SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-04-24

Kommunhuset, plan 2, Munkhättevägen 45, Tumba, kl 19:00

Plats och tid

Robert Aslan (S), ordförande, deltog ej i §33 pga jäv
Yusuf Aydin (KD), andre vice ordförande, deltog ej i §33 pga jäv

Beslutande

Deniz Bulduk (MP), vice ordförande, tjänstgörande ordf §33
Stig-Åka Karlsson (S) tjänstgörande ersättare för Adnan Issa
(S)
Ranjith Sivanesan (S)

Maria Mendoza (S) tjänstgörande
ersättare för Ornina Heido (S)
Hans Richardsson (S) tjänstgörande Michael Erikson (M) tjänstgöersättare för Mona Shafahi (S)
rande ersättare för Ufuk Sen
(M)
Märta Engelberth-Fridell (M)
Kjell Sjöberg (opol), ej §33 pga
jäv
Anders Pemer (V) tjänstgörande
Therese Lind (TUP) tjänstgöersättare för Pia Carlson (V)
rande ersättare för Kjell Sjöberg
(opol) §33
Yulia Usova (MP) tjänstgörande
Douglas Lillerud (M) tjänstgöersättare för Robert Aslan (S) §33
rande ersättare för Yusuf Aydin
(KD) §33
Ersättare

Stig-Åke Karlsson (S), Hans Richardsson (S), Maria Mendoza (S),
Michael Erikson (M), Douglas Lillerud (M), Yulia Usova (MP),
Therese Lind (TUP) och Anders Pemer (V)

Övriga deltagande

Anja Dahlstedt (kultur- och fritidschef), Maria Edblad-Jansson (tf.
administrativ chef), Linus Söderling (verksamhetschef Idrott och
anläggning), Cecilia Falk (tf. verksamhetschef Biblioteken), Ida
Burén (verksamhetschef Kulturen), Ann-Christine Andersson (verksamhetschef Ungdom och förening), Ulrika Höglund och Christos
Lianos (kultur- och fritidsförvaltningen) och Ann Gustafsson
(nämndsekreterare).
Märta Engelberth-Fridell (M)

Utses att justera

Plats och tid för justering

Direktjustering 2018-04-24

Sekreterare

Paragrafer

30-33

Ann Gustafsson

Ordförande

Robert Aslan (S)
§ 30-32
Justerare

Märta Engelberth-Fridell (M)

Deniz Bulduk (MP)
§ 33
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2018-04-24

Anslaget den

Nedtas den

2018-04-25

2018-05-17

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen
Underskrift

_________________________
Ann Gustafsson
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§ 30
Policy för festlokaler i Botkyrka kommun (KOF/2017:144)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Policy för festlokaler i
Botkyrka kommun.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Policy för
festlokaler i Botkyrka kommun.
Styrdokumentet föreslås gälla från och med 1 juni 2018.
Sammanfattning

Botkyrka kommun har genom ärendet KOF/2016:63 antagit Policy för möteslokaler i Botkyrka samt Riktlinjer för möteslokaler i Botkyrka. De nya
styrdokumenten tydliggör att kommunens möteslokaler inte hyrs ut till fester eller liknande evenemang. För att ge medborgarna möjlighet att hyra lokaler för fest och kalas genom kommunens försorg föreslår kultur- och fritidsnämnden att kommunen antar föreliggande Policy för festlokaler i Botkyrka kommun.
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§ 31
Ansökan om medel från Kulturrådet för Stärkta bibliotek i
hela landet (KOF/2018:54)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att, från Kulturrådet, ansöka om 1,1
mkr för att stärka biblioteksverksamheten i Botkyrka.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja kultur- och
fritidsnämndens ansökan om 2,6 mkr till Kulturrådet.
Sammanfattning

Kulturrådet har fått regeringens uppdrag att genomföra en treårig satsning
för att stärka biblioteksverksamheten i Sverige. Kommunerna har nu möjlighet att ansöka om medel för denna satsning.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ansöka om totalt 3,7 mkr (1,1 samt
2,6) i två omgångar för att stärka uppsökande satsningar och viss utvidgad
verksamhet inom Botkyrka kommuns bibliotek. Satsningarna ska riktas mot
prioriterade målgrupper i enlighet med Botkyrkas biblioteksplan och gällande verksamhetsmål.
Enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning får nämnden själv
besluta om att ansöka om medel upp till 25 prisbasbelopp. Ansökningar
därutöver ska beslutas av kommunstyrelsen. Skulle kommunstyrelsen inte
bevilja kultur- och fritidsnämndens ansökan om 2,6 mkr till Kulturrådet,
drar nämnden tillbaka sin ansökan. Skulle nämnden inte bevilja ansökan om
1,1 mkr drar förvaltningen tillbaka den ansökan.
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§ 32
Tilläggsäskande av investeringsmedel för konstgräs i
Vallmoparken (KOF/2017:191)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsförvaltningens
kostnadskalkyl.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja kulturoch fritidsnämndens tilläggsäskande av investeringsmedel om 400 tkr för att
anlägga konstgräs på fotbollsplanen i Vallmoparken. Utökade driftkostnader
hanteras i samband med budgetberedning 2019.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden biföll 2018-03-26 ett medborgarförslag om att
belägga en fotbollsplan i Vallmoparken med konstgräs (KS/2017:418).
Nämnden gav kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl som underlag till ett tilläggsäskande av investeringsmedel från
kommunfullmäktige.
Yrkande

(M) yrkar på avslag av ordförandeförslaget.
Kjell Sjöberg (opol) yrkar på avslag av ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om avslag av ordförandeförslaget enligt
(M)s och Kjell Sjöbergs yrkande alternativt bifall till ordförandeförslaget.
Ordförande finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med
ordförandeförslaget.
Reservationer

(M) reserverar sig mot beslutet.
Kjell Sjöberg (opol) reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning

Kjell Sjöberg (opol) ställer sig bakom (TUP)s särskilda yttrande, se bilaga.

5[6]

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-04-24

§ 33
Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm, mål 27530-17
(KOF/2017:232)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden i Botkyrka kommun beslutar att godkänna
kommunjuristens yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm i mål 2753017, avseende aktbilaga 15-17.
Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt vice ordförande Deniz Bulduk att underteckna yttrandet.
Jäv

Ordförande Robert Aslan (S) och andre vice ordförande Yusuf Aydin (KD)
deltog inte i beslutet på grund av jäv. Deniz Bulduk (MP) tjänstgjorde som
ordförande i Roberts ställe. Yulia Usova (MP) tjänstgjorde som ersättare för
Robert Aslan och Douglas Lillerud (M) tjänstgjorde som ersättare för Yusuf
Aydin.
Kjell Sjöberg (opol) deltog inte i beslutet på grund av jäv. Therese Lind
(TUP) tjänstgjorde i Kjells ställe.
Sammanfattning

Kjell Sjöberg har till förvaltningsrätten i Stockholm lämnat in ett kompletterande anförande i mål 27530-17, Laglighetsprövning enligt kommunallagen,
jäv, aktbilaga 15-17. Sjöberg vill fortsatt att förvaltningsrätten ska upphäva
beslutet § 87 ”Förlängd interimslösning för studieförbunden” fattat på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 13 november 2017 på grund av jäv
för ordförande Robert Aslan (S) och 2:e vice ordförande Yusuf Aydin (KD).
Kultur- och fritidsnämnden har givits möjlighet att yttra sig över Sjöbergs
anförande enligt aktbilaga 18, i underrättelse från förvaltningsrätten den 12
mars 2018. Vad Sjöberg har skrivit i aktbilaga 15-17 förändrar inte nämndens inställning och nämnden vidhåller således vad som tidigare har anförts
i målet.
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Ärende	
  14:	
  
Tilläggsäskande	
  av	
  investeringsmedel	
  för	
  konstgräs	
  i	
  
Vallmoparken	
  	
  	
  	
  
Vi har, tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen, varit kritiska mot en konstgräsplan på
denna plats. Anledningen är att det i närområdet finns såväl mindre som större konstgräsplaner, som
kompletteras av de befintliga bollplanerna med grusunderlag. Dessa ligger inom rimligt avstånd
från den föreslagna platsen och uppfyller därmed behovet av fotbollsplaner inom området
Detta ärende stärker oss i den uppfattningen och väcker dessutom nya frågor. Vem tar hand om
driftskostnaderna? Från vilken budget ska dessa medel hämtas? Vad skulle vi kunna få för pengarna
istället?
Therese	
  Lind	
  (TUP)
	
  

