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Närvarolista
Ledamöter

Robert Aslan (S), ordförande
Dag Ahlse (C), 1:e vice ordförande
Ufuk Sen (M), 2:e vice ordförande
Robert Rasmussen (S), ersättare för Melissa Besara (S)
Hans Richardsson (S), ledamot
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Therese Lind (TUP), ledamot
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Erik Jon-And (V), ledamot
Yusuf Aydin (KD), ledamot
Deniz Bulduk (MP), ledamot

Ersättare

Camilla A Frejman (KD)
Ali Barhoon (L)
Mai Eriksson (S)
Ivan Dahlstrand Kamiyasu (V)
Rita Ilomäki (TUP)
Gunnel Mörkfors (TUP)
Liaquat Ali Khan (MP)

Övriga deltagare

Helena Hellström, kultur- och fritidsdirektör
Agneta Silfver Holst, administrativ chef
Ida Burén, verksamhetschef Kultur och ung fritid
Linus Söderling, verksamhetschef Bad, idrott och motion
Marie Johansen, verksamhetschef Konst och bibliotek
Carl Lidén Högselius, nämndsekreterare
Ulrika Höglund, enhetschef bad och racket
Ylva Andersson, badbiträde
Angelica Abelsson, arbetsledare
Susanna Freud Widman, kultursamordnare
Peter Norén, upphandlingschef

Botkyrka Kommun
Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061
Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se
Hemsida: www.botkyrka.se

Comfact Signature Referensnummer: 1098751

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

2021-05-17

3[24]

Kod: 1.1.2.1
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§ 19

Delårsrapport 1 KFN/2021:00155
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport 1, 2021.
Sammanfattning

Förvaltningen visar en prognos för helåret i enlighet med budget. Den
inställda och omställda verksamhet som Coronapandemin tvingat fram har
drabbat förvaltningens intäktsfinansierade verksamhet såsom hallar och bad
extra hårt. Dessa har sedan hösten -20 till stora delar varit stängda för
allmänheten. Förvaltningens prognos räknar med rådande situationer som nu
under hela 2021.
Kultur- och fritidsnämnden lyfter negativa avvikelser där utfallet riskerar att
avvika från uppsatta mål inom två områden.
Nämndens investeringar löper på enligt plan.
Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att Kultur- och fritidsnämnden
beslutar enligt ordförandeförslaget.
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§ 20

Uppföljning av internkontroll delår 1 KFN/2021:00156
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av
internkontrollplanen.
Sammanfattning

Internkontrollplanen innehåller såväl kommunövergripande som
förvaltningsspecifika kontrollpunkter. Endast fyra kontroller är hittills
gjorda i år, och övriga kontroller är planerade till hösten. Flera av de
kommungemensamma kontrollerna görs en gång om året under hösten.
Corona har också påverkat möjligheten till att utföra kontrollpunkterna.
Av de kontroller som hittills genomförts visar samtliga på "goda resultat".
Glädjande är att stickprovskontrollen av representationsfakturor stadigt ökar
där förvaltningen visar god följdsamhet på kontrollpunkten.
Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att Kultur- och fritidsnämnden
beslutar enligt ordförandeförslaget.
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§ 21

Nytt bidragsreglemente för drift av öppen fritidsverksamhet
KFN/2021:00182
Beslut

1. Kommunfullmäktige antar nytt bidragsreglemente för drift av öppen
fritidsverksamhet.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om att utvärdera bidragsreglementet
i samband med framtagandet av Utvecklingsprogrammet för öppen
fritidsverksamhet 2025–2029.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har, på nämndens uppdrag, tagit fram ett
nytt bidragsreglemente med förlängd bidragsperiod för Botkyrkas
fritidsklubbs- och fritidsgårdsverksamheter, där rutinerna för
ersättningsmodell samt budget- och kvalitetsuppföljning framgår. Det nya
bidragsreglementet ersätter KF/2013:59. Det nya bidragsreglementet följer
utvecklingsprogrammet i det av KS beslutade ärendet ”Uppdrag –
kvalitetssäkra den öppna fritidsverksamheten” KOF/2018:105.
Bidragsreglementet är ett styrdokument som reglerar processen för hur
bidragsgivningen går till, samt innehåller kriterier för bidragsgivning,
kriterier som ska vara lika för alla föreningar/studieförbund som ansöker om
drift av öppen fritidsverksamhet.
De främsta förändringarna i det nya bidragsreglementet är:
• Bidragsperioden förlängs till att gälla upp till 4 år.
• Förtydligande av vilken form av uppföljning och redovisning som
förvaltningen begär för den öppna fritidsverksamheten.
• Förtydligande av överenskommelsens funktion i förhållande till
bidragsgivningen.
• Införande av ett prövoår för nya aktörer som beviljas drift av öppen
fritidsverksamhet.
Nya rutiner för verksamhets- och budgetuppföljning har införts då
överenskommelserna löper över flera år. Kravet på uppföljning lyfts i
bidragsreglementet §9 och förtydligas i överenskommelsen. Paragraferna §5
och §9, slår fast budget- och kvalitetsuppföljningen, medan rutinerna hur
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dessa ska genomföras regleras i överenskommelsen. Förvaltningen har
sammanställt en årsplanering för att befintliga utförare ska få en överblick
på vad som förväntas av dem under varje driftår.
Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att Kultur- och fritidsnämnden
beslutar enligt ordförandeförslaget.
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§ 22

Återrapportering av uppdrag om att pröva om
civilsamhället kan vara utförare av verksamheter och ingå
långa samarbetsavtal KFN/2021:00150
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner Kultur-och fritidsförvaltningens svar
på uppdraget och överlämnar det till Kommunstyrelsens budgetberedning.
Sammanfattning

I mål och budget 2021, med flerårsplan 2022–2024, har samtliga nämnder
fått i uppdrag att gå igenom sina verksamheter och pröva om civilsamhället
kan vara utförare av verksamheten och om det i så fall är möjligt att ingå
långsiktiga samarbetsavtal. En första redovisning av uppdraget om möjliga
samarbetsavtal med civilsamhället ska redovisas till Kommunstyrelsens
budgetberedning i maj 2021.
Inom Kultur- och fritidsnämndens verksamheter finns en lång tradition av
samverkan med civilsamhället för att tillsammans skapa goda möjligheter
till en meningsfull fritid för Botkyrkaborna. Samverkan finns på olika nivåer
och i olika former, men endast ett fåtal av de civilsamhällesaktörer som
Kultur- och fritidsförvaltningen samarbetar med är anslutna till kommunens
plattform för idéburna organisationer. Kultur- och fritidsförvaltningen
arbetar dock efter strategin, att när ny samverkan, eller befintliga avtal
omförhandlas, ska IOP-avtalsformen alltid övervägas som en möjlighet.
Kultur- och fritidsförvaltningens redovisning tydliggör att det finns en
omfattande samverkan med civilsamhället inom Kultur- och
fritidsnämndens verksamhetsområden. Redovisningen framhåller nya och
förlängda samt tänkbara samverkansavtal enligt följande:
• Värdskap och tillsyn av idrottsanläggningar
• Kulturstödsavtal för ett rikt kulturliv
• Kulturstödsavtal för ett rikt konstliv
• Bredda aktiviteterna för målgruppen 16–19 år
Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att Kultur- och fritidsnämnden
beslutar enligt ordförandeförslaget.
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Särskilt yttrande

Ufuk Sen (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga 1.
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§ 23

Utredning av lokalerna som används som mötesplatser för
verksamheten för unga vuxna KFN/2021:00122
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av återrapporteringen av
utredningen om lokalerna som används som mötesplatser för verksamheten
för unga vuxna.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av återrapporteringen.
Lokalen för Ungdomens hus i Fittja och lokalen Lagret i Storvreten är
uppsagda och återlämnade till Botkyrkabyggen. Lokalen för Albys Hjärta
används för det nya uppdraget ”ny fokusering av arbetet för unga vuxna”.
Lokalen i Musikhuset Norsborg används nu för öppen fritidsverksamhet.
Kultur- och fritidsnämnden har tidigare tagit del av återrapporteringen av
uppdraget att utreda intresset hos civilsamhället att skapa medborgardriven
mötesplats/föreningshus i Ungdomens hus lokaler i Fittja och beslutade då
att avbryta uppdraget att utreda intresset hos civilsamhället att skapa
medborgardriven mötesplats/föreningshus i Ungdomens hus lokaler i Fittja.
Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att Kultur- och fritidsnämnden
beslutar enligt ordförandeförslaget.
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§ 24

Ansökan om medel från Kulturrådet för stärkta bibliotek
2021 KFN/2021:00130
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens ansökan om Stärkta
bibliotekmedel från Kulturrådet, om totalt 850 000 kronor.
Sammanfattning

Kulturrådet har fått regeringens uppdrag att fortsätta med den tillfälliga
satsningen för att stärka biblioteksverksamheten i Sverige. Kommunerna har
möjlighet att ansöka om medel för denna satsning.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ansöka om totalt 850 000 kronor för
satsningar som ska riktas mot prioriterade målgrupper i enlighet med
Botkyrkas biblioteksprogram.
Enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning ska ansökningar över
tio (10) prisbasbelopp beslutas av Kultur- och fritidsnämnden. Skulle kulturoch fritidsnämnden inte godkänna förvaltningens ansökan om 850 000
kronor till Kulturrådet, drar förvaltningen tillbaka berörd ansökan.
Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att Kultur- och fritidsnämnden
beslutar enligt ordförandeförslaget.
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§ 25

Att utreda Redline Records studio som besöksmål
KFN/2021:00128
Beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt Kultur- och fritidsförvaltningen
att utreda hur Redline Records studio i Norsborg kan bevaras och
tillgängliggöras för framtiden.
2. Utredningen skall presenteras för Kultur- och fritidsnämnden senast i
maj 2022.

Sammanfattning

En förstudie har genomförts som visar ett det finns goda förutsättningar och
ett stort värde i att bevara och tillgängliggöra det musik- och kulturarv som
verksamheten i Redline Records legendariska studio i Norsborg har skapat.
Förstudien ger även skarpa förslag på hur en pop-up verksamhet skulle
kunna bedrivas i lokalerna, med relevant innehåll och samarbetspartners,
samt förslag på hur ägandefrågan kan delas mellan kommun, bolag och
tredje part. Kvar att utreda är frågor som gäller kostnadsbild och
ekonomiska åtaganden och hur, de olika samarbeten som verksamheten
kräver, skulle kunna organiseras.
Även frågan om studions placering i Karsbyskolan behöver utredas i
förhållande till den nya planerade skolstrukturen i Hallunda och Norsborg.
Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt Kultur- och fritidsförvaltningen att ta
vidare utredningsarbetet om hur Redline Records studio i Norsborg kan
bevaras och tillgängliggöras för framtiden.
Utredningen skall presenteras för Kultur- och fritidsnämnden senast i maj
2022.
Yrkande

Dag Ahlse (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att Kultur- och fritidsnämnden
beslutar enligt ordförandeförslaget.
Protokollsanteckning

Micael Lejon (SD) lämnar en protokollsanteckning, bilaga 2.
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§ 26

Föreningsbidrag VT 2021 KFN/2021:00176
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden fördelar bidrag som överstiger 100 000 kr enligt
tjänsteskrivelsen och tjänsteskrivelsens bilaga 1.
Sammanfattning

Alla föreningar som är registrerade i Botkyrka kommun och som uppfyller
de allmänna villkoren för bidrag kan söka bidrag hos Kultur- och
fritidsförvaltningen. Föreningsbidrag som överstiger 100 000 kr beslutas av
Kultur- och fritidsnämnden. Bidrag upp till och med 100 000 kr beslutas på
delegation av Kultur- och fritidsförvaltningen. Inom kategorierna
aktivitetsbidrag för idrottsföreningar, aktivitetsbidrag för övriga föreningar
samt lokalbidrag för seniorföreningar tilldelas i år bidrag som överstiger 100
000 kr. Se tjänsteskrivelsens bilaga 1.
Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att Kultur- och fritidsnämnden
beslutar enligt ordförandeförslaget.
Protokollsanteckning

Micael Lejon (SD) lämnar en protokollsanteckning, bilaga 3.
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§ 27

Upphandlingsstrategier i Botkyrka kommun
KFN/2021:00190
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om genomförande av följande
upphandlingar, som överskrider förvaltningsdirektörens delegation:
• Konstgräs Trädgårdstadsskolan, 7-manna
• Konstgräs Alby Folkhälsopark, 7-manna
• Konstgräs Brantbrink, 11-manna
Reservationer

Ufuk Sen (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Erik Jon-And (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2020 om en modell för ökad politisk insyn i
strategiskt viktiga upphandlingar i Botkyrka kommun. En förutsättning för
detta arbete är ett strukturerat arbete att planera upphandlingsbehov i
kommunen. Av denna anledning har arbetet med kommunens
upphandlingsplan utvecklats.
Som en del i detta arbete presenterar upphandlingsenheten och förvaltningen
upphandlingsplanen för innevarande år för nämnden för att ge möjlighet till
bättre insyn i upphandlingsarbetet för de förtroendevalda.
Det saknas under kommande år strategiska upphandlingar inom Kultur- och
fritidsförvaltningen som skulle vara förmån för ökad insyn för de
förtroendevalda. Däremot så finns det tre upphandlingar som överskrider
förvaltningschefens delegation och därför ska genomförandet av dessa
upphandlingar godkännas av nämnden:
• Konstgräs Trädgårdstadsskolan, 7-manna
• Konstgräs Alby Folkhälsopark, 7-manna
• Konstgräs Brantbrink, 11-manna
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Yrkanden

Robert Rasmussen (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Ufuk Sen (M) yrkar på eget förslag, bilaga 4.
Erik Jon-And (V) yrkar på eget förslag, bilaga 5.
Propositionsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kultur- och
fritidsnämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.
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§ 28

Yttrande över motion KFN/2021:00215
Beslut

Kultur och fritidsnämnden anser motionen besvarad.
Sammanfattning

Kultur och fritidsnämnden har redan 2019 godkänt Kultur och fritidsförvaltningens förslag om införande av klippkort med start augusti 2019 (Dnr
KOF/2019:23).
Införandet av klippkort har haft effekt att göra besöket smidigare för badgästen som inte behöver ta med sig sitt bankkort/kontanter vid varje besök.
Åtgärden har även minskat oron för att bli utsatt för stöld ur skåp i omklädningsrum.
Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att Kultur- och fritidsnämnden
beslutar enligt ordförandeförslaget.
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§ 29

Botkyrkas idrottsstipendium 2021 KFN/2021:00158
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden utser pristagare till Botkyrkas idrottstipendium
2021 enligt föreningsrådets förslag.
Sammanfattning

Juryn som består av föreningsrådet från kultur- och fritidsnämnden, har
utsett Konyaspor Kultur- och idrottsförening som mottagare av Botkyrkas
idrottsstipendium 2021.
Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att Kultur- och fritidsnämnden
beslutar enligt ordförandeförslaget.
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§ 30

Botkyrkas Barn- och ungdomskulturpris 2021
KFN/2021:00160
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tilldelar Oskar Norgren Botkyrkas Barn- och
ungdomskulturpris 2021. Den totala stipendiesumman är 10 000 kronor.
Sammanfattning

Botkyrkas 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 den 19 mars 2021 behandlat alla ansökningar och utsett
Oskar Norgren till mottagare av Botkyrkas Barn- och ungdomskulturpris
2021.
Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att Kultur- och fritidsnämnden
beslutar enligt ordförandeförslaget.
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§ 31

Botkyrkas stjärnor 2021 KFN/2021:00157
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden utser pristagare till Botkyrkas stjärnor 2021
enligt föreningsrådets förslag.
Sammanfattning

Juryn, som består av föreningsrådet från kultur- och fritidsnämnden, har
utsett pristagare till Botkyrkas stjärnor 2021 enligt följande:
Ung idrottare - Tor Modin och Alex Calson.
Årets lirare - Ninorta Barsoum.
Botkyrkas eldsjäl - Raja Fernando.
Botkyrkas ledare - Mia Markkanen.
Botkyrkas kreativa föreningsentreprenör - Johan och Emil Bjarnestad.
Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att Kultur- och fritidsnämnden
beslutar enligt ordförandeförslaget.

Botkyrka Kommun
Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061
Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se
Hemsida: www.botkyrka.se

Comfact Signature Referensnummer: 1098751

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

2021-05-17

21[24]

Kod: 1.1.2.1

§ 32

Botkyrka kulturstipendium 2021 KFN/2021:00159
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tilldelar Nora Khalil Botkyrkas
Kulturstipendium 2021. 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 ett arbets- eller
projektstipendium för pågående eller planerat arbete. Det kan också vara
meritstipendium till en person eller grupp som har gjort uppmärksammade
insatser inom kulturens område.
Konstrådet har den 19 mars 2021 behandlat alla ansökningar och utsett Nora
Khalil till mottagare av Botkyrkas Kulturstipendium 2021.
Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att Kultur- och fritidsnämnden
beslutar enligt ordförandeförslaget.
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§ 33

Delegationsärenden 2021-05-17
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av delegationsbesluten.
Sammanfattning

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.
Kultur- och fritidsnämndens ordförande

Ordförandebeslut - Ändrade öppettider för Botkyrkas bibliotek och
konsthall sommaren 2021. Beslutet gäller ändrade öppettider för Botkyrkas
bibliotek och konsthall under perioden 21 juni 2021–29 augusti 2021.
Beslutet är fattat den 22 april 2021. Dnr KFN/2021:00208.
Ordförandebeslut - Anpassningar och begränsningar inom
verksamhetsområde Konst och bibliotek. Beslutet gäller för Vårsta
bibliotek, Alby bibliotek och Botkyrka konsthall. Beslutet är fattat den 22
april 2021. Dnr KFN/2021:00211.
Ordförandebeslut - Anpassningar och begränsningar inom
verksamhetsområde Kultur och ung fritid. Beslutet gäller Kulturskolans
undervisning på skoltid och undervisning på den öppna fritidsverksamheten
samt anpassade aktiviteter inom ramen för Botkyrkas kulturella
allemansrätt. Beslutet är fattat den 30 april 2021. Dnr KFN/2021:00231.
Verksamhetschef Kultur och ung fritid

Delegationsbeslut - IOP med Löparakademin. Beslutet avser upprättande av
idéburet offentligt partnerskap (IOP) med organisationen Löparakademin.
Beloppet är 60 000 kr. Beslutet är fattat av verksamhetschef Ida Burén den 1
mars 2021. Dnr KFN/2021:00207.
Delegationsbeslut - Evenemangsbidrag Vi Gör. Beslutet gäller evenemanget
”Efterhäng” med konserter för barnfamiljer. Beloppet är 59 700 kr. Beslutet
är fattat av verksamhetschef Ida Burén den 30 april 2021. Dnr
KFN/2021:00233.
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Delegationsbeslut - Evenemangsbidrag Vi Gör. Beslutet gäller evenemanget
”En värld av längtan”. Beloppet är 42 300 kr. Beslutet är fattat av
verksamhetschef Ida Burén den 30 april 2021. Dnr KFN/2021:00234.
Verksamhetschef, Bad, idrott, motion

Delegationsbeslut - Tidigare utbetalningar av beviljade bidrag. Beslutet
gäller aktivitetsbidrag och lokalbidrag. Beloppet är fördelat enligt upprättad
anmälan av delegationsbeslut. Beslutet är fattat av verksamhetschef Linus
Söderling den 14 april 2021. Dnr KFN/2021:00209.
Delegationsbeslut - Aktivitetsbidrag Tumba Tennisklubb VT 2021. Beslutet
gäller aktivitetsbidrag. Beloppet är 1466 kr. Beslutet är fattat av
verksamhetschef Linus Söderling den 4 maj 2021. Dnr KFN/2021:00237.
Verksamhetschef Konst och bibliotek

Delegationsbeslut - Inställd verksamhet inom Konst och bibliotek. Beslutet
gäller avsteg i förhållande till beslutade öppettider för Fittja bibliotek,
Tumba bibliotek och Vårsta bibliotek. Beslutet är fattat av verksamhetschef
Marie Johansen den 15 april 2021. Dnr KFN/2021:00212.
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§ 34

Anmälningsärenden 2021-05-17
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Följande ärenden har anmälts till nämnden.
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2021 sammanträde den 2021-04-12
- Yttrande över remiss - Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen. Dnr
KFN/2021:00140.
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2021 sammanträde den 2021-04-12
- Internkontrolluppföljning 2020 på kommunövergripande nivå. Dnr
KFN/2021:00217.
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2021 sammanträde den 2021-04-12
- IT-tjänstekatalog, IT-prislista och IT-servicenivåer 2021(SNÖVIT). Dnr
KFN/2021:00220.
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen - Firmatecknare 2021 ändring
2021-04-12. Dnr KFN/2021:00216.
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Bilaga 1

Kultur- och fritidsnämnden

SÄRSKILT YTTRANDE
2021-05-17

Ärende 4 Återrapportering av uppdrag om att pröva om civilsamhället kan vara
utförare av verksamheter och ingå långa samarbetsavtal. (KFN 2021:00150)

Moderaterna är positivt inställda till IOPn där civilsamhället tar ett större ansvar för
olika verksamheter. Vinsten är en bättre drift av olika anläggningar och i förlängningen
bättre verksamheter. I huvudsak är IOP tänkt för de aktörer som är mer insatta i de olika
verksamheterna då de kan tillföra en bättre drift och utveckling. Utifrån detta argument
saknar vi moderater att badanläggningarna inte finns med på denna agenda. Varför
utreds inte hur badanläggningar kan vara aktuella för IOP?
Moderaterna ser potential för bättre drift och utveckling av badhusen är möjlig med
andra aktörer än kommunen. I förlängningen, varför utreds inte om andra privata aktörer
kan utföra det som är tänkt att genomföras genom IOP gällande badhusen?
Ufuk Sen (m)
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Bilaga 2

Kultur och fritidsnämnden

2021-05-17

Protokollsanteckning

Ärende 7, Att utreda Redline records studio som besöksmål KFN/2021:00128.
Sverigedemokraternas inställning till utredningen är att glorifieringen och romantiseringen utav
gangsterrap och gängkriminalitet borde upphöra.
Det ser illa ut och är direkt kontraproduktivt om kommunen samarbetar med dessa.

För Sverigedemokraterna Botkyrka
Emil Brandin
Micael Lejon
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Kultur och fritidsnämnden

2021-05-17

Protokollsanteckning

Ärende 8, Föreningsbidrag VT 2021 KFN/2021:00176.

Sverigedemokraterna kommer återigen poängtera, att etniska inslag i föreningsnamnen är
exkluderande och därför bör dessa ändra i sina föreningsnamn för att vara mer inkluderande för alla
Botkyrkabor.
Här målar vi upp ett exempel som inte finns med i listan då vi inte vill måla ut någon specifik
förening:
”Norska Naturklubben” borde bli ”Botkyrka Naturklubb”,
”Iranska brändbollsförening” borde bli ”Fittja brändbollsklubb”, etc.

För Sverigedemokraterna Botkyrka
Emil Brandin
Micael Lejon
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Kultur- och fritidsnämnden

YRKANDE
2021-05-17

Ärende 9 Upphandlingsstrategier i Botkyrka kommun (KFN/2021:00190)

Moderaterna har i tidigare KOF nämndsammanträden samt i vårt förslag till budget
motsatt sig ytterligare en konstgräsplan på Brantbrinks IP. På Brantbrinks IP finns det
redan två konstgräsplaner och att ytterligare anlägga en till kan vi inte se att det finns
behov av. Till detta tillkommer det dessutom en utökning av parkeringsplatser till en
hög kostnad.
Majoriteten har argumenterat för att det skulle finnas behov av en tredje konstgräsplan
på Brantbrinks IP men vi hävdar att det då finns andra platser i kommunen där behovet
är större.
Denna investering är inte genomtänkt och inte heller ekonomiskt försvarbart. Planerna
på att anlägga ytterligare en konstgräsplan bör avbrytas omedelbart då det inte finns
tillräckligt starkt behov av detta.
Jag yrkar:
-

att
kultur- och fritidsnämnden inte genomför någon upphandling gällande
anläggande av ny konstgräsplan på Brantbrinks IP.

Ufuk Sen (M)
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Bilaga 5

Kultur- och fritidsnämnden
2021-05-17
YR KA N DE

Upphandlingsstrategier i Botkyrka kommun
(KFN/2021:00190)
Vänsterpartiet har både i samhällsbyggnadsnämnden och i vårt förslag till
budget för kommunen ställt oss kritiska till anläggandet av en ny konstgräsplan på Brantbrinks IP.
Bedömningen gällande natur och landskapsbild på denna plats visar att det
finns ett ”starkt spridningssamband med höga värden för biologisk mångfald” och att området är ett strategiskt viktigt ädellövs- och barrskogssamband för en sammanhållen grön infrastruktur. Platsen är också ett mycket
uppskattat rekreationsområde som erbjuder fri tillgång till frisk luft, motion
och naturupplevelser för alla.
Vi befinner oss i ett klimatnödläge där just denna typ av trädbevuxen naturmark är av största vikt för naturlig kolinlagring och vi behöver minimera den
landyta som vi belägger med konstmaterial. Den biologiska mångfalden är
dessutom akut hotad av bland annat läckage av mikroplaster.
Sammantaget anser vi att det är motiverat att avbryta planerna på en konstgräsplan på denna plats.
Avslutningsvis vill vi påpeka att rubriceringen av ärendet är tveksam då förslaget till beslut inte handlar om strategier utan beslut om specifika upphandlingar.
Jag yrkar:
Att kultur- och fritidsnämnden inte genomför upphandlingen av en ny konstgräsplan på Brantbrinks IP samt att planerna för exploatering på denna plats
avbryts.
Erik Jon-And (V)
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