Inget bidrag betalas ut till föreningen förrän oklarheterna kring utbetalningarna till privatkonton är utredda.
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Tullinge Wadoryu Karate
Förvaltningen följer upp stickprovskontrollen av medlemmar för att kontrollera att föreningen uppfyller de grundläggande villkoren. Detta får avgöra
om föreningen är fortsatt bidragsber ättigad. Förvaltningen håller kontakt
under 2018 för stöd och ökad kunskap gällande föreningsadministration.
Särskilt yttrande

(TUP) inkommer med särskilt yttrande (se bilaga).
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§ 98
Bidrag till öppen fritidsverksamhet 2018 (KOF/2017:168)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden fördelar bidrag till öppna fritidsverksamheter
enligt tjänsteskrivelse och bilaga Förslag på fördelning av bidrag till öppna
fritidsverksamheter 2018.
Jäv

På grund av jäv deltog inte ordförande Robert Aslan (S) i hanteringen av
ärendet. Vice ordförande Deniz Bulduk (MP) tjänstgjorde som ordförande
under beslutet. Stig-Åke Karlsson (S) tjänstgjorde i Robert Aslans ställe.
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. Bidraget omfattar stöd för såväl ordinarie öppethållande som sommarverksamhet i varierande omfattning. Den fördelning som
görs utgår från de prioriteringar som nämnden fastställt i Mål och budget
2018 samt tidigare i ”Utvecklingsprogrammet för Botkyrkas öppna fritidsverksamheter 2013-2017” (KOF/2013:60). Dock saknas tillräckliga resurser
för att uppnå de mål som finns för verksamheterna. Förvaltningen har fått i
uppdrag att under 2018 söka extern finansiering och hoppas på så sätt kunna
tillföra mer resurser under året. Om medel inte tillförs behöver en ordentlig
prioritering och omfördelning av resurser inför 2019 att förberedas.
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§ 99
Bidrag till Hågelby 4H 2018 (KOF/2017:166)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja ett verksamhetsbidrag till
Hågelby 4H på 1 295 000 kronor.
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.
I verksamhetsbidraget ingår även 100 000 kr för verksamhet för barn och
ungdomar med funktionsnedsättning.
Bidragssumman har räknats upp med ca 2% jämfört med 2017.
Ärendet har beretts i föreningsutskottet.
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§ 100
Föreningsbidrag 2018 (KOF/2017:164)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att:
1.

Fördela bidrag till intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättning 2018, startbidrag verksamhet för personer med behov av
särskilt stöd 2018 samt konstnärliga föreningar 2018 enligt bilaga 1.

2.

Godkänna undantag för föreningen KUR Sillvik från det allmänna bidragsvillkoret att minst 51% av medlemmarna ska vara bosatta i Botkyrka kommun.

3.

Förlänga ansökningsperioden för medlemsbidrag till ungdomsföreningar till den 15 februari 2018.

4.

Godkänna undantag för föreningen KFUM Zliproad CSC Botkyrka att
avseende inlämning av handlingar godkända av föreningens årsmöte.

5.

Överföra 60 000 kr från Startbidrag verksamhet för personer med behov av särskilt stöd 2018 till konstnärligt bidrag.

6.

Förlänga ansökningsperioden för startbidrag verksamhet för personer
med behov av särskilt stöd 2018 med kvarstående budget på 80 000kr
till den 15 februari 2018.

7.

Fördela aktivitetsbidrag till idrottsföreningar och scouter 2018, anläggningsbidrag 2018 samt bidrag till organiserad spontanidrott 2018 enligt
bilaga 2.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden fördelar årligen bidrag till kommunens föreningar. Under året har kommunstyrelsen beslutat att tillföra ytterligare
850tkr till kultur- och fritidsnämnden. För 2018 och framåt föreslog förvaltningen att utökningen fördelas på de olika föreningskategorierna, vilket har
inverkat på budgeten för föreningsbidragen 2018.
Ett nytt bidrag som infördes 2017 har haft ansökan under hösten: medlemsbidrag till ungdomsföreningar. Dessvärre har inga ansökningar inkommit för
detta bidrag.
Endast ett fåtal ansökningar har inkommit för startbidrag verksamhet för
personer med behov av särskilt stöd. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att 60 000kr av bidragets kvarstående 140 000kr överförs till budgeten
för bidrag till konstnärliga föreningar. Förvaltningen föreslår även att de
kvarvarande 80 000kr i budgeten för startbidraget ska kunna ansökas om
under våren.
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Ärendet har beretts i föreningsutskottet.
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§ 101
Bidrag till Byggnadsföreningen Heijmdal för drift av Tumbascenen 2018 (KOF/2017:169)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Byggnadsföreningen
Heijmdal ett bidrag på 1 012 000 kronor för verksamhet vid och drift av
Tumbascenen 2018.
Sammanfattning

Tumbascenen är en viktig mötes- och samlingslokal för många olika aktörer. Lokalen ägs av Botkyrka kommun och hyrs av kultur- och fritidsförvaltningen.
Byggnadsföreningen Heijmdal ansvarar för verksamheten vid och driften av
Tumbascenen, vilket regleras genom ett årligt avtal med kultur- och fritidsförvaltningen.
Yrkande

(TUP) yrkar på avslag av ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om att bifalla ordförandeförslaget eller avslå
detsamma enligt yrkandet från (TUP). Ordförande finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Reservationer

(TUP) reserverar sig mot beslutet.
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§ 102
Bidrag till Handikapporganisationernas samrådsgrupp
2018 (KOF/2017:165)
Beslut

Kultur och fritidsnämnden avsätter 120 000 kronor i bidrag till Handikapporganisationernas samrådsgrupp 2018.
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 vid 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. Sedan 2012 har medel från budgeten för fritid för personer med
funktionsnedsättning avsatts för detta ändamål och förvaltningen har skrivit
en överenskommelse med samrådet för bidraget.
Förvaltningen för samtal med samrådsgruppen och Botkyrkabyggen angående alternativa lokaler eftersom de nuvarande inte är tillgänglighetsanpassade. Eftersom bidraget till samrådsgruppen baseras på den nuvarande lokalhyran kommer bidragsbeloppet att justeras om en förändring sker under
året som medför en lägre hyreskostnad.
Ärendet har beretts i föreningsutskottet.
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§ 103
Revidering av Bidragsregler för ideella föreningar avseende organiserad spontanidrott (KOF/2017:199)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar för egen del att godkänna revideringen
av Bidragsregler till ideella föreningar i Botkyrka kommun avseende kriterier för bidrag till organiserad spontanidrott.
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar reviderade Bidragsregler för ideella föreningar i
Botkyrka kommun.
Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden mandat att vid behov
revidera Bidragsregler till ideella föreningar.
De reviderade bidragsreglerna gäller från och med 1 februari 2018.
Sammanfattning

Utifrån en utredning som gjorts om den organiserade spontanidrotten i Botkyrka kommun så ändras kriterierna så att även barn och äldre (65+) läggs
till målgruppen för bidraget. I kriterierna förtydligas även att jämställdhet
och jämlikhet är en faktor vid bidragsbedömning.

19[26]

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-12-13

§ 104
Utlysning av föreningsbidrag för att arrangera sommarlovsaktiviteter 2018 (KOF/2017:201)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utlysa föreningsbidrag för att arrangera sommarlovsaktiviteter 2018 under förutsättning att kultur- och fritidsnämnden anslås statliga medel för ändamålet.
Sammanfattning

Botkyrka kommun erbjuder barn och unga att delta i olika sommarlovsaktiviteter. I Regeringens budgetproposition för 2018 anges ett utökat stöd till
sommarlovsaktiviteter. Kultur- och fritidsförvaltningens har under det senaste året, upparbetat bra rutiner för planering av sommarlovsaktiviteter. För
att säkra kvalitén i lovverksamheten krävs en utlysning av föreningsbidrag
med god framförhållning. Förutsättning för utlysningen är att statliga medel
anslås för ändamålet.
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§ 105
Beslut om ändrade öppettider på söndagar på Musikhuset i
Norsborg (KOF/2017:208)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer den nya öppettiden för Musikhuset
Norsborg avseende söndagar till kl.13-20.
Den nya öppettiden gäller fr.o.m. januari 2018, med undantag för de helgdagar då verksamheten har stängt.
Sammanfattning

Fritidsgårdsverksamheten på Musikhuset i Norsborg föreslås ändra sina öppettider på söndagar. Ändringen innebär att istället för nuvarande öppethållande kl.15.00-22.00, istället vara öppet mellan kl.13.00-20.00 på söndagar.
Förändringen innebär ingen skillnad i omfattningen av antalet öppet timmar,
utan endast tiden för öppethållandet. Motiveringen till ändringen är att verksamheten i nuläget endast har enstaka besökare efter klockan 20.00 och
skulle kunna nå fler yngre besökare genom att öppna tidigare på dagen.
Ändringen föreslås gälla från och med årsskiftet, efter de heldagar som
verksamheten håller stängt.
Beslutet får inga ekonomiska konsekvenser för verksamheten.

21[26]

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-12-13

§ 106
Avtal Kulturstöd Botkyrka Riksteaterförening
(KOF/2017:215)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Botkyrka Riksteaterförening
ett kulturstöd på 280 000 kronor.
Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt kultur- och fritidsförvaltningen att
teckna avtal om kulturstöd med Botkyrka Riksteaterförening.
Sammanfattning

Bidrag till Botkyrka Riksteaterförening har tidigare år handlagds via föreningsbidraget. I ärendet KOF/2017:101, Fastställande av ekonomiska ramar för föreningsbidrag 2018 beslutade kultur- och fritidsnämnden att föra
över 280 000 kronor ämnade för Botkyrka Riksteaterförening från bidragskategorin ”konstnärliga föreningar” till ramen för kulturstöd. Syftet med
flytten av bidragsform är att stärka föreningens roll som lokal kulturaktör i
kommunen. Med ett avtal om kulturstöd kan föreningen utveckla sin verksamhet i dialog och samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen. Kulturstödet avser att stödja Botkyrka Riksteaterförening att arrangera scenkonst i
Botkyrka samt utveckla samarbetet med andra organisationer i kommunen
för att stärka scenkonstens roll i Botkyrka.
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§ 107
Remissvar Förslag till Kulturstrategi för Stockholmsregionen (KOF/2017:204)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avge remissvar ”Förslag till Kulturstrategi för Stockholmsregionen KUN 2017/707” till Kulturförvaltningen,
Stockholms läns landsting.
Sammanfattning

Kulturförvaltningen i Stockholm läns landsting har skrivit fram en Kulturstrategi för Stockholmsregionen som nu är ute på remissrunda. Kultur- och
Fritidsförvaltningen har deltagit som dialogpartner i framtagandet av strategin.
Förslag till Kulturstrategi kopplar tydligt till RUFS 2050; Regional Utvecklingsplan för Stockholmsregionen. KLS, LF, KS och övriga Södertörns
kommuner har utformat ett gemensamt yttrande över RUFS 2050. Detta yttrande behandlades av KS 2017-10-25.
Kultur- och fritidsnämnden är överlag positiv till förslag till Kulturstrategi,
vilken överensstämmer väl med kommunens värdegrund, ett jämlikt Botkyrka och strategin Kreativa Botkyrka.
Vi anser att det behövs en struktur för formaliserad dialog och samverkan
mellan Stockholmsregionens parter för att lyckas med Strategin, och att
Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting är rätt aktör för att driva
detta arbete.
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§ 108
Fittja Dialogforum 2017-09-16 (KOF/2017:183)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden överlämnar kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse KOF/2017:183 till Charlotte Rydberg som återkoppling på
åsikter framställda vid Fittja Dialogforum 2017-09-16.
Sammanfattning

2017-09-16 genomfördes Fittja Dialogforum där man bland annat diskuterade vad som kan förbättras i utemiljön och på allmänna platser. Till kulturoch fritidsnämnden riktades åsikter om fler mötesplatser för kvinnor, träningslokal inomhus och utomhusbassäng för vuxna. Kultur- och fritidsförvaltningen besvarar åsikterna i sin tjänsteskrivelse KOF/2017:183 och föreslår att tjänsteskrivelsen ska utgöra kultur- och fritidsnämndens återkoppling
till Fittja Dialogforum 2017-09-16.
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§ 109
Anmälningsärenden 2017 (KOF/2017:6)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande ärenden har anmälts till nämnden:
§ 185 KF 2017-10-26 Delårsrapport 2 2017 - Botkyrka kommun,
KS/2017:605
§ 198 KF 2017-10-26 Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022,
KS/2017:624
Yrkande (M+KD+TUP) inkl Biblioteksprogram för Botkyrka kommun
2018-2022, KS/2017:624
Yrkande (SD) i KF Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022,
KS/2017:624
§ 199 KF 2017-10-26 Policy och riktlinjer mot våldsbejakande extremism,
KS/2016:392
Policy mot våldsbejakande extremism, KS/2016:392
Riktlinjer mot våldsbejakande extremism, KS/2016:392
Yttrande (KD) Policy och riktlinjer mot våldsbejakande extremism,
KS/2016:392
Yttrande (M+L+TUP) Policy och riktlinjer mot våldsbejakande extremism,
KS/2016:392
Yttrande (SD) Policy och riktlinjer mot våldsbejakande extremism,
KS/2016:392
Rapport – studieresa ledningsgruppen kof, okt 2017
Statusredovisning Kulturstöd 2017
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§ 110
Delegationsbeslut 2017 (KOF/2017:7)
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 fattats med stöd av delegering ska anmälas till nämnden.
Följande beslut har fattats med stöd av delegering:
Verksamhetschef

Beslut om Öppettider under jul och nyår på mötesplatsen för unga vuxna
och Musikhuset i Norsborg. Beslut fattat av verksamhetschef Ann-Christine
Andersson 2017-11-06.
Beslut om Evenemangsbidrag om 14 500 kr till föreningen Filippinska Kultur- och fritidsföreningen för evenemanget Gemensam julfest. Beslut fattat
av verksamhetschef Ida Burén 2017-11-10.
Beslut om tilldelning ur Kreativa Fonden om 5 000 kr till föreningen Krigshjärtan för projektet Four weddings and a funeral, ett lajvprojekt i maj 2018
i Moriaberg, Tumba. Beslut fattat av verksamhetschef Ida Burén 2017-1117.
Beslut om tilldelning ur Kreativa Fonden om 25 000 kr till Kristoffer Klarin
för projektet Styleholm 2018, ett streetdance-event i Alby i april 2018. Beslut fattat av verksamhetschef Ida Burén 2017-11-17.
Beslut om tilldelning ur Kreativa Fonden om 30 000 kr till Ricard Estay för
ett projekt om att porträttera Fittjabor, ”Ett inifrånperspektiv på den lilla betongbyn med det stora ryktet”. Genomförs hösten 2017-våren 2018 i Fittja.
Beslut fattat av verksamhetschef Ida Burén 2017-11-17.
Beslut om tilldelning ur Kreativa Fonden om 40 000 kr till Studiefrämjandet, Musikhuset Lagret för att arrangera en konsert tillsammans med en
ungdomsgrupp, i januari 2018. Beslut fattat av verksamhetschef Ida Burén
2017-11-17.
Enhetschef

Beslut om extra bidrag till öppna fritidsverksamheter 2017 för bland annat
jullovsbidrag, totalt 575 000 kr för 9 fritidsklubbar och 7 fritidsgårdar. Beslut fattat av tf enhetschef Tomas Fagerstedt 2017-11-20.
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Laglighetsprövning	
  enligt	
  KL	
  4:8,	
  Yttrande	
  till	
  förvaltningsrätten	
  	
  	
  	
  
Huvudregeln enligt kommunallagen är tydlig: man ska vara folkbokförd i den kommun där man har
sina politiska uppdrag. Om en förtroendevald upphör att vara valbar, upphör också uppdraget
genast.
Det innebär att en ledamot som flyttar från kommunen också ska lämna sitt uppdrag. Kommunen
har klara rutiner för när en flytt ska anmälas och hur den här typen av ärenden ska hanteras. Vi ser
inga möjligheter att frångå gällande lagstiftning och därmed bryta mot kommunallagen.
Vi föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta
att
avslå ordförandeförslaget
Therese	
  Lind	
  (TUP)
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Yrkande	
  
2017-12-11	
  

Tullingepartiet har tidigare markerat att vi är negativa till en fortsatt interimslösning. Det vore bättre
att få till stånd ett tydligt reglemente så att kommunikationen och samverkan med studieförbunden
kan förbättras. Eftersom förvaltningen redan har arbetat med att ta fram ett nytt reglemente för
fördelning av studieförbundsbidrag menar att vi att reglementet bör färdigställas.
Dessutom kvarstår stora frågetecken gällande huruvida kultur- och fritidsnämndens ordförande är
jävig. Det är varken seriöst eller acceptabelt att under denna osäkerhet besluta om
studieförbundsbidragen. Ärendet bör därför bordläggas fram tills dess att jävsfrågan är utredd.
Vi föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta
att
bordlägga ärendet tills dess att jävsfrågan gällande kultur- och fritidsnämndens ordförande
är utredd
Kjell	
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Uppföljning	
  av	
  föreningsrevisionsrapport	
  	
  	
  
Det är viktigt att de föreningar som erhåller kommunala skattepengar uppfyller de krav som
kommunen har ställt upp och bedriver den verksamhet som faktiskt har presenterats/rapporterats.
En del föreningar hade stora brister redan i 2016 års revision och vi kan konstatera att flera brister
fortfarande kvarstår.
Tullingepartiet står fast vid vår uppfattning om att föreningar som fått utbetalda medel på fel grund
bör betala tillbaka det erhållna föreningsstödet.
Kjell	
  Sjöberg	
  (TUP)	
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Bidrag	
  till	
  Byggnadsföreningen	
  Heijmdal	
  för	
  drift	
  av	
  
Tumbascenen	
  2018	
  	
  	
  	
  
I detta ärende föreligger dold företagsverksamhet som är föremål för upphandling. Det är inte första
gången som Botkyrka kommun avstår från att genomföra upphandlingar på ett korrekt sätt. För att
undvika nya misstag bör kommunens upphandlingsenhet kontaktas.
Vi föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta
att
avslå ordförandeförslaget
Kjell	
  Sjöberg	
  (TUP)
	
  

	
  

	
  

