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§ 43
Yttrande över motion-Bygg en badbrygga vid Maden
(KOF/2016:239)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen.
Sammanfattning

Tullingepartiet har föreslagit att berörd förvaltning får i uppdrag att anlägga
en badbrygga vid Maden. Vidare att berörd förvaltning får i uppdrag att undersöka förutsättningarna att uppföra ett kallbadhus vid Maden. Kultur- och
fritidsförvaltningen har samrått med samhällsbyggnads- och tekniska förvaltningen. Med hänvisning till den närliggande dagvattenanläggningen anser båda förvaltningarna att det är olämpligt att anlägga en badanläggning på
denna plats. Kultur- och fritidsförvaltningen ansluter sig därmed till deras
slutsats.
Yrkanden

Kjell Sjöberg (TUP) yrkar bifall.
Ufuk Sen (M) yrkar på återremiss.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om att avgöra ärendet vid sammanträdet alternativt återremittera ärendet enligt yrkandet från (M). Ordförande finner
att kultur- och fritidsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras vid sammanträdet.
Ordförande ställer proposition om ordförandeförslaget alternativt yrkandet
från (TUP) om bifall och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Reservationer

Tullingepartiet reserverar sig mot beslutet.
Särskilt yttrande

(TUP) inkommer med särskilt yttrande som bilägges protokollet.
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§ 44
Rödstu Hage-Beslut om inriktning (KOF/2017:63)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att för cirka 32 miljoner kronor rusta
upp och modernisera Rödstu Hage IP till en friidrottsanläggning med 360
meters varv och med ansatsbanor för hopp och kast.
Erforderliga investeringsmedel överförs till Tekniska Nämnden.
Sammanfattning

Uppdraget med att ta fram ett förslag till upprustning och modernisering av
Rödstu Hage IP har pågått under lång tid, KF gav kultur- och fritidsnämnden uppdraget i ärende 2009:296.
I nämndens uppdrag till kultur- och fritidsförvaltningen ingick bland annat
att IFK Tumba och Stockholms friidrottsförbund skulle medverka i framtagande av förslaget till utformning.
Förvaltningens slutliga förslag är indelat i två etapper. En markbyggnadsentreprenad (etapp 1) med rivning av befintliga 360 metersbanor i stybbmaterial som ersätts med nya banor med allvädersbeläggning (syntetmaterial). Och en husbyggnadsentreprenad (etapp 2) som inleds med rivning
av de flesta befintliga byggnaderna som ersätts med bland annat en ny
byggnad som innehåller omklädningsrum för aktiva och funktionärer samt
allmänna toaletter med mera. Några av gamla driftsbyggnaderna repareras
och behålls.
Den upprustade och moderniserade idrottsplatsen kommer att bli ett välkommet tillskott för främst idrottande ungdomar i förening och skola, men
också för de motionsintresserade vuxna i Tumba-Segersjö. Invigning av den
nya idrottsplatsen beräknas till sommaren 2019.
Kultur- och fritidsförvaltningen har i nuvarande budget cirka 32 miljoner
kronor för att kunna genomföra en upprustning och moderniseringen av
Rödstu Hage IP. Dessa medel bedöms räcka till att finansiera förvaltningens
förslag inklusive de idrottsinventarier som behöver anskaffas.
Med ett genomförandebeslut i kultur-och fritidsnämnden aktiveras bland
andra anlitade konsulter för att ta fram bygglovshandlingar och byggtekniska beskrivningar för upphandling av mark och husbyggnadsentreprenaderna.
Särskilt yttrande

(TUP) inkommer med särskilt yttrande som bilägges protokollet.
(M) inkommer med särskilt yttrande som bilägges protokollet.
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§ 45
Slutredovisningsrapport Alby Folkhälsopark (KOF/2017:79)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner slutrapporten ” Slutrapport Investering Alby folkhälsopark 2015-2016” och lämnar den vidare till Kommunfullmäktige.
Sammanfattning

Konceptet Folkhälsopark vill visa hur man med relativt små resurser och
stort medborgarinflytande kan omvandla en sliten idrottsplats med ensidigt
nyttjande till en sjudande aktivitets och mötesplats för en bred målgrupp. I
arbetet har främsta fokus varit på att skapa en mötesplats för tjejer/kvinnor,
men i utförandet har även platser för mindre barn, familjer och äldre även
tillgodosetts. Denna breda ansats är en mycket viktigt framgångsfaktor.
Delaktighet har varit i fokus för projektet från start till mål. Utöver ett antal
dialoger med olika aktörer har tre viktiga referensgrupper via återkommande
workshops deltagit i utformandet av platsen:
- flickor i Alby 13-18 år, ej föreningsaktiva
- det lokala föreningslivet
- flickor i Alby 13-18 år, föreningsaktiva
I projektet har även olika lokala grupper getts möjlighet att konkret utforma
platsen. Våren 2015 inleddes bygget av etapp 1 som innehöll de olika spontanidrottsytorna vilken slutbesiktades i november samma år. Etapp 2 under
2016 innehöll nytt belysningsprogram, planteringar och anläggande av
konsfrusen isbana.
Totalt investerades 5 449 tkr i projektet Alby folkhälsopark, fördelat på två
år. 2015 investerades 4 229 tkr och 2016 investerades 1 220 tkr. Extern
finansiering från Boverket och Riksidrottsförbundet utgjorde 3 mnkr av den
totala investeringskostnaden. Botkyrka kommun investerade 2 449 tkr i projektet. Projektet höll budget och tidsplan och avslutades i november 2016.
Hösten 2016 utvärderades användandet av Alby folkhälsopark under 10
veckor. Besöksstatistiken visar att 49 % av besökarna var tjejer/kvinnor,
vilket är unikt för en mötesplats med inriktning på idrott, social samvaro och
rekreation.
Se bilaga: ”Slutrapport Investering Alby folkhälsopark 2015-2016”

5[16]

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-31

§ 46
Förändrade rutiner för hantering av kulturstöd
(KOF/2017:68)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsförvaltningens förslag till nya rutiner för hantering av kommunens kulturstöd.
Sammanfattning

På uppdrag av kultur- och fritidsnämnden genomfördes en revision på ett
urval föreningar med föreningsstöd 2015 (Dnr KF/2016:22). I rapporten
framkom bland annat ett behov att se över hanteringen av kommunens kulturstöd. Förvaltningen gav då PwC i uppdrag att genomföra en kartläggning
av nuvarande avtal och rutiner och ge rekommendationer för framtida hantering. Rapporten rekommenderar följande;
-ett mer enhetligt arbetssätt för att skapa bättre förutsättningar till jämförelser samt för ett mer kvalitativt och lätthanterligt uppföljningsarbete
-att kulturstödet kontinuerligt synliggörs i sin helhet för nämnd i slutet
av varje år i en statusredovisning innehållande både nya och löpande avtal
-att beslut om avtal för kulturstöd tas liksom tidigare i nämnd eller via
delegationsbeslut beroende på summa
Kulturstödet erbjuder en stabil och långsiktig form för samverkan mellan
lokala kulturaktörer och kommunen och ger förutsättningar för aktörer att
långsiktigt komplettera kommunens kulturpedagogiska verksamhet. Stöd till
kultur och bevarandet av kulturarvet är en kategori av stöd som omfattas av
EU kommissionens förordning om gruppundantag. Kulturstödet uppfyller
de krav som anges i den allmänna gruppundantagsförordningen.
Särskilt yttrande

(TUP) inkommer med särskilt yttrande som bilägges protokollet.
(M) inkommer med särskilt yttrande som bilägges protokollet.
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§ 47
Ansökan till Kulturrådet för bidrag till kvalitetshöjande insatser inom Kulturskolan (KOF/2016:200)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner ansökan till Kulturrådet om bidrag
till kvalitetshöjande insatser inom Kulturskolan som ska göra verksamheten
mer jämlik.
Sammanfattning

Kulturrådet fördelar under 2017-2018 utvecklingsbidrag till landets
kommunala musik- och kulturskolor. Bidragets syfte är att göra musik- och
kulturskolans verksamhet mer jämlik och förbättra möjligheterna för barn
och unga att delta i verksamheten. Botkyrka Kulturskola har sökt och fått
beviljat medel för kvalitetshöjande insatser för år 2017. Denna ansökan har
samma syfte och gäller för verksamhetsåret 2018. Insatserna innebär åtgärder som syftar till att Kulturskolan når nya målgrupper i norra Botkyrka och
Storvreten, bl a genom samverkan med skolor och fritidsverksamheten, samt
insatser för barn med särskilda behov genom samverkan med särskolan. Vi
söker ca 1,1 MSEK.
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§ 48
Remissvar-Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop
(KOF/2017:66)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens remissvar till Kulturdepartementet gällande promemorian Ds 2017:8 ”Kultursamverkan för ett
Sverige som håller ihop – framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för
kultursamverkansmodellen” som sitt eget med nämndens tillägg under
rubriken “Samtliga landsting med i kultursamverkansmodellen”
Motivering

Kultur- och fritidsnämnden tycker det är viktigt att trycka extra tydligt på
behovet av en ny kultursamverkansmodell i Stockholms län. Därför vill
nämnden göra följande tillägg till förvaltningens yttrande:
Vi tycker att det är angeläget att landstinget och länets kommuner tar vara
på de möjligheter som kultursamverkansmodellen erbjuder och de möjligheter den ger hela Stockholmsregionen. Ett starkt kulturliv är en förutsättning för att vi som bor i Stockholmsregionen ska förstå oss själva och våra
medmänniskor. Kulturen hjälper oss att utmana vårt sätt att tänka kring
världen i stort och det samhälle vi lever i.
I Stockholms län finns idag stora skillnader i deltagande och utövande av
kultur-, idrott och föreningsverksamhet mellan socioekonomiska grupper,
mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Stockholms läns landstings,
Stockholms stads och de andra kommunerna i länets stöd till kulturen är av
stor betydelse för att ge tillgång till kultur för människor i hela Stockholms
län. För att stärka Stockholmsregionens attraktionskraft och utveckling vill
vi att regionen ska ta ett större ansvar för kulturens och de kreativa näringarnas roll i ett växande Stockholm och aktivt arbeta för att utjämna skillnader i deltagande och utövande av kultur-, idrott och föreningsverksamhet.
Detta tror vi kommer underlättas genom införandet av kultursamverkansmodellen.
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§ 49
Delårsrapport 1 2017 (KOF/2017:83)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport 1 2017.
Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunfullmäktige att nämndens
budget tillförs 200 tkr för genomförande av 25-manna orienteringstävling
samt 624 tkr för ökade driftskostnader för Brunna IP.
Kultur- och fritidsnämnden fastställer förvaltningens förslag till justerad
internbudget vad gäller föreningsbidrag och tillskott för lärarlöner.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens återrapportering av effektiviseringsuppdraget från kommunfullmäktiges budget 2017
(KS/2016:257). Kultur- och fritidsnämnden gör inga ställningstaganden
gällande de förslag som förvaltningen föreslår utan det blir ett underlag till
budgetberedningen för mål och budget 2018.
Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet prognostiseras att totalt sett följa kultur- och
fritidsnämndens budget även om det finns avvikelser mellan verksamheterna. Den största avvikelsen finns bland kapitaltjänstkostnaderna på
grund av ett redovisningsfel 2016 men underskottet kompenseras med
medel ur förvaltningschefens reserv samt minskade personalkostnader. Vad
gäller måluppfyllelsen bedömer förvaltningen att man inom de flesta områden kommer att kunna leverera en god måluppfyllelse innan året är slut och
samtliga åtaganden kommer att vara helt genomförda eller påbörjade.
I samband med delårsrapporten begär nämnden kompensation för driftskostnader för investeringarna vid Brunna IP samt för 25-manna
orienteringstävling. Nämnden föreslås även besluta om en justering av
internbudgeten.
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§ 50
Botkyrka Barn- och ungdomskulturpris (KOF/2016:204)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tilldelar pianisten Mattias Jin Botkyrka Barnoch ungdomskulturpris 2017. Den totala stipendiesumman är 10 000 kronor.
Sammanfattning

Botkyrka Barn- och ungdomskulturpris har delats ut sedan 1997. Priset
uppmärksammar och stödjer kulturella verksamheter och insatser riktade till
barn och/eller 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 Pianisten Mattias Jin
till mottagare av Botkyrka Barn- och ungdomskulturpris 2017. Priset delas
ut på festivalen ”Vi är Botkyrka” den 27 augusti 2017.
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§ 51
Botkyrka Kulturstipendium (KOF/2016:161)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tilldelar Regissören Rojda Sekersöz Botkyrka
Kulturstipendium 2017. Stipendiesumman är 30 000 kronor.
Sammanfattning

Botkyrka Kulturstipendium har delats ut sedan 1970. Avsikten med stipendiet är att stödja och uppmuntra kulturell verksamhet och kulturella insatser
som har betydelse för kommunens invånare.
Konstrådet har behandlat alla ansökningar och utsett Regissören
Rojda Sekersöz till mottagare av Botkyrka Kulturstipendium 2017. Kulturstipendiet delas ut på festivalen ”Vi är Botkyrka” den 27 augusti 2017.
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§ 52
Botkyrka Idrottsstipendium (KOF/2016:110)
Beslut

Juryn, bestående av föreningsutskottet från kultur- och fritidsnämnden, har
utsett Mikael Lundström att motta Botkyrka Idrottsstipendium 2017. Stipendiet är på 30 000 kr.
Utmärkelsen delas ut på den årliga kultur- och idrottsgalan ”Vi är Botkyrka”
i augusti 2017.
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§ 53
Botkyrkas Stjärnor (KOF/2016:110)
Beslut

Juryn, bestående av föreningsutskottet från kultur- och fritidsnämnden, har
utsett sex pristagare till Botkyrkas Stjärnor 2017. Vardera pristagare erhåller
5 000 kr. Pristagarna är:
Ung idrottare - Paula Narjiss Rouhi och Andreas Windahl
Botkyrkas lirare - Klara Nixon Österberg
Botkyrkas ledare - Eivor Nyberg
Botkyrkas eldsjäl - Mai och Sven Eriksson
Botkyrkas kreativa föreningsentreprenör - Leo Damgaard
Utmärkelserna delas ut på den årliga kultur- och idrottsgalan ”Vi är
Botkyrka” i augusti 2017.
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§ 54
Anmälningsärenden (KOF/2017:6)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande ärenden har anmälts till nämnden:
Ordförandeförslag TN
Protokollsutdrag TN
Statusrapport lokalbank
Tjänsteskrivelse SF-2017 revisionsskrivelse Flyktingmottagning
§56 KS 2017-03-06 revisionsskrivelse Flyktingmottagning
Yttrande (M) Flyktingmottagning
Tumba Dialogforum 170328
§64 KF 2017-04-27 Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet 2016
Yttrande (M) Kommunens årsredovisning 2016
Yttrande (KD) Kommunens årsredovisning 2016
Yttrande (L) Kommunens årsredovisning 2016
§65 KF 2017-04-17 Kommunens årsredovisning
§66 KF 2017-04-17 Ombudgeteringar från 2016 till 2017
§67 KF 2017-04-17 Förutsättningar för nämndernas arbete med Mål och
budget 2018
Särskilt yttrande (L) Förutsättningar för nämndernas arbete med Mål och
budget 2018
Ändringsyrkande (V) Förutsättningar för nämndernas arbete med Mål och
budget 2018
Yttrande (M) Investeringsprojekt Brunna IP, 2017
§78 2017-04-27 Investeringsprojekt Brunna IP 2017
Yrkande (TUP) Investeringsprojekt Brunna IP, 2017
§80 Policy och riktlinjer för representation
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§ 55
Delegationsbeslut (KOF/2017:7)
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:
Verksamhetschef

Beslut om tillfällig stängning av Musikhuset Norsborg, 20 mars-6 april pga
allvarlig händelse som polisanmäldes. Beslut fattat av verksamhetchef AnnChristine Andersson 2017-03-20.
Sommaröppettider på Musikhuset Norsborg, ändrade öppettider för Fritidsklubb och Fritidsgård under sommarlovet. Beslut fattat av verksamhetchef
Ann-Christine Andersson 2017-05-09.
Sommaröppettider på mötesplatser för unga vuxna 2017, ändrade öppettider
för Ungdomens hus och Grunden veckorna 25-33, varav stängt veckorna 2931. Beslut fattat av verksamhetchef Ann-Christine Andersson 2017-04-11.
Beslut om beviljat stöd ur Kreativa fonden omgång 2 2017. Projekt Acklamation, Rasmus Storkamp, 25 000 kr. Föreningen Happy Days, projektledare Sam Ahmadi, 50 000 kr. Sanat – Konst för alla, projektledare Bora Ser
bulent, 50 000 kr. Ängeln och sparven, Ann-Sofi Spångberg, 10 000 kr. Developments, Föreningen Vackra Rosen, 25 000 kr. Beslutet fattat av verksamhetschef Rani Kasapi, 2015-05-15.
Beslut om beviljat stöd Drömdeg för projekt Bumperball fotbollsturnering,
Muhammed Kan, 10 000 kr. Beslut fattat av verksamhetchef Rani Kasapi
2017-05-09.
Sommaröppettider Konsthallen, ändrade öppettider 26 juni till 7 augusti.
Beslut fattat av verksamhetchef Rani Kasapi 2017-05-03.
Beslut om tillfällig stängning av Fittja bibliotek, 2-12 maj pga hot och våld i
bibliotekets lokaler. Beslut fattat av verksamhetchef Anja Dahlstedt 201704-28.
Ansökan till Kulturrådet om bidrag till inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek, om 260 000 kr. Beslut fattat av verksamhetchef Anja Dahlstedt
2017-04-10.
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Enhetschef

Överenskommelse om tillsyn av Fittja bollplan mellan Botkyrka kommun
och Fittja IF, om tillsyn och städning. Beslutet fattat av enhetschef Ingela
Jansson 2017-03-06.
Särskilt yttrande

(TUP) inkommer med särskilt yttrande som bilägges protokollet.
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Kultur- och fritidsnämnden
Ärende 1

Särskilt yttrande
2017-05-29

Yttrande över motion – Bygg en badbrygga vid Maden

När motionen behandlades i samhällsbyggnadsnämnden angavs det att Maden inte är prioriterad,
dels utifrån vattenkvalitet och dels utifrån kommande behov av att rusta redan befintliga strandbad i
kommunen.
Poängen med motionen är just den bristande tillgängligheten vid befintliga strandbad. Att bada är
en självklar sommaraktivitet för många barn och vuxna. Men för en ensamstående förälder som inte
har tillgång till bil kan det vara omständligt att ta sig till t ex Lida eller Stendalsbadet.
Om Maden kompletteras med en badbrygga skulle hela området bli mer levande. Och det skulle
åtminstone finnas en badplats i Tullinge som är lättillgänglig så att även den som saknar bil kan få
njuta av sommaren ordentligt.
Vi vänder oss mot argumentet om att det inte skulle gå att bada vid en dagvattenpark. Den
vattenmängd som rinner ut via dagvattenparken är ju bara en liten rännil vid normal väderlek.
Det finns flera frågeställningar som vi vill ha svar på, t ex vilka mätningar av vattenkvaliteten som
har gjorts och vad dessa mätningar har visat? Vi undrar även hur man kan anlägga en dagvattenpark
vid denna plats om vattenkvaliteten är så pass dålig som det påstås?
Kjell Sjöberg (TUP)

Therese Lind (TUP)
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Rödstu Hage – Beslut om inriktning

Botkyrka kommun har gång på gång överskridit sin budget. Varför ska vi tro att budgeten håller den
här gången? Mycket tyder på att detta är ett i raden av projekt som blir dyrare än vad som var
beräknat.
Dessutom är det olyckligt att den nya friidrottsanläggningen vid Rödstu Hage inte kommer uppnå
den standard som krävs vid tävlingar. Vi menar att det finns bättre alternativ som tyvärr inte har
utretts.
Kjell Sjöberg (TUP)

Therese Lind (TUP)
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Nytt inriktningsbeslut och tilläggsäskande avseende Rödstu Hage
(KOF/2017:63)

Frågan om Rödstu Hages framtid har varit föremål för diskussion under många år.
Moderaterna har, redan från början och löpande under det här decenniet som gått, varit
tydliga med att vi gärna ser att kommunen prioriterar sina idrottsanläggningar som
kommer alla till del, men kanske främst barn och unga.
Från början ville den politiska majoriteten riva anläggningen helt och bygga bostäder
där istället. Protesterna lät inte vänta på sig. Sedan var beskedet att man skulle låta rusta
upp anläggningen. Efter det hände ingenting på flera år.
Byggkostnaderna har, under flera år nu, ökat i betydligt snabbare takt än KPI. Hade den
styrande majoriteten S+V+MP gått på vår linje redan för sex-sju år sedan hade
prislappen för upprustningen sett helt annorlunda ut.
Sammantaget gläds vi dock över att majoriteten tagit sitt förnuft tillfånga i ett ärende
som vi drivit på särskilt hårt sedan 2009. Vi har bildat opinion i frågan och har
kontinuerligt haft dialoger med såväl medborgare som de idrottsaktiva.
Vi är likaledes glada över att den politiska majoriteten inte gick på tjänstemännens linje
utan valde alternativet att rusta upp Rödstu Hage. Vi ställer oss bakom förslaget
samtidigt som vi menar på att majoriteten trots allt förtjänar en del kritik nu när
kostnaderna blir betydligt högre än de hade behövt bli – utan att det för den skull blir en
bättre anläggning. Vi får helt enkelt mindre för pengarna nu jämfört med tidigare.

Ufuk Sen
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Förändrade rutiner för hantering av kulturstöd

Kulturstödet handlar om väsentliga summor och vi ser därför allvarligt på att detta ärende inte har
behandlats i föreningsutskottet. Det är olyckligt att föreningsutskottet ständigt rundas.
Kjell Sjöberg (TUP)

Therese Lind (TUP)
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Förändrade rutiner för hantering av kulturstöd (KOF/2017:68)

Kommunen satsar idag en hel del på upplevelsenäringen som har ett stort utbud; film,
cirkus, teater och många andra former av underhållning och upplevelser. När det gäller
finansieringen av allt detta anser vi moderater att pengarna i större omfattning ska
komma från exempelvis investerare, sponsorer och intäkter via försäljning av biljetter
mm. Liksom många andra näringar måste även dessa kunna stå på egna ben eller i vart
fall i större utsträckning än vad som är fallet idag.
Vi vill helst inte använda skattemedel till verksamheter som endast kommer ett fåtal
personer till godo. Som exempel kan nämnas Residence Botkyrka och Drömdeg. Även
Cirkus Cirkör bör kunna erhålla en lägre del skattemedel och lokalsubventioner. Vi kan
notera att aktören ifråga har erhållit hisnande 16,7 Mkr sedan 2012.
Vi har tidigare yrkat på att andra än (S-märkta) föreningen Heimdal ska kunna driva
Tumbascenen – nu är beloppet upp i över miljonen.
Fanzingo (som fick nedslag i granskningen) och ABF Botkyrka Salem är andra aktörer
vars verksamhet vi antingen ifrågasatt stödet till eller om inte andra aktörer borde få
chansen att erbjuda verksamheten (exempelvis genom upphandlingar).
I övrigt står vi bakom revisonsrapportens rekommendationer, även om vi inte står
bakom en del av det den politiska majoriteten väljer att lägga stödet på.

Ufuk Sen
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Delegationsbeslut

Återigen prioriteras fritidsgårdarna i Norra Botkyrka gällande öppettider i sommar. Vi i
Tullingepartiet menar dock att kommunens fritidssatsningar måste fördelas jämnt i hela kommunen,
oavsett kommundel. Tullinge ska ha lika stort utbud för unga som i andra delar av Botkyrka.
Fritidsklubbarna och fritidsgårdarna ska vara öppna och tillgängliga i alla de upptagningsområden
som kommunen har. Vi är starkt kritiska till att Tullinges fritidsgårdar får mindre resurser och
sämre öppettider.
Kjell Sjöberg (TUP)

Therese Lind (TUP)

