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00 Kallelse
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner befintlig dagordning.
Yrkande

Sverigedemokraterna yrkar att punkterna 6 och 7 byter plats i dagordningen.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall enligt befintlig dagordning alternativt yrkandet från (SD) om ändrad dagordning och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar att befintlig dagordning kvarstår.
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§1
Muntlig redovisning (KOF/2019:8)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen om nämndens
verksamhetsområde och styrdokumentets roll och funktion.
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§2
Revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente
(KOF/2018:150)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till reviderat reglemente och
överlämnar det till kommunfullmäktige för beslut.
Sammanfattning

I samband med att den nya kultur- och fritidsnämnden tillträder föreslår förvaltningen att nämndens reglemente revideras enligt bilagan och förslagen i
denna tjänsteskrivelse. Förslaget till reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden behandlas av kommunfullmäktige 31 januari 2019.
Små justeringar i formulering har gjorts i §1 punkterna 1, 5, 9, 10 och 14.
Punkten 2 är ny och punkterna därefter har fått nya ordningsnummer.
Formuleringar kring kreativa näringar och filmutveckling i § 1 punkten 11
tas bort då dessa områden numera ingår i Botkyrka kommuns näringslivsstrategi och faller under Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens
ansvarsområde.
Med anledning av att dataskyddsförordningen trädde i kraft 25 maj 2018 utökades kultur- och fritidsnämndens ansvar till att omfatta all behandling av
personuppgifter inom sin verksamhet vilket har medfört ett förändrat innehåll i § 1, näst sista stycket.
§12 Företräda nämnden, är ny och §§ därefter har fått nya ordningsnummer.
Ändringar har markerats med grön text och borttag med genomstruken röd
text.
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§3
Reviderad delegationsordning (KOF/2018:12)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden antar förslag till reviderad delegationsordning
med tillhörande delegationsförteckning daterad 2019-01-21. Denna delegationsordning ersätter delegationsordningen 2018-09-03.
Sammanfattning

En delegationsordning är en förteckning över de beslut som en nämnd valt
att överlåta till enskilda politiker och tjänstepersoner att avgöra. I samband
med att den nya kultur- och fritidsnämnden tillträder ska nämnden anta en
ny delegationsordning.
De revideringar som föreslås avser i första hand personalrelaterad delegation, avtal och ekonomi. Förvaltningen föreslår vidare att nämnden delegerar
beslut direkt till anställda istället för att, som tidigare, delegera till förvaltningschefen som sedan vidaredelegerar till anställda. Några beslut som tidigare omfattades av delegation har i förslaget definierats som verkställighetsåtgärder. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till en reviderad delegationsordning har tagits fram i samråd med kommunjurist och följer kommunstyrelsens delegationsordning.
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§4
Mål och internbudget 2019 (KOF/2018:24)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer förslaget till Mål och internbudget
2019 i enlighet med bilaga.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens hantering av de
ytterligare effektiviseringarna.
Ingen av ledamöterna från (TUP) och (M) deltar i beslutet.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens driftsram för 2019 uppgår till 254 mkr och investeringsprojekten under 2019-2022 uppgår till 57,1 mkr. Kostnader för
bygginvesteringar redovisas under tekniska nämnden och uppgår under perioden till 416,6 mkr för kultur- och fritidsnämndens räkning. Förslag till internbudget 2019 samt investeringsplan fram till 2022 redogörs för i dokumentet ”KFN Mål och internbudget 2019”. I dokumentet återfinns även målen och de målsatta måtten för kultur- och fritidsnämnden som fastställdes
vid nämndens septembersammanträde 2018. Dessa har dock justerats något
i och med behandlingen i kommunfullmäktige. De ändringar som gjorts
framgår av denna tjänsteskrivelse.
Vidare redovisas i dokumentet de uppdrag som ålagts kultur- och fritidsnämnden från kommunfullmäktige, samt vilka uppdrag som kultur- och fritidsnämnden ålägger förvaltningen för 2019. Mål och internbudget 2019 innehåller även nämndens volymer och nyckeltal samt viss personalstatistik.
I tjänsteskrivelsen redogörs för ett antal nya effektiviseringsåtgärder för att
möta kommunfullmäktiges beslut om nya effektiviseringskrav och den budgetram som kultur- och fritidsnämnden tilldelats för 2019.
Protokollsanteckning

Vänsterpartiet önskar få till protokollet ett särskilt yttrande som bifogas.
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§5
Plan för internkontroll 2019 (KOF/2018:211)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till internkontrollplan för
2019.
Sammanfattning

Nämnderna fastställer årligen en internkontrollplan för att säkerställa att
verksamheten följder gällande lagar och regler och att arbetsrutinerna fungerar som de ska.
Den kommunövergripande internkontrollplanen ingår som en obligatorisk
del och fyra nya verksamhetsanknutna kontrollpunkter har lagts till.
Internkontrollplanen återrapporteras i samband med delår och årsredovisning. Förslaget till internkontrollplan 2019 redovisas i medföljande bilaga.
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§6
Studieförbundsbidrag 2019 (KOF/2018:179)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden fördelar studieförbundsbidragen för 2019 enligt
kultur- och fritidsförvaltningens förslag i bilaga 1.
Prövning av jäv

Då fråga väcktes om huruvida jäv förelåg för ordförande Robert Aslan (S)
och ledamot Yusuf Aydin (KD) med anledning av deras ställning i studieförbunden ABF och Bilda, prövade nämnden denna fråga. Varken Robert
Aslan eller Yusuf Aydin deltog i beslutet. Vice ordförande Dag Ahlse (C)
trädde in som ordförande.
Vice ordförande ställde proposition om nämnden ansåg att jäv förelåg alternativt att jäv inte förelåg. Nämnden beslutade att jäv inte förelåg.
Robert Aslan och Yusuf Aydin trädde åter in i mötet och Robert Aslan återgick som ordförande.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden fattade i november 2018 beslut om nya bidragsregler för studieförbund i Botkyrka kommun (KOF/2018:133) som bygger
på Folkbildningsrådets fördelning av statsbidrag till studieförbunden (Statsbidrag till studieförbund 2018). Bidraget är uppdelat i tre delar; organisationsbidrag, tillgänglighetsbidrag och verksamhetsbidrag. Bidraget fördelas
utifrån inrapporterade antal studietimmar det senaste året och ett snitt av antal inrapporterade studietimmar de två åren dessförinnan samt antal unika
deltagare.
Bidragen till studieförbunden betalas ut kvartalsvis under 2019.
Ärendet har beretts av föreningsutskottet.
Yrkande

Sverigedemokraterna yrkar att utbetalning av studieförbundsbidragen stoppas enligt bifogat yrkande.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om ordförandeförslaget alternativt yrkandet
från (SD) om att stoppa utbetalningen av studieförbundsbidragen och finner
att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Reservationer

(SD) reserverar sig mot beslutet.
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§7
Val av föreningar och studieförbund för revision 2019
(KOF/2018:191)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att
under 2019 genomföra revision av följande föreningar och studieförbund:
Kopternas kulturförening
Tullinge Triangelpojkar Fotbollsklubb
ViGör
Ibn Rushd Stockholm-Uppsala Studieförbund
REI Kampsportsförening
Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka
Sammanfattning

På uppdrag av kommunfullmäktige genomför kultur- och fritidsnämnden
uppföljningar och kontroller av hur föreningsbidragen används. Tre
föreningar och ett studieförbund väljs ut för revision med kommunal revisor
varje år. Till följd av anmärkningar i samband med revisionen 2018
(KOF/2018:142) så kommer föreningarna REI Kampsportsförening och
Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka att genomgå revision igen under
2019, för verksamhetsåret 2018.
Revisionen granskar föreningarnas ekonomi samt att föreningarna uppfyller
de allmänna villkoren för föreningsbidrag och kriterierna för de bidrag
föreningarna fått.
Ärendet har beretts i föreningsutskottet.
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§8
Informationshanteringsplan KOF (KOF/2018:15)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ny
informationshanteringsplan.
Sammanfattning

I informationshanteringsplanen redovisas de olika typer av handlingar/dokument som finns inom kultur- och fritidsförvaltningen och vilka som ska
bevaras och gallras. Planen behöver regelbundet ses över och revideras för
att vara aktuell och möta lagkrav samt medborgarnas och förvaltningens behov. Förvaltningens registrator och nämndsekreterare har tillsammans med
berörda verksamheter sett över informationshanteringsplanen. Planen har
också stämts av med kommunens arkivarie och kommunjuristen.
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§9
Regler för gallring av allmänna handlingar av ringa eller
tillfällig betydelse (KOF/2018:167)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden antar regler för gallring av allmänna handlingar
som är av ringa eller tillfällig betydelse hos kultur- och fritidsnämnden.
Sammanfattning

I kultur- och fritidsförvaltningens informationshanteringsplan finns regler
för bevarande och gallring av allmänna handlingar. Som komplement till informationshanteringsplanen finns regler för gallring av allmänna handlingar
som är av ringa eller tillfällig betydelse, vilka också omfattar gallring av information som finns på sociala medier.
Informationen som omfattas av dessa regler kan vara av två typer. Handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse och som upptas i Regel 1 bedöms gallringsbara utan att det medför inskränkning av allmänhetens rätt att
ta del av allmän handling, rättskipningens och förvaltningens egna behov av
information samt forskningens behov. Reglerna 2 och 3 beskriver samma
typ av gallring; överföring av information till ny databärare. Exempel på information som omfattas av reglerna ges i regelverket.
Regel 1
Gallring av handlingar som genom sitt informationsinnehåll är av tillfällig
eller ringa betydelse.
Regel 2
Gallring av information som överförts till ny databärare eller då handling
har ersatts av handling i annat format.
Regel 3
Särskilda bestämmelser kring ersättningsskanning av handlingar.
Reglerna gäller för kultur- och fritidsnämnden.
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§ 10
Ändrade tider för uthyrning av Fittjaskolans matsal
(KOF/2018:173)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar ändra tider för uthyrning av Fittjaskolans matsal i enlighet med kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
De nya tiderna för uthyrning gäller från och med 2019-02-01.
Sammanfattning

Mot bakgrund av återkommande problem att garantera städrutiner och
trygghet vid uthyrning av Fittjaskolans matsal, har kultur- och fritidsförvaltningen i samråd med skolledningen på Fittjaskolan tagit fram en ny rutin för
uthyrning av lokalen. Syftet är att uthyrningen av den aktuella lokalen ska
kunna ske på ett för alla parter hållbart sätt.
Rutinen innebär att hyresgäst signerar en ansvarsförbindelse samt tillsammans med idrottsplatspersonalen avsynar lokalen före och efter hyrestiden.
För att inte belasta hyresgäst med kostnad för då lokalen avsynas, samt för
att klara av densamma med befintliga personalresurser, behöver tiden för
uthyrning av Fittjaskolans matsal minskas med en timme vid hyrestidens
början och slut. De nya tiderna för uthyrning av Fittjaskolans matsal föreslås
vara 18-21 vardagar, 10-17 lördagar och 10-21 söndagar.
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§ 11
Yttrande över KS beslut - Ny fokusering av arbetet för
unga vuxna (KOF/2018:190)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden avger sitt yttrande över kommunstyrelsens beslut (dnr KS/2018:633).
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att, under förutsättning att kommunfullmäktige antar förslaget på ny fokusering av arbetet för unga vuxna,
sänka åldersgränsen på samtliga fritidsgårdar från 18 år till 16 år från och
med den 1 april 2019.
Kultur- och fritidsnämnden ger, under förutsättning att kommunfullmäktige
antar förslaget på ny fokusering av arbetet för unga vuxna, kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att:
-

utforma bidrag för att stimulera och stötta civilsamhällets aktörer att
rikta insatser och aktiviteter till unga 16-19 år. Uppdraget ska rapporteras senast 2019-05-31.

-

utreda intresset hos civilsamhället att skapa en medborgardriven mötesplats/ föreningshus i lokalerna som idag används till Ungdomens hus i
Fittja. Uppdraget ska rapporteras på kultur- och fritidsnämnd 2019-0521.

-

återkomma med förslag till fördelning av de tillkommande medlen till
fritidsgårdsverksamheten, utifrån en bedömning av vilka fritidsverksamheter som har störst behov av extramedel. Uppdraget ska rapporteras på
kultur- och fritidsnämnd 2019-04-09.

-

tillsammans med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen
utreda placering för ett aktivitetshus i Tumba/Storvreten. Uppdraget ska
rapporteras på kultur- och fritidsnämnd 2019-09-03.

Yrkande

(TUP) yrkar på bifall till ordförandeförslaget.
Protokollsanteckning

(V) önskar få till protokollet ett särskilt yttrande som bifogas protokollet.
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§ 12
Anmälningsärenden (KOF/2018:1, KOF/2019:1)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande ärenden har anmälts till nämnden:
§ 212 KF 2018-11-22 Återrapportering av uppdrag - Tobacco Endgame,
KS2016181
§ 213 KF 2018-11-22 Antagande av regler för kommunens ANT-arbete,
KS2017751
§ 221 KF 2018-12-18 Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022,
KS2018192
§ 254 KS 2018-11-26 Kommunstyrelsens övergripande ansvar, KS2018634
§ 255 KS 2018-11-26 (1) Ansökan om medel från Riksidrottsförbundet för
Botkyrkas Cricketanläggning, KS2018690
§ 256 KS 2018-11-26 Ansökan om medel från Riksidrottsförbundet för
Broängens gymnastikhall, KS2018691
§ 257 KS 2018-11-26 (1) Ansökan om medel från arvsfonden för spontanidrottsytor på Rödstu Hage, KS2018692
§ 272 KF 2018-12-18 Nya regler för fördelning av studieförbundsbidrag,
KS2018689
§ 273 KF 2018-12-18 Riktlinje för investeringar, KS2018609
Välkommen till kultur- och fritidsnämnden - kort introduktion 2019-01-21
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§ 13
Delegationsbeslut (KOF/2018:2, KOF/2019:2)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen 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:
Förvaltningschef

Beslut om bidrag till föreningslivet för lovaktiviteter på jullovet 2018. Åtta
olika föreningar har fått bidrag om sammanlagt 153 000 kr. Beslutet fattat
av förvaltningschef Anja Dahlstedt 2018-11-30.
Verksamhetschef

Beslut om nedskrivning av anläggningstillgångar med 273 501 kr. Beslutet
fattat av administrativ chef Ann-Christine Lundberg 2018-12-20.
Beslut om ändrat öppethållande på Mötesplatsen för unga vuxna i Hallunda/Norsborg, från fem dagar öppet per vecka till tre. Ändringarna gäller
from 2019-01-01 till mötesplatsens stängning 2019-03-31. Beslutet fattat av
verksamhetschef Cecilia Narby 2018-12-20.
Beslut om tillfällig stängning av Mötesplatsen för unga vuxna i Hallunda/Norsborg på grund av personalbrist, from vecka 3 2019 till permanent
stängning 31 mars 2019. Beslutet fattat av verksamhetschef Cecilia Narby
2019-01-10.
Beslut om yttrande angående anmälan om kränkande behandling, från Barnoch elevombudet hos Skolinspektionen, gällande händelser vid Karsby International School samt vid Musikhuset Norsborg. Beslutet fattat av verksamhetschef Cecilia Narby 2018-12-20.
Beslut om ändrade öppettider 27 december 2018 på Hallunda respektive
Fittja bibliotek. Beslut fattat av verksamhetschef Marie Johansen 2018-1209.
Beslut om ändrade öppettider 12 december på Alby respektive Fittja bibliotek. Beslut fattat av verksamhetschef Marie Johansen 2018-12-06.
Beslut om ändrat tilldelningsbeslut av Drömdeg för Hannah Amelin. Projektet kommer inte att genomföras varför pengarna kommer att återbetalas.
Beslut fattat av verksamhetschef Ida Burén 2018-12-21.
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Beslut om ändrat tilldelningsbeslut av Drömdeg för Vanessa Timothy. Projektet kommer inte att genomföras varför pengarna kommer att återbetalas.
Beslut fattat av verksamhetschef Ida Burén 2018-12-21.
Beslut om tilldelning av Drömdeg om 10 000 kr till Sheima Said för projektet ”BoBikes”. Beslut fattat av verksamhetschef Ida Burén 2018-12-13.
Beslut om tilldelning av Drömdeg om 10 000 kr till Mats Oosterveld för
projektet ”10 gram kärlek”. Beslut fattat av verksamhetschef Ida Burén
2018-12-13.
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Kultur- och fritidsnämnden
2019-01-21

Särskilt yttrande

4 Mål och internbudget 2019
I samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december föreslog Vänsterpartiet att nämndens driftsram för 2019 skulle uppgå till
259 miljoner kronor (mkr), det vill säga 5 mkr mer än den ram som nu föreligger. Förslaget på tillskott avsåg en satsning på den öppna fritidsverksamheten motsvarande denna summa.
Syftet med den av oss föreslagna satsningen var att förbättra personalsituationen i verksamheten, implementera ett reviderat utvecklingsprogram,
utreda förlängda avtalsperioder, utöka öppethållandet under sommaren
och andra lov samt säkra långsiktig finansiering.
Vidare föreslog Vänsterpartiet att tre uppdrag skulle läggas som berör
kultur och fritidsnämnden. Vi ville att kultur- och fritidsnämnden skulle
ges i uppdrag att under 2019 utreda hur en permanent KomTekverksamhet i förvaltningens regi kan återupptas. Dessutom föreslog vi att
en utredning skulle genomföras gällande införandet av ett hyresfritt nyttjande för barn- och ungdomsverksamhet i de kommunala lokaler som
hyrs via kultur- och fritidsförvaltningen.
Vi föreslog även att kommunstyrelsen tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden skulle ta fram förslag på verksamhet riktad till dem i åldersgruppen 20–25 år som inte längre omfattas av de hittillsvarande verksamheterna för unga vuxna.
Amra Bajric (V)
Erik Jon-And (V)

Kultur och fritidsnämnden
Yrkande

2019-01-21

06 Studieförbundsbidrag
Studieförbundsbidrag beräknas utifrån inrapporterade antal timmar samt antal deltagare.
Vi tycker att dessa underlag inte är tillräckliga för att tilldela så stora summor och föreslår att
studieförbund ska presentera studieplan, verksamhetsberättelse för förra året samt deltagarlistor
med namn och personnummer.
Ett utav studieförbunden har även föreslagits genomgå revision enligt punkt 7 på dagordningen.
Sverigedemokraterna Botkyrka anser att bidrag inte ska betalas ut förrän revisionen är klar.
Sverigedemokraterna Botkyrka föreslår
att utbetalning av bidrag stoppas, fram tills krävda underlag kommer till kultur och fritidsnämndens
kännedom samt revisionen återrapporterat sin sammanställning.
För Sverigedemokraterna Botkyrka
Dana Platter

Michael Lejon
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Särskilt yttrande

11 Ny fokusering för unga vuxna
Vänsterpartiet anser att det är bra att arbetet med ungdomar 16–19 år förstärks och att det är bra att det våldsförebyggande arbetet förstärks. Däremot var det olyckligt att beslutet att avveckla verksamheterna för unga
vuxna utan en ordentlig konsekvensbeskrivning och utan dialog med
verksamheterna och berörda nämnder.
Vi menar att ytterligare åtgärder för att uppnå de resultat som verksamheterna syftade till krävs och att den kompetens som finns i den hittillsvarande verksamheten måste tas till vara.
I Vänsterpartiets förslag till Mål och budget för 2019 yrkade vi bl.a. att
kommunstyrelsens skulle få i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden ta fram förslag på verksamhet riktad till dem i åldersgruppen
20–25 år som inte längre omfattas av de hittillsvarande verksamheterna
för unga vuxna.
Amra Bajric (V)
Erik Jon-And (V)

