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Ärende nummer 10 utgår och upptas vid ett senare tillfälle.
Sammanfattning

Text

Övrig rubrik
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Kultur och fritidsnämnden
2011-10-31

§
Yttrande över Medborgarförslag - Spola för skridskoåkning
vid Kassmyra skola (KF/2011:237)
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden
1) avstyrker medborgarförslaget att kommunen tar på sig ansvaret att spola
upp isen.
2) beslutar att i samverkan med berörda förvaltningar ta fram en plan för hur
kommunen ska arbeta med spontanidrott vintertid.
Sammanfattning

Kassmyra föräldraförening föreslår att kommunen spolar och plogar en isyta
på grusplanen vid Kassmyra skolan. De lyfter särskilt att detta är viktigt för
att stimulera lek på raster samt främja spontanidrott på kvällar och helger.
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att initiativ som detta bör stödjas, men
att varje enskild skola kan spola sin grusplan samt sköta den efter förmåga.
Kultur- och fritidförvaltningen anser att spontanidrott är viktig och att det
behövs fler alternativ för detta vintertid. Tanken är därför att ta fram en plan
för hur fler spontana idrottsplatser kan anläggas tillfälligt vintertid. Detta är
dock något som involverar flera olika förvaltningar, vilket innebär att man
bör samordna sig kring hur det i praktiken ska fungera.
Idag finns tyvärr inte beredskap vare sig i form av utrustning eller organisation för att spola isen på Kassmyra skolans eller andra skolors grusplaner. De
mindre skolornas grusplaner har inte kultur- och fritidsförvaltningen skötselansvar för.

Dnr KF/2011:237

TJÄNSTESKRIVELSE
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Kultur- och fritidsförvaltningen
2011-09-30

Referens

Mottagare

Roger Vintemar

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KF/2011:237

Medborgarförslag - Spola för skridskoåkning vid Kassmyra
skola
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden
1) avstyrker medborgarförslaget att kommunen tar på sig ansvaret att spola
upp isen.
2) beslutar att i samverkan med berörda förvaltningar ta fram en plan för hur
kommunen ska arbeta med spontanidrott vintertid.
Sammanfattning

Kassmyra föräldraförening föreslår att kommunen spolar och plogar en isyta
på grusplanen vid Kassmyra skolan. De lyfter särskilt att detta är viktigt för
att stimulera lek på raster samt främja spontanidrott på kvällar och helger.
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att initiativ som detta bör stödjas, men
att varje enskild skola kan spola sin grusplan samt sköta den efter förmåga.
Kultur- och fritidförvaltningen anser att spontanidrott är viktig och att det
behövs fler alternativ för detta vintertid. Tanken är därför att ta fram en plan
för hur fler spontana idrottsplatser kan anläggas tillfälligt vintertid. Detta är
dock något som involverar flera olika förvaltningar, vilket innebär att man
bör samordna sig kring hur det i praktiken ska fungera.
Idag finns tyvärr inte beredskap vare sig i form av utrustning eller organisation för att spola isen på Kassmyra skolans eller andra skolors grusplaner. De
mindre skolornas grusplaner har inte kultur- och fritidsförvaltningen skötselansvar för.
Ärendet

Kassmyra föräldraförening har inkommit med förslag om att grusplanen vid
Kassmyra skolan ska spolas under vintertid när vädret så tillåter. Förslaget
är att kommunen ska spola och ploga denna vintertid. De lyfter att detta
skulle innebära större möjligheter för barn och unga under såväl skoltid
samt efter skola och helger nyttja den spontant.

Kultur- och fritidsförvaltningen
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Kultur- och fritidsförvaltningen anser att det är viktigt att det finns spontana
ytor för lek, spel och motion. Att möjliggöra för isverksamhet är ett exempel
på hur vi kan främja ökad spontanidrott vintertid.
Kultur- och fritidsförvaltningen har vid flertal tidigare tillfällen mottagit liknande medborgarförslag samt fått samma önskemål från olika dialoger med
medborgare. Det är tydligt att det finns en efterfrågan på fler spontana
idrottsytor vintertid. Därför vill vi lyfta behovet av att se över hur spontana
is- och snöanläggningar kan anläggas och underhållas i vår kommun. Denna
fråga berör dock flera förvaltningar, vilka är serviceförvaltningen, utbildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltnignen. Förvaltningen anser att helheten måste ses över för att få det
att funka på ett bra sätt, dvs i urval var dessa ska anläggas, införskaffande av
rätt utrustning, vilken förvaltning som är ansvarig för denna uppgift samt
budgetförstärkning för att uppfylla detta.

Eva Jansson
Kultur- och fritidschef

_________
Expedieras till

Kommunstyrelsen
Utbildningsförvaltningen

Roger Vintemar
Verksamhetschef
Idrott- och anläggning

2[2]
Dnr KF/2011:237

Rubrik
Förnamn
Efternamn
Namn
Gatuadress
Postadress
Postnummer
Telefonnummer
Mobilnummer
E-postadress
Förslag

Motivering

Vi i Kassmyra Föräldraförening önskar att grusplanen intill
Kassmyraskolan spolas för skridskoåkning vintertid. Vårt förslag är
att kommunen spolar så snart temperaturen tillåter, samt plogar snön
som faller.
I nuläget bokas antingen Roplanhallen eller Ishuset upp för
skridskoåkning inom skoltid. Skulle grusplanen intill skolan spolas
och underhållas skapas större möjligheter för barnen att ägna sig åt
skridskoåkning. Även utanför skoltid skulle planen finnas
tillgänglig för åkning, vilket skulle borga för goda fritidsaktiviteter
för boende i området. Inte minst med tanke på miljön skulle en
isbana i område Kassmyra vara bra eftersom många då kunde ta sig
till fots istället för att ta bilen till arenor längre bort.
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§
Yttrande över motion (M) - Även fattiga barn bör kunna ha
en aktiv fritid (KF/2011:239)
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa förvaltningens bedömning
om möjligheterna för barn i ekonomiskt utsatta familjer att ha en aktiv fritid.
Sammanfattning

Moderaterna föreslår i sin motion att en subventionsmodell utarbetas för att
möjliggöra för barn i ekonomiskt utsatta familjer att delta i kultur- och fritidsaktiviteter. Kultur- och fritidsförvaltningen konstaterar att det redan
idag finns ett riktat bidrag inom socialförvaltningen med denna inriktning.
Utöver det finns ett utbud av aktiviteter inom kultur- och fritidsförvaltningen som är avgiftsfria samt att avgifterna vid Botkyrka kulturskola, Alby
Fejm och Cirkus Cirkör sänks 2012.

Dnr KF/2011:239

TJÄNSTESKRIVELSE
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Kultur och fritidsförvaltningen
2011-09-28

Referens

Mottagare

Andreas Dahlgren

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KF/2011:239

Motion (M) - Även fattiga barn bör kunna ha en aktiv fritid
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa förvaltningens bedömning
om möjligheterna för barn i ekonomiskt utsatta familjer att ha en aktiv fritid.
Sammanfattning

Moderaterna föreslår i sin motion att en subventionsmodell utarbetas för att
möjliggöra för barn i ekonomiskt utsatta familjer att delta i kultur- och fritidsaktiviteter. Kultur- och fritidsförvaltningen konstaterar att det redan
idag finns ett riktat bidrag inom socialförvaltningen med denna inriktning.
Utöver det finns ett utbud av aktiviteter inom kultur- och fritidsförvaltningen som är avgiftsfria samt att avgifterna vid Botkyrka kulturskola, Alby
Fejm och Cirkus Cirkör sänks 2012.
Bakgrund

Moderaterna föreslår i sin motion att berörda förvaltningar ges i uppdrag att
utarbeta en modell för att subventionera deltagandet för barn till fattiga föräldrar i idrottsföreningar samt Botkyrka kulturskola.
Kultur- och fritidsnämnden delar motionärens syn på behov av riktade insatser för att barn i ekonomiskt svaga familjer. Glädjande nog genomförs redan
idag en rad insatser på området, både inom kultur- och fritidsnämndens och
socialnämndens ansvarsområden.
Svar på motion

Socialnämnden har sedan 2010 infört ett riktat ekonomiskt bidrag om 2 500
kronor per barn och år avseende barn som lever i familjer med långvarigt biståndsberoende (NS/2010:168). Bidraget är riktat direkt till det enskilda
barnet, det ska bidra till barnets utveckling, det ska sträcka sig över tid
och/eller vara kopplat till skola eller fritidsverksamhet.
Utöver detta genomförs inom kultur- och fritidsförvaltningen en rad verksamheter som inte ställer krav på medlemskap eller avgifter. Exempel på det

Kultur och fritidsförvaltningen
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är den relativt omfattande fritidsgårdsverksamheten och de senaste årens
satsningar på spontanidrott i organiserad eller oorganiserad form. Fritidsgårdsverksamheten är av öppen karaktär och når årligen över 160 000 besökare som får möjlighet till social samvaro blandat med fysiska och kulturella
aktiviteter. Utöver det erbjuds över 90 tillfällen årligen att pröva olika estetiska verksamheter inom kultur- och biblioteksverksamheten samt olika lovverksamheter utan avgifter. Från och med 2012 sänks avgifterna vid Botkyrka kulturskola och subventionen av deltagaravgifterna ökar hos Cirkus
Cirkör och Alby Fejm.
Under hösten 2011 genomför kultur- och fritidsförvaltningen en utredning
om nolltaxa i kommunen. En förhoppning med det är att underlätta för föreningslivet i kommunen. Det borde också möjliggöra för föreningarna att
sänka medlemsavgifterna för att nå bredare målgrupper. Kommunen har
dock i dagsläget svårt att styra det fria föreningslivets avgiftsuttag.
Allt detta sammantaget gör att möjligheterna att delta i fysiska och kulturella aktiviteter på sin fritid ökat för barn och unga i Botkyrka de senaste
åren och förhoppningsvis kan stärkas ytterligare. Tillsammans med möjligheten för barn i familjer med bidragsberoende att få stöd till fritidsaktiviteter
från socialförvaltningen finns idag ett flertal alternativ som kan bidra till en
aktiv fritid.

Eva Jansson
Kultur- och fritidschef
_________
Expedieras till

Kommunfullmäktige

Andreas Dahlgren
Verksamhetschef Ungdom
och förening

2[2]
Dnr KF/2011:239

MOTION
Kommunfullmäktige
2011-06-16
Även fattiga barn bör kunna få ha en aktiv fritid
Det finns även i Sverige barn som växer upp under dåliga ekonomiska förhållanden.
Trots att vårt land tillhör ett av de länder i världen där de flesta barn har det bra kan vi
inte blunda för det. Vi vill se ett Sverige där alla barn kan växa upp under trygga och
bra villkor.
Orsaken till att barn växer upp i ekonomisk utsatthet handlar ofta om att föräldrarna
saknar arbete eller av andra skäl har för små marginaler i ekonomin. Det finns också en
större risk att barn till ensamstående föräldrar har det svårare ekonomiskt. Sverige har
också länge haft brister i skolan och integrationen som påverkar.
I Botkyrka kommun finns det för många barn vars föräldrar definieras som fattiga.
Alltför många barn i vår kommun kan idag inte, för att ta två exempel, spela fotboll i en
förening eller lära sig att spela ett instrument. Alla barn bör, på lika villkor, få
möjligheten att ha en aktiv fritid, mötas över olika gränser och få mer jämlika
livschanser. Vi vill att alla ska kunna frigöra sin inre kreativitet genom exempelvis ett
deltagande i Kulturskolan. Vi unnar alla barn att få röra på sig tillsammans med andra,
för att förstå styrkan i ett lagspel och utvecklas som individ genom sin idrott.
Vi vill uppmuntra alla barn till en aktiv fritid, genom att dessa ska kunna få ett bidrag
som motsvarar terminsavgiften för att idrotta. Detta bör även kunna utsträckas till att
omfatta Kulturskolan. Någon form av kostnads- och inkomsttak för den kommunalt
finansierade subventionen bör dock sättas och vissa idrotter är mycket dyrare än andra.
De som har störst behov av stöd kan räkna med vårt särskilda engagemang. Vi vill samla alla i
en gemensam kamp för mänsklig rättfärdighet. Det finns ett osvikligt gemensamt ansvar när
1
den egna förmågan inte räcker till.

Inget barn ska lämnas efter, vare sig i skolan eller på fritiden, oavsett föräldrarnas
ekonomiska status.
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta
att

ge berörda förvaltningar i uppdrag att utarbeta en modell, samt uppskattad
kostnad, för att subventionera deltagandet för barn till fattiga föräldrar i
idrottsföreningar samt Kulturskolan.

Jimmy Baker

1

Idéprogram 2001, Moderata Samlingspartiet. sid. 3.
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§
Yttrande över motion (M) - Botkyrka behöver en arena för
fler idrotter och evenemang (KF/2011:238)
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen.
Sammanfattning

Moderata samlingspartiet har inkommit med en motion med önskan om att
kommunledningsförvaltningen ska ge i uppdrag att utreda etableringen av
en multisportarena.
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att det för närvarande finns flera processer som direkt eller indirekt berör den inkomna motionen. Bland annat en
eventuell multiarena inom Familjeparken. I första hand bör dessa processer
få möjlighet att slutföras innan ytterligare process inleds. Vidare anser förvaltningen att det bör tas i betänkande att det råder mycket diskussioner på
nationell nivå kring de stora krav som förbunden ställer på kommuner och
rimligheten i att tillmötesgå dessa. Förvaltningen anser att fokus även fortsatt i första hand bör vara på barn- och ungdoms- samt breddidrott. Elitidrottens krav bör ifrågasättas och eventuellt lösas på en regional nivå.

Dnr KF/2011:238

TJÄNSTESKRIVELSE
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Kultur- och fritidsförvaltningen
2011-09-30

Referens

Mottagare

Roger Vintemar

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KF/2011:238

Motion (M) - Botkyrka behöver en arena för fler idrotter och
evenemang
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen.
Sammanfattning

Moderata samlingspartiet har inkommit med en motion med önskan om att
kommunledningsförvaltningen ska ge i uppdrag att utreda etableringen av
en multisportarena.
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att det för närvarande finns flera processer som direkt eller indirekt berör den inkomna motionen. Bland annat en
eventuell multiarena inom Familjeparken. I första hand bör dessa processer
få möjlighet att slutföras innan ytterligare process inleds. Vidare anser förvaltningen att det bör tas i betänkande att det råder mycket diskussioner på
nationell nivå kring de stora krav som förbunden ställer på kommuner och
rimligheten i att tillmötesgå dessa. Förvaltningen anser att fokus även fortsatt i första hand bör vara på barn- och ungdoms- samt breddidrott. Elitidrottens krav bör ifrågasättas och eventuellt lösas på en regional nivå.
Pågående arbete

Moderata samlingspartiet har inkommit med en motion där önskar att kommunledningsförvaltningen ger i uppdrag att utreda förutsättningarna för att
bygga en arena som är helt eller delvis externt finansierad, se över var en
sådan arena kan placeras geografiskt samt kommunstyrelsen får flera alternativ att välja på där olika geografiska placeringar samt kostnadsnivåer redovisas.
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att det för närvarande pågår flera processer som direkt eller indirekt lyfter den fråga som tas upp i motionen.
Främst diskussioner med en privat aktör att bygga en multiarena i anslutning
till Familjeparken i Hågelby. Vi har förståelse för att processer när extern
finansiering är grunden för en etablering är komplexa och på grund av alla
de delar som måste lösas i avtal och diskussioner. Förvaltningen anser att
det är viktigt att ge utrymme och visa tålamod i denna process. Innan det är

Kultur- och fritidsförvaltningen
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klart vad resultatet av dessa samtal blir anser förvaltningen att det inte ska
startas ytterligare utredningar kring etablering av en multisportarena.
Vidare har kultur och fritidsförvaltningen uppdraget att ta fram ett idrottspolitiskt program, vilket syftar till att ta ett bredare grepp kring hur kommunen
ska jobba och stödja såväl föreningslivet som andra aktörer och uppmuntra
att medborgarna har ett fysiskt aktivt liv. Denna kommer även ta upp behovet av en långsiktigt anläggningsstrategi samt att kunna erbjuda kvalitativa
och bra anläggningar till vårt föreningsliv, både bredd- och i viss mån elitidrott. Detta dokument kommer vara klart under våren 2012.
Kultur- och fritidsförvaltningen har också under 2011 ett uppdrag att se över
hur Brunna IP området kan utvecklas. I detta arbete ingår att utreda möjligheten att utveckla existerande anläggningar för att kunna uppfylla efterfrågan på anläggning med fler åskådarplatser.
Kultur- och fritidsförvaltningen anser också att det finns en mycket viktig
principiell fråga kring etablering av multisportarenor. Det finns på nationell
nivå en livlig diskussion och ökad spänning mellan de orimliga krav som ett
flertal specialidrottsförbund eller deras elitidrottsförbund ställer till kommuner. SKL:s kultur- och fritidsberedning har nyligen antagit principer kring
hur förhållandet mellan kommunerna och elitidrottens krav bör vara. Flera
av de arenakrav som olika förbund har är långt mer än vad som kan anses
vara rimligt. Det bör noteras att förbunden inte tar något ekonomiskt ansvar
för de krav de ställer, utan lämnar den frågan helt till de enskilda kommunerna. Ett exempel på ett sådant krav är till exempel att Svenska Handbollsförbundet satt som krav att de arenor som elitserielagen spelar på ska ha
minst 2 500 åskådare, om den är ombyggd eller nybyggd. Detta oavsett vilket publikintresse som finns i den aktuella kommunen, i fallet IFK Tumba
har åskådarsnittet varit cirka 400 personer
Tankesmedjan Timbro har lyft diskussionen genom sin skrift Arenafeber där
de ifrågasätter motiven bakom arenabyggen och med vilken rätt skattemedel
ska gå till dessa projekt. Traditionellt har kommuner ansett att deras fokus
bör vara barn- och ungdomsidrott samt breddidrotten. Kultur- och fritidsförvaltningen anser att fokus fortsatt bör vara på barn- och ungdomsidrott samt
breddidrott. Att bygga en multisportarena för elitverksamhet innebär en stor
investeringskostnad och i nästa led ett långssiktigt åtagande ekonomiskt avseende drift av anläggningen. När det gäller de större elitinriktade arenorna
anser förvaltningen att en ansvarsfull strategi är att verka för ett regionalt
samarbete och tillsammans med närliggande kommuner verka för att äga
och driva gemensamma anläggningar.
Eva Jansson

Roger Vintemar
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Kultur- och fritidschef
_________
Expedieras till

Kommunfullmäktige

Verksamhetschef
Idrott- och anläggning
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MOTION
Kommunfullmäktige
2011-06-16
Botkyrka behöver en arena– för flera idrotter och evenemang
Botkyrka kommun är en stor kommun, den 23:e största i landet enligt SCB1. Det finns
ett befolkningsunderlag för att kunna ha ett par elitlag, oavsett idrottsdisciplin. Nu har
inte Botkyrka utmärkt sig i de allra största idrotterna, jämfört med t.ex. Södertälje, men
inom t.ex. handboll och innebandy har vi haft och har lag på den absolut högsta nivån.
Tumba handboll blev som bekant tvungna att spela sina hemmamatcher säsongen
2011/12 i Eriksdalshallen i Stockholm, då hemmaplanen, Tumba Idrottshus, inte höll
måttet. Vid flera tillfällen har företrädare för kommunen pratat och hänvisat till en
framtida multihall/arena. Vi anser att det är dags att på allvar ta tag i möjligheterna att
försöka få en arena till stånd i Botkyrka.
Hur mycket den ska få kosta, hur den ska finansieras eller vilka idrotter som kunna
beredas plats där är frågor som bör utredas, ser man sig runt om bland Sveriges
kommuner så skiljer sig ambitionsnivåerna åt en hel del2. Vi ser helst att
kommunfullmäktige får flera olika alternativ att välja emellan, där fördelar och
nackdelar med respektive alternativ är ordentligt belysta.
Det viktiga är att arenan ska kunna användas av så många idrotter som möjligt, samt
andra arrangemang som mässor, konserter och kongresser. Det är likaledes viktigt att
den klarar de krav som finns för att t.ex. elitlag i basket, innebandy eller handboll ska
kunna spela sina hemmamatcher där. Genom att ge ordentliga grundförutsättningar så
ökar också möjligheterna för våra lag att utvecklas och förbättras.
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta
att
att

att

ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att
bygga en arena för idrotten som är del- eller helt externt finansierad, samt
ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att, inom ramen för samma
utredning, se över den lämpligaste geografiska placeringen av en sådan arena
sett ur ett långsiktigt planeringsperspektiv, samt
ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen
med ett förslag som innehåller flera olika alternativ, ifråga om kostnad, innehåll
och geografisk placering.

Anders Peterson

1

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____228197.aspx
I Norrköping var projektkostanden 134 Mkr, i Svedala 47 Mkr, i Västervik 80 Mkr samt Bosöns 50 Mkr. Siffrorna varierar mellan
slutkostnader och projekteringskostnader och är tagna från lokalmedia eller kommunala hemsidor.
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Kultur och fritidsnämnden
2011-10-31

§
Rapport om Botkyrka kommuns filmsatsning (KF/2011:384)
Förslag till beslut

Till protokollet antecknas att kultur- och fritidsnämnden har tagit del av följande information:
Sammanfattning

Ulf Andersson Greek, filmsamordnare i Botkyrka kommun, rapporterar om
kommunens filmsatsning.
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Kultur och fritidsförvaltningen
2011-10-31

Referens

Mottagare

Frida Amnow

Kultur- och fritidsnämnden

Rapport om Botkyrka kommuns filmsatsning
Förslag till beslut

Till protokollet antecknas att kultur- och fritidsnämnden har tagit del av följande information:
Sammanfattning

Ulf Andersson Greek, filmsamordnare, rapporterar om filmarbetet.

Kultur och fritidsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00
Direkt /HandläggareTelefon Sms·070 73 28 017· E-post frida.amnow@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se
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Referens

Ulf Andersson-Greek

Rapport om Botkyrka kommuns filmsatsning
Botkyrka kommuns arbete med att utveckla film och rörliga bilder som
verktyg för lek och lärande, kultur och näring har under 2011 gått in i en intensifierad fas. En särskild filmsamordnare, Ulf Andersson-Greek, har projektanställts för att leda arbetet under året. Utvecklingsuppdraget förvaltas
av kultur- och fritidsförvaltningen på delegation från kommunledningsförvaltningen.
Kommunens målsättningar

Arbetet har sin grund i den särskilda filmstrategi som antogs av kommunstyrelsen 2008,och som i sin tur utgör en specifikation för området inom
kommunen större upplevelsesatsning. Redan i den senare fanns ett antal
målsättningar för filmen: kommunen ska förstärka de regionala resurserna
för film, etablera ett regionalt växthus (Filmbasen), tillse att fler filmbolag
etablerar sig i kommunen, skapa nya utbildningar inom film och medier och
ett regionalt resurscentrum för mediepedagogik. Samtliga målsättningar är
”igångsatta” och de två första punkterna är redan förverkligade.
I filmstrategin tillades dessutom en geografisk dimension till målsättningarna: Tumba (främst via Xenter) ska utvecklas som nod för utbildning och
mediepedagogik; och Alby (främst via Subtopia och Filmbasen) ska utvecklas en ”filmby” där fler företag, utbildningar och andra organisationer ska ta
plats. Här läggs också ett ökat fokus på barn- och ungdomsverksamhet.
Ansvar och organisation

Ansvaret för att utveckla filmverksamheten i kommunen är förvaltningsoch bolagsövergripande och ankommer på respektive enhets eget kompetensområde. Den särskilde filmsamordnaren arbetar som ett stöd till alla involverade parter. Kultur- och fritidsförvaltningen har ett särskilt ansvar för
att utveckla rörlig bildverksamhet för barn och unga på fritiden samt att tillgängliggöra filmutbudet för kommunens medborgare.

Kultur och fritidsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00
Direkt /HandläggareTelefon Sms·070 73 28 017· E-post frida.amnow@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se
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Kommunens övriga utvecklingsarbete

Ökat utvecklingsarbete med filmen pågår även inom kommunens övriga
förvaltningar. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen/Xenter
arbetar (i samarbete med utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och Stockholms läns landsting/Film Stockholm) med utveckling
av regionalt mediepedagogiskt centrum med syftet att utveckla och försälja
organisationens mediepedagogiska utbud även för övriga söderortskommuner.
Kommunledningsförvaltningens näringslivschef deltar i diskussioner om
hur filmverksamheten och –inspelningar i Botkyrka bättre kan kopplas till
kommunens näringsliv; en normalbudgeterad svensk långfilms spenderar ca
1,5-2 mnkr bara på catering, transporter och andra närliggande tjänster.
Kommunledningsförvaltningens kommunikationschef deltar i planeringen
av en informationskampanj kring ”filmens Botkyrka”. Samhällsbyggnadsförvaltningen deltar i arbetet att hitta inspelningsplatser för film och bevilja
tillstånd för dessa. Även kommunens demokratiberedning och –utvecklare
deltar i projekt där den rörliga bilden ska integreras i demokratiarbetet.
Botkyrkabyggen samarbetar kring att hyra ut lediga lägenheter för inspelning och teamboende.
Upplev Botkyrka AB/Subtopia har stärkt sitt arbete med bygga en ”filmby”
genom att attrahera fler verksamheter och produktioner till sitt område. I den
nya studion Hangaren har bland annat delar av amerikanska filmversionen
av Millennium och hela aktuella SVT-projektet Helt magiskt spelats in. Ett
flertal unga filmbolag och lågbudgetproduktioner har också tagit plats i Subtopias särskilda residensprogram.
Dessutom agerar kommunen sedan tidigare som aktiv delägare i verksamheterna Filmregion Stockholm-Mälardalen och Filmbasen i syfte att utveckla miljön för filmproduktion både för unga och professionella filmare.
Inom Filmregionen har bland annat utrett hur barnfilmen och fortbildningsinsatserna på filmområdet kan stärkas i regionen; frågor som kommunen är
aktivt delaktig i. Filmbasen har ökat sitt medlemsantal till 2500 unga filmare
och är nu mötesplats på webben för filmare från hela Mälarregionen. Utöver
stora framgångar under året för enskilda filmare och filmer lanserar man
inom kort Nordens första crowd funding-projekt för film.
Kultur- och fritidsförvaltningens utvecklingsarbete

Hittills har redan ett flertal viktiga strategiska beslut tagits för att stärka rörlig bildverksamheten för barn och unga i kommunen. Uppdrag och medel
har omfördelats inom Fanzingo/Filmbasen så att hälften av pengarna (400
tkr) nu har öronmärkts för arbetet med Botkyrkaungdomar mellan 13-25 år.
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Målet är att totalt 500 ungdomar berörs av verksamheten årligen, bland annat via en öppen filmverkstad varje vecka.
Dessutom erbjuds kontinuerlig fortbildning inom eget filmskapande för alla
fritidsledare och intresset för att etablera filmverksamhet på fritidsgårdarna
har visat sig vara stor. Fritidsgården Southside i Tumba och Ungdomens
hus i Fittja har redan etablerat egna filmverkstäder.
Ett tillfälligt projektstöd om 100 tkr har i augusti fördelats för samverkansprojekt mellan kommunens många filmverksamheter. Även ett par fritidsgårdar och föreningar har givits chansen att delta i projekten. Bland annat
ska Alby turkiska ungdomsförening göra en dokumentär om ungdomsarbetet inom Konyaspor IF, Alby Fejm gör en förstudie för att starta upp studiecirklar i film och Tumbascenen startar en ung filmklubb i samarbete med
Tumba gymnasium och Xenter.
Filmen får även kontinuerligt en mer framskjuten position i förvaltningens
allmänna kulturutbud, bland annat i kulturmånaden och äldreveckan. Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar även med uppdraget att tillgängliggöra
kommunens fritidsanläggningar för filmproduktion. Hittills har till exempel
inspelningar skett i badhus och Ishuset i Tumba.
Kultur- och fritidsförvaltningen deltar även i utvecklingsarbete som huvudsakligen handhas av andra förvaltningar, däribland arrangemang av Skolbiodagen (premiär i mars 2011) och utveckling av regionalt mediepedagogiskt centrum inom Xenter. Förvaltningen deltar även i dialogen av utvecklingen av rörlig bild som integrerad del i kommunens demokratiutvecklingsarbete där ett par pilotprojekt förväntas sättas i sjön till vintern 2011/2012
(handhas av kommunledningsförvaltningen/kommunens demokratiutvecklare).
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Kultur och fritidsnämnden
2011-10-31

§
Öppettider Tumba bibliotek (KF/2011:202)
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ändra öppettiderna i Tumba bibliotek i enlighet med förslaget nedan. De nya öppettiderna gäller från och med
den 10 januari 2012.
Sammanfattning

I syfte att förbättra servicen till bibliotekets tidnings- och tidskriftsläsare
och tillmötesgå önskemål från brukarundersökningarna vill vi flytta in tidningar och tidskrifter i själva biblioteket. Samtidigt förändras bibliotekets
öppettider så att hela bibliotekets öppnar en timme tidigare varje morgon
måndag - torsdag. Fredagar, som har lägre besöksfrekvensen, får något
minskade öppettider.
Förmiddagstid i biblioteket uppskattas. Förutom tidningsläsarna är det stora
besökargrupper såsom vuxenstuderande, studenter, pensionärer, småbarnsföräldrar och förskolor som gärna vill komma till biblioteket tidigt.
Förslag till nya öppettider fr.o.m. 2012-01-10:
(nuvarande tider inom parentes)
Måndag – torsdag
9.00 – 20.00
(10.00 – 20.00)
Fredag
11.00 – 17.00
(10.00 – 19.00)
Lördag, söndag
11.00 – 15.00
(11.00 – 15.00)
Nuvarande tidningsrum öppnar kl 9.00 måndag – fredag.
Nya öppettiderna för biblioteket blir totalt 58 timmar/vecka mot nuvarande
57 timmar/vecka. Det blir en ökning med en timme/vecka. Tidningsrummets tider minskas från 66 timmar/vecka till 58 timmar/vecka.
Tumba bibliotek har i förhållande till flertalet bibliotek i Stockholm redan
generösa tider. Totalt sett har biblioteken i Botkyrka 126 öppettimmar/1000
invånare mot i genomsnitt 98,6 timmar i Stockholms län.
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Kultur- och fritidsförvaltningen
2011-05-25

Referens

Mottagare

Margareta Berg

Kultur- och fritidsnämnden

Öppettider Tumba bibliotek (KF/2011:202)
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ändra öppettiderna i Tumba bibliotek i enlighet med förslaget nedan. De nya öppettiderna gäller från och med
den 10 januari 2012.
Sammanfattning

I syfte att förbättra servicen till bibliotekets tidnings- och tidskriftsläsare
och tillmötesgå önskemål från brukarundersökningarna vill vi flytta in tidningar och tidskrifter i själva biblioteket. Samtidigt förändras bibliotekets
öppettider så att hela bibliotekets öppnar en timme tidigare varje morgon
måndag - torsdag. Fredagar, som har lägre besöksfrekvensen, får något
minskade öppettider.
Förmiddagstid i biblioteket uppskattas. Förutom tidningsläsarna är det stora
besökargrupper såsom vuxenstuderande, studenter, pensionärer, småbarnsföräldrar och förskolor som gärna vill komma till biblioteket tidigt.
Förslag till nya öppettider fr.o.m. 2012-01-10:
(nuvarande tider inom parentes)
Måndag – torsdag
9.00 – 20.00
(10.00 – 20.00)
Fredag
11.00 – 17.00
(10.00 – 19.00)
Lördag, söndag
11.00 – 15.00
(11.00 – 15.00)
Nuvarande tidningsrum öppnar kl 9.00 måndag – fredag.
Nya öppettiderna för biblioteket blir totalt 58 timmar/vecka mot nuvarande
57 timmar/vecka. Det blir en ökning med en timme/vecka. Tidningsrummets tider minskas från 66 timmar/vecka till 58 timmar/vecka.
Tumba bibliotek har i förhållande till flertalet bibliotek i Stockholm redan
generösa tider. Totalt sett har biblioteken i Botkyrka 126 öppettimmar/1000
invånare mot i genomsnitt 98,6 timmar i Stockholms län.

Kultur- och fritidsförvaltningen
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Bakgrund

Tumba bibliotek i Tumba centrum har ett tidnings- och tidskriftsrum beläget utanför själva biblioteket intill entrén från Tumba torg. Tidningsrummet
är välbesökt men upplevs inte som vare sig trivsamt eller välfungerande. I
brukarundersökningar liksom i den dagliga kontakten med besökare är klagomål på tidningsrummet ofta återkommande. Besökarna önskar ett större
och trivsammare tidningsrum, helst inne i biblioteket. De tar också upp att
tidningar och tidskrifter försvinner och önskar att de förvaras inne i biblioteket för att minska svinnet.
I senaste brukarenkäten från 2010 finns önskemål om att biblioteket ska
öppna tidigare på dagarna. Förutom tidningsläsarna är det många andra besökare som uppskattar förmiddagstid och uttrycker önskemål om att biblioteket ska öppna tidigare, bl.a. studerande, pensionärer, småbarnsföräldrar
och förskolorna.. En stor del av de studerande är vuxenstuderande som är en
extra viktig målgrupp sedan komvux flyttat till Tumba.
Vi vill nu svara på dessa önskemål och flytta in tidningar och tidskrifter i
själva biblioteket, skapa en trivsam tidnings- och tidskriftshörna och bygga
upp den naturliga kontakten med programverksamhet, exponerade medier
mm. Tidningsläsarna, en i hög grad manlig läsekrets, vill vi kunna nå dem
med impulser och inspiration till annan läsning och till aktuell programverksamhet. Vi vill synliggöra bibliotekets tidskrifter, en stor och relativt
kostsam resurs, för fler besökare och samtidigt råda bot på det återkommande problemet med svinn bland tidningar och tidskrifter genom att flytta
in dem i det bemannade biblioteket.
Tidningsläsarna kommer tidigt. Tidningsrummet öppnar därför en timme tidigare än biblioteket. För att även i fortsättningen kunna ge tidningsläsarna
en bra service, föreslår vi en omfördelning av öppettiderna som innebär att
hela biblioteket öppnar en timme tidigare varje morgon måndag - torsdag.
Fredagar då besöksfrekvensen i biblioteket är lägre än övriga veckodagar,
föreslår vi något minskade öppettider. Statistiken visar att eftermiddagsbesöken sker tidigare på fredagar än andra veckodagar. Efter kl 17 avtar besöken på fredagar medan besöksfrekvensen är hög fram till kl 18 på måndagtorsdag.
Ett engagerat arbete för att utveckla Tumba bibliotek pågår inom biblioteksenheten. Man bygger upp och stärker kontakterna med det kringliggande
samhället, utvecklar programverksamheten för både vuxna och barn, vill
förbättra tillgängligheten och utveckla både samhällsroll och fokus på språk,
studier, skrivande och berättande.

2[3]
Dnr KF/2011:202

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE
2011-05-25

Förslaget till nya öppettider innebär att bibliotekets kontinuerliga fortbildning, gemensamma utvecklingsprojekt, möten och arbetsplatsträffar kan genomföras utan krav på fördyrande vikarier. I förlängningen ger en omfördelning av öppettiderna därför utrymme att skapa högre kvalitet och ett mer
attraktivt bibliotek för våra besökare.
Att skapa en inbjudande gemensam entré och foajé till bibliotek och konsthall är ett starkt önskemål i båda verksamheterna och har tagits upp i förvaltningens framåtsikt. I väntan på en sådan större förändring kan den frigjorda ytan i nuvarande tidningsrummet användas till exponering av medier
och verksamhet, sittplatser, program- och aktivitetsyta mm.

Eva Jansson
Kultur- och fritidschef

Margareta Berg
Verksamhetschef Bibliotek
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Kultur och fritidsnämnden
2011-10-31

§
Revision av föreningar 2011, Eriksberg BK (KF/2011:3)
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1) polisanmäla Eriksbergs BK för misstanke om förskingring av
föreningens ekonomiska medel.
2) Eriksbergs BK inte tillåts att boka lokaler och anläggningar eller söka föreningsbidrag i Botkyrka kommun under utredningstiden.
3) kräva Eriksbergs BK på återbetalning av föreningsbidrag för
verksamhetsåren 2009 och 2010.
Sammanfattning

Föreningen Eriksbergs BK har reviderats enligt kultur- och fritidsnämndens
rutiner. Eriksbergs BK togs ut till revision för första gången redan i april
2010, men föreningen har inte lämnat in handlingar för redovisning förrän
16 september 2011. Revisionen visar på att delar av föreningens ekonomiska medel kan ha använts för privat bruk. Utifrån resultatet av genomförd
revision för Eriksbergs BK för verksamhetsåren 2009 och 2010 föreslås kultur- och fritidsnämnden besluta att göra en polisanmälan mot föreningen
samt genomföra en rad åtgärder för att föreningen inte ska bedriva verksamhet förrän ansvarsfrågan är utredd. I kultur- och fritidsnämndens bidragsreglemente för föreningar finns regelverk för polisanmälan vid misstanke om
brott.
Möte med föreningens ordförande

Förvaltningen och kommunens revisor har träffat föreningens ordförande för
att ge möjlighet till klargörande kring de frågor som uppkommit i revisionen.
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Föreningens ordförande har inte på någon punkt kunnat redogöra för hur det
kommer sig att föreningens pengar enligt bifogade kvitton och annat underlag använts till privat konsumtion och privata inköp, för användandet av
föreningens bankkort och för utlandsresor av privat karaktär.

Övrigt

Ungdom och förening på kultur- och fritidsförvaltningen kommer att ta initiativ till att de barn och ungdomar som är aktiva i föreningen ges möjlighet
att fortsätta i andra föreningar i närområdet.
Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att göra en anmälan om ärendet till
Riksidrottsförbundet och Arbetsförmedlingen.
Eva Jansson
Kultur- och fritidschef

Andreas Dahlgren
verksamhetschef
Ungdom och förening
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Kultur och fritidsförvaltningen
2011-10-31

Referens

Mottagare

Agata Kinski

Kultur- och fritidsnämnden

Revision av föreningar 201, Eriksberg BK
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1) polisanmäla Eriksbergs BK för misstanke om förskingring av
föreningens ekonomiska medel.
2) Eriksbergs BK inte tillåts att boka lokaler och anläggningar eller söka föreningsbidrag i Botkyrka kommun under utredningstiden.
3) kräva Eriksbergs BK på återbetalning av föreningsbidrag för
verksamhetsåren 2009 och 2010.
Sammanfattning

Föreningen Eriksbergs BK har reviderats enligt kultur- och fritidsnämndens
rutiner. Eriksbergs BK togs ut till revision för första gången redan i april
2010, men föreningen har inte lämnat in handlingar för redovisning förrän
16 september 2011. Revisionen visar på att delar av föreningens ekonomiska medel kan ha använts för privat bruk. Utifrån resultatet av genomförd
revision för Eriksbergs BK för verksamhetsåren 2009 och 2010 föreslås kultur- och fritidsnämnden besluta att göra en polisanmälan mot föreningen
samt genomföra en rad åtgärder för att föreningen inte ska bedriva verksamhet förrän ansvarsfrågan är utredd. I kultur- och fritidsnämndens bidragsreglemente för föreningar finns regelverk för polisanmälan vid misstanke om
brott.
Möte med föreningens ordförande

Förvaltningen och kommunens revisor har träffat föreningens ordförande för
att ge möjlighet till klargörande kring de frågor som uppkommit i revisionen.
Föreningens ordförande har inte på någon punkt kunnat redogöra för hur det
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föreningens bankkort och för utlandsresor av privat karaktär.
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1 Sammanfattning och bedömning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade i februari 2011-02-07 att uppdra åt Kultur- och fritidsförvaltningen att genomföra en revision av fyra föreningar. I denna rådgivningsrapport redovisas
resultatet av denna granskning avseende Eriksbergs BK.
Syftet med ovanstående granskning är att följa upp föreningens bidragsanvändning utifrån
ekonomisk synvinkel samt bedöma riktigheten och substansen i inlämnad redovisning för både
2009 och 2010.
Efter genomgång av föreningens ekonomiska redovisning för 2009 och 2010 bedömer vi att
Eriksbergs BK inte på ett tillfredsställande sätt har kunnat redovisa hur erhållet föreningsbidrag
och andra ersättningar använts samt att riktigheten och substansen i inlämnad redovisning kan
ifrågasättas.
Granskningsresultatet kan sammanfattas i nedanstående punkter:
Föreningen har en egenfinansiering på 1,5 % och en bidragsfinansiering på 98,5 %. De
kommunala bidragen utgör endast 1,1 % av intäkterna. Till detta ska dock läggas att
föreningen, i och med statusen som bidragsberättigad, under granskad period har fått hyra
kommunala lokaler och anläggningar till subventionerade taxor.
Vi beräknar antalet betalande medlemmar under perioden till endast ca 20 för 2009 och ca
25 för 2010, vilket är en anmärkningsvärt låg siffra utifrån att medlemsförteckningen 2009
och 2010 upptar 331 respektive 387 medlemmar. Detta förhållande ger även en extremt låg
egenfinansiering och ett mycket högt bidragsberoende.
Föreningen har under perioden haft orimliga höga kostnader för representation,
uppvaktningar och sammanträden, totalt 71 112 kr. Delar av dessa kostnader bedöms
vidare ha karaktären av privata.
Bokföringen är datorbaserad och bedöms uppfylla de grundläggande kraven kring
kronologi och systematik, förutom att substansen och riktigheten i redovisningen kan
ifrågasättas i och med konstaterade felaktigheter i balansräkningen när det gäller in- och
utgående balanser mellan 2009 och 2010, olika resultat mellan balansräkning och
resultaträkning m m.
Bokföringen är ofullständig i och med att föreningens bankgirokonto inte finns redovisat i
balansräkningen (samtliga in- och utgående transaktioner). Överföringar har skett från
bankgirokontot, vilket framgår av kontoutdrag avseende plusgirokontot. Som exempel kan
nämnas att kommunen under 2010 kvartalsvis betalade ut ett föreningsstöd på totalt
10 000 kr. Detta finns inte bokfört i resultaträkningen som kommunalt bidrag. På
kontoutdrag från plusgirot hittar vi två överföringar från bankgirokontot på vardera 5 000
kr, varav en med blyerts noteringen ”kommunalt bidrag”, som felaktigt bokförts som
övriga bidrag.
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Konton för periodisering av kostnader och intäkter används, men på ett delvis felaktigt
sätt. Resultatet i balansräkning kontra resultaträkning överensstämmer inte heller
(teckenfel). Vidare finns olika uppgifter om lokalkostnadernas storlek mellan
resultaträkning och huvudbok. Vi bedömer sammantaget att årsresultatet avseende de
granskade åren inte är rättvisande.
Verifikationsmaterialet är bristfälligt i och med att det saknas tillfredsställande underlag
till många bokföringsposter, totalt 83 589 kr. Vidare saknas underlag i bokföringen till
samtliga löneutbetalning och skatteredovisningar för perioden 2009 och 2010 (bilaga 1
och 4) samt omfattande kontantuttag i bankomat (totalt 126 400 kr). Vidare bedömer vi att
det finns omfattande privata inköp som betalts av föreningen, totalt 142 817 kr (bilaga 5).
Detta inköp avser bl a utlandsresor, restaurang- och nattklubbsbesök inkl spritförtäring,
tivolibesök, inköp av gigaretter samt data- och elektronikprodukter.
Omfattande drivmedelsinköp inkl kioskvaror har skett under 2009 och 2010 (99 143 kr).
Vi uppskattar att ca 7 500 liter tankats under perioden, varav delar av detta bedöms vara
privata inköp. Systemet med reseräkning och –ersättning tillämpas inte i föreningen, vilket
är en brist.
I nedanstående sammanställning redovisas omfattningen på det som är oredovisat och det som
bedömts vara privata inköp och som ingår i föreningens bokföring.
Oredovisat och privata inköp

2009

2010

Totalt

Oredovisade kontantuttag i bankomat
Underlag saknas till bokföringsposter
(kvitton, fakturor m m)

49 400

77 000

126 400

20 307

63 282

83 589

Delsumma

69 707

140 282

209 989

Inköp som bedöms privata

42 685

100 088

142 773

112 392

240 370

352 762

Totalsumma

De privata inköpen via föreningens bankkort har eskalerat mellan 2009 och 2010, vilket även
gäller oredovisade poster i bokföringen inkl kontantuttag i bankomat. Det sammantagna beloppet
uppgår till 352 762 kr, varav 601 kr finns medtaget både i kolumnen underlag saknas till
bokföringsposter och inköp som bedöms privata. Detta innebär ett totalbelopp på 352 161 kr.
Föreningen har enligt balansräkningen en fordran på sin ordförande på 84 078 kr, benämnd
handkassa, där även lån synes ingå. Vi har gjort en beräkning av lånesaldot som bygger på
genomgång av samtliga kontoutdrag på föreningens plusgiro för 2010. Resultatet av denna
genomgång visar att föreningen har en skuld till sin ordförande på 28 923 kr. Detta under
förutsättning att utgående saldo enligt balansräkning 2009 stämmer.
Avslutningsvis kan vi konstatera att övriga bidrag till största delen består av lönebidrag som
utbetalts av Arbetsförmedlingen. Dessa bidrag synes vara större än föreningens personalkostnader,
varför en berättigad fråga i detta sammanhang är huruvida erhållet lönebidrag använts i enlighet
med gällande regler . En annan fråga som kan ställas är vad dessa lönebidragsanställda rent faktisk
gör i en relativt liten idrottsförening, som inte ens har en egen lokal/kansli.
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Inledning

2.1 Bakgrund och syfte
Kultur- och fritidsnämnden beslutade i februari 2011-02-07 att uppdra åt Kultur- och fritidsförvaltningen att genomföra en revision av nedanstående föreningar:





Assurföreningen
IFK Tumba handboll
Slagsta Gille
Eriksbergs BK

För de tre förstnämnda föreningarna har en rådgivningsrapport överlämnats i juni 2011. I
nedanstående faktaruta framgår vad som konstaterades i rapporten beträffande Eriksbergs BK.
När det gäller Eriksbergs BK kan ingen bedömning göras, eftersom föreningen trots påminnelser
och erhållen respit inte lämnat in efterfrågat material för granskning. Det är andra året i rad
denna förening inte har kunnat leverera infordrat material för revision, vilket är oacceptabelt.
Bidrag har visserligen stoppats för andra halvåret 2010 och hittills under 2011, men vi bedömer
att Kultur- och fritidsnämnden även behöver ta ställning till följande åtgärder:
* Avstängning som bidragsberättigad förening och förlorad rätt att boka lokaler och
anläggningar till subventionerade taxor
* Återbetalningsskyldighet för tidigare utbetalt bidrag och i så fall för vilken period
Kultur- och fritidsnämnden beslutade i 2011-09-28 att bordlägga ärendet kring behandlingen av
rådgivningsrapporten, eftersom Eriksbergs BK nyligen tagit kontakt med Kultur- och
fritidsförvaltningen och bokat möte för samtal och genomgång av handlingar under september
månad. I anslutning till detta beslut har föreningen lämnat in en ekonomisk redovisning för
granskning avseende både 2009 och 2010.
Syftet med ovanstående granskning är att följa upp föreningens bidragsanvändning utifrån
ekonomisk synvinkel samt bedöma riktigheten och substansen i inlämnad redovisning för både
2009 och 2010.

2.3 Omfattning och metod
Kultur- och fritidsförvaltningen har infordrat det material som varit föremål för granskning, dvs
redovisningsmaterial samt medlemsregister för både 2009 och 2010. Materialet har sedan
överlämnats till oss för granskning.
Resultatet av granskningen har stämts av med personal på Kultur- och fritidsförvaltningen. Vidare
har vi gemensamt träffat föreningens ordförande och gått igenom vad som framkommit vid
granskningen.
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Granskningsresultat

3.1 Allmänt
Eriksbergs BK bildades 1996 och är en ideell förening som bedriver verksamhet i form av fotboll
och innebandy. Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

3.2 Bidrags- och egenfinansiering
De totala intäkterna för 2009 och 2010 samt totalt för de båda åren framgår av resultaträkningen i
bilaga 1. Föreningen har erhållit kommunalt bidrag enligt nedanstående sammanställning.
Typ av bidrag

Belopp i kr

Föreningsbidrag 2009

14 000

Föreningsbidrag 2010

10 000

Totalt

24 000

Relativt begränsade kommunala bidrag har utgått till föreningen både under 2009 och 2010. Detta
på grund av de omfattande problem föreningen har haft med sina ekonomiska och administrativa
rutiner under perioden och att utbetalning av bidrag stoppats under 2010. Totalt har kommunen
betalt ut föreningsbidrag på 24 000 kr.
Som jämförelse kan nämnas att föreningen under samma period hyrt lokaler och anläggningar från
kommunen på totalt 55 538 kr (plan- och hallhyror).
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2010-11-01 att stänga av föreningsbidraget till Eriksbergs
BK. Detta eftersom att föreningen inte inkommit med underlag för revision, trots upprepade
påminnelser. Därtill har Kultur- och fritidsförvaltningen blivit kontaktad av Riksidrottsförbundet
med en förfrågan kring föreningens bokning av kommunens lokaler och anläggningar. Eriksbergs
BK har rapporterat omfattande verksamhet till Riksidrottsförbundet som därför ville kontrollera att
rapporteringen stämde. Efter en granskning av föreningens bokningar visade det sig att de inte haft
så omfattande verksamhet i kommunens lokaler som de uppgivit till förbundet.
Föreningen har erhållit lokalt aktivitetsstöd från Riksidrottsförbundet under perioden 2009 och
2010 på 464 024 kr. Övriga bidrag på 1 720 308 är främst statligt lönebidrag för mellan 3 och 5
personer under perioden. De totala bidragen uppgår till 2 198 332 kr. Egenfinansieringen, på totalt
33 200kr, består endast av medlemsavgifter.
Föreningen har en egenfinansiering på 1,5 % och en bidragsfinansiering på 98,5 %. De kommunala
bidragen utgör endast 1,1 % av intäkterna. Till detta ska dock läggas att föreningen, i och med
statusen som bidragsberättigad, under granskad period har fått hyra kommunala lokaler och
anläggningar till subventionerade taxor.
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3.3 Medlemsantal och -avgifter
Inlämnade medlemsförteckningar för 2009 och 2010 har uppgifter om för- och efternamn,
födelsedatum och postadress i form av bostadsort för samtliga medlemmar. Uppgift om
gatuadress, telefonnummer o dyl saknad dock i erhållna förteckningar. Medlemsantal och
-avgifter för 2009 0ch 2010 framgår av nedanstående sammanställning.
Antal medlemmar/avgifter
Totalt antal medlemmar

2010-12-31

2009-12-31

331

387

Därav bosatta i kommunen

329

385

Totala medlemsavgifter i kr

14 800

18 400

45

48

Avgift i kr/per redovisad medlem

Antalet medlemmar har ökat från 331 till 387 mellan åren. Samtliga dessa medlemmar utom två är
bosatta i kommunen.
Under 2009 finns endast 16 transaktioner i huvudboken på kontot för medlemsavgifter. De
enskilda transaktionerna är mellan 300 kr och 2 000 kr. Utifrån detta beräknar vi att endast
ca 20 personer har betalt medlemsavgiften under 2009. Under 2010 finns endast 9 transaktioner i
huvudboken på kontot för medlemsavgifter. De enskilda transaktionerna är på 1 000 kr förutom en
transaktion på 10 400 kr. Utifrån detta beräknar vi att endast ca 25 personer har betalt
medlemsavgiften under 2010. De eventuella medlemsavgifter som betalts via bankgirokonto
kan inte verifieras eftersom detta konto inte ingår i föreningens balansräkning.
Vi beräknar antalet betalande medlemmar under perioden till endast ca 20 för 2009 och ca 25 för
2010, vilket är en anmärkningsvärt låg siffra utifrån att medlemsförteckningen 2009 och 2010
upptar 331 respektive 387 medlemmar. Detta förhållande ger även en extremt låg egenfinansiering
och ett mycket högt bidragsberoende.

3.4 Kostnadsstruktur
De totala kostnaderna för 2009 och 2010 samt totalt för de båda åren framgår av resultaträkningen
i bilaga 1. Totalt fördelar sig kostnadsslagen enligt nedanstående tabell (exkl finansiella kostnader).
Kostnadsslag
Personal

Belopp i kr Andel i %
1 187 178

55,8%

Material och varor

473 689

22,3%

Övriga kostnader

466 813

21,9%

2 127 680

100,0%

Summa

Personalkostnaderna uppgår till 1 187 178 kr (ca 56 %), vilket beror på att under perioden har
föreningen betalt ut ersättning till mellan 3 och 5, utifrån erhållet lönebidrag. Inköp av material och
varor uppgår till 473 689 kr, vilket är ca 22 % av kostnaderna. Övriga kostnader står för samma
kostnadsandel.
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Inom övriga kostnader finns representation och uppvaktningar (53 362 kr) samt
sammanträdeskostnader (17 750 kr), till en total kostnad av 71 112 kr. Inom de båda
kostnadsslagen återfinns en stor mängd restaurangbesök (inkl nattklubb, casino och barer
där förtäring av sprit förekommit) samt omfattande livsmedelinköp som har karaktären av
”veckohandling för normalstor familj”. Inom kostnadsslagen återfinns även inköp av cigaretter
och andra typer av utgifter som är privata och inte därför ska betalas av föreningen. Vidare framgår
att föreningen inte har förhyrd lokal för kansli, utan hyr endast planer/hallar av kommunen.
Föreningen har under perioden haft orimliga höga kostnader för representation, uppvaktningar och
sammanträden, totalt 71 112 kr. Delar av dessa kostnader bedöms vidare ha karaktären av privata.

3.5 Bokföring
Mindre ideella föreningar omfattas normalt inte av bokföringslagen. Detta under förutsättning att
bl a ingen näringsverksamhet bedrivs och att tillgångarna understiger 1,5 mkr. Mot den
bakgrunden har vi i steg ett granskat föreningens bokföring utifrån vad som kan anses vara en
godtagbar miniminivå, dvs att bokföringen är kronologisk (löpande bokfört efter datum med
angivande av verifikationsnummer) och systematisk (bokfört på likvidkonto samt på kostnadsoch/eller intäktskonto). Vidare har vi granskat att det finns tillfredställande underlag till
bokföringsposterna.
Nedan lämnas våra synpunkter på föreningens bokföring:


Bokföringen är datorbaserad och bedöms uppfylla de grundläggande kraven kring
kronologi och systematik, förutom att substansen och riktigheten i redovisningen kan
ifrågasättas i och med konstaterade felaktigheter i balansräkningen när det gäller in- och
utgående balanser mellan 2009 och 2010, olika resultat mellan balansräkning och
resultaträkning m m. Dessa brister framgår närmare i bilaga 2.
Bokföringen är ofullständig i och med att föreningens bankgirokonto inte finns redovisat i
balansräkningen (samtliga in- och utgående transaktioner). Överföringar har skett från
bankgirokontot, vilket framgår av kontoutdrag avseende plusgirokontot. Som exempel kan
nämnas att kommunen under de två första kvartalen 2010 betalade ut ett föreningsstöd på
totalt 10 000 kr. Detta finns inte bokfört i resultaträkningen som kommunalt bidrag. På
kontoutdrag från plusgirot hittar vi två överföringar från bankgirokontot på vardera 5 000
kr, varav en med blyerts noteringen ”kommunalt bidrag”, som felaktigt bokförts som
övriga bidrag (bilaga 1).
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Konton för periodisering av kostnader och intäkter används, men på ett delvis felaktigt
sätt. Resultatet i balansräkning kontra resultaträkning överensstämmer inte heller
(teckenfel). Vidare finns olika uppgifter om lokalkostnadernas storlek mellan
resultaträkning och huvudbok. Vi bedömer sammantaget att årsresultatet avseende de
granskade åren inte är rättvisande.



Verifikationsmaterialet är bristfälligt i och med att det saknas tillfredsställande underlag
till många bokföringsposter, totalt 83 589 kr. Vidare saknas underlag i bokföringen till
samtliga löneutbetalning och skatteredovisningar för perioden 2009 och 2010 (bilaga 1
och 4) samt omfattande kontantuttag i bankomat (totalt 126 400 kr). Vidare bedömer vi att
det finns omfattande privata inköp som betalts av föreningen, totalt 142 817 kr (bilaga 5).
Detta inköp avser bl a utlandsresor, restaurang- och nattklubbsbesök inkl spritförtäring,
tivolibesök, inköp av gigaretter samt data- och elektronikprodukter.



Omfattande drivmedelsinköp inkl kioskvaror har skett under 2009 och 2010 (99 143 kr).
Vi uppskattar att ca 7 500 liter tankats under perioden, varav delar av detta bedöms vara
privata inköp. Systemet med reseräkning och -ersättning tillämpas inte i föreningen, vilket
är en brist.

I nedanstående sammanställning redovisas omfattningen på det som är oredovisat och det som
bedömts vara privata inköp och som ingår i föreningens bokföring.
Oredovisat och privata inköp

2009

2010

Totalt

Oredovisade kontantuttag i bankomat

49 400

77 000

126 400

Underlag saknas till bokföringsposter

20 307

63 282

83 589

Delsumma

69 707

140 282

209 989

Inköp som bedöms privata

42 685

100 088

142 773

112 392

240 370

352 762

Totalsumma

De privata inköpen via föreningens bankkort har eskalerat mellan 2009 och 2010, vilket även
gäller oredovisade poster i bokföringen inkl kontantuttag i bankomat. Det sammantagna beloppet
uppgår till 352 762 kr, varav 601 kr finns medtaget både i kolumnen underlag saknas till
bokföringsposter och inköp som bedöms privata. Detta innebär ett totalbelopp på 352 161 kr.
Föreningen har enligt balansräkningen en fordran på sin ordförande på 84 078 kr, benämnd
handkassa, där även lån synes ingå. Vi har gjort en beräkning av lånesaldot som bygger på
genomgång av samtliga kontoutdrag på föreningens plusgiro för 2010. Resultatet av denna
genomgång visar att föreningen har en skuld till sin ordförande på 28 923 kr. Detta under
förutsättning att utgående saldo enligt balansräkning 2009 stämmer.
Vidare finns en oredovisad handkassa för bensin i balansräkningen som uppgår till 5 963 kr.

3.6 Övrigt
Ingen detaljgranskning har skett av löne- och arvodeshanteringen i föreningen. Vi kan dock
konstatera att föreningen har en omfattande sådan hantering på grund av lönebidragsanställda,
som ökat under granskad period från 3 till 5 personer. Lönespecifikationer och skattedeklarationer
finns inte i redovisningen, som underlag till de utbetalningar som skett månadsvis via föreningens
plusgirokonto. Vidare förekommer ersättningar till domare, tränare etc.

8

Vi kan konstatera att övriga bidrag till största delen består av lönebidrag som utbetalts av
Arbetsförmedlingen. Dessa bidrag synes vara större än föreningens personalkostnader, varför en
berättigad fråga i detta sammanhang är huruvida erhållet lönebidrag använts i enlighet med
gällande regler (bilaga 1). En annan fråga som kan ställas är vad dessa lönebidragsanställda rent
faktisk gör i en relativt liten idrottsförening som inte ens har en egen lokal/kansli.
Avslutningsvis vill vi även fästa uppmärksamhet på det skattefria 1 belopp som Riksskatteverket
fastställt för idrottsutövare, dvs ett halvt basbelopp. För övriga arvoden (ej idrottsutövare) gäller
beloppsgränsen 1 000 kr. Skyldighet att lämna kontrolluppgift finns däremot alltid när det gäller
utbetalda belopp överstigande 100 kr.

1

Föreningen behöver inte betala arbetsgivaravgifter på beloppet och är inte heller skyldig att dra preliminärskatt.
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Bilaga 1: Resultaträkning
Intäkter
Kommunala bidrag
Statliga bidrag
Medlemsavgifter
Övriga bidrag
Summa intäkter

2009

2010

14 000

0

283 424

180 600

14 800

18 400

584 768

1 135 540

Totalt Våra kommentarer
14 000 Utbetalt bidrag 2010 är 10 000 kr som förts över från bg och bokförts som övriga bidrag.
464 024 Lokalt aktivitetsstöd från Riksidrottsförbundet.
33 200 Få betalande medlemmar i jämförelse med inlämnad medlemsförteckning.
1 720 308 Främst lönebidrag från Arbetsförmedlingen – 3 till 5 personer med lön under perioden.

896 992 1 334 540 2 231 532

Kostnader
Personal
Löner

282 320

630 279

912 599 Inga lönespecifikationer finns som underlag till löneutbetalningarna.

Sociala avgifter

45 776

198 027

243 803 Skattedeklarationer saknas som underlag för inbetalningar till Skatteverket.

Arbetsmarkn.försäk

10 921

18 905

950

0

339 967

847 211

29 382

26 156

102 604

73 220

3 800

1 529

3 121

0

61 661

32 572

956

2 798

8 550

15 925

Anmälningsavg

16 400

45 325

61 725 Avgifter till olika tävlingar/cuper.

Tillstånd/förb.avg

35 540

14 150

49 690 Betalningar främst till Stockholms fotbollsförbund och Sv innebandyförbund.

262 014

211 675

Utbildn idrottsutöv
Delsumma

29 826 Försäkring hat tecknats via Fora enligt krav från Arbetsförmedlingen
950 Kvitto via kassaredovisning.
1 187 178

Material/varor
Plan/hallhyror
Idrottskläder
Träningsläger/instit
Kost och logi
Domare/funkt
Priser/medaljer
Licensavgifter

Delsumma
10

55 538 Betalt till kommunen för hyra av lokaler och anläggningar.
175 824 Stor mängd inköp från Stadium/Intersport. Även köp från Dressman . Delvis privat?!
5 329 Fitness World 3 st 2009 och bl a Aktivgym 1 st 2010. Privata gymkort?!
3 121 Kvitton via kassaredovisning.
94 233 Domare i fotboll och innebandy (särskild handkassa finns för ändamålet).
3 754 Priser/medaljer vid olika tävlingar.
24 475 Betalningar främst till Stockholms fotbollsförbund och Sv innebandyförbund.

473 689

Kostnader

2009

2010

Totalt Kommentarer

43 200

0

43 200 Enl HB lokalhyra på 7 200 kr (Folkets hus), vilket innebär att RR på 43 200 kr är felaktig.

4 780

0

4 780 Hyra av maskiner för trädgårsarbete (jordfräs, vibrationsplatta m m). Privata arbeten?!

Förbrukn.invent

14 937

53 366

68 303 Främst data/elektronikprod från Elgiganten, Kjell & co, Media Markt m m. Delvis privat?!

Förbrukningsmatr

31 810

21 595

53 405 Div leverantörer (Claes Ohlsson/Apotektet/Biltema/ICA Maxi/Ö&B). Delvis privat?!

6 383

16 906

23 289 Bl a flygbiljetter via Ryanair och flygvaruhuset. Privata resor?!.

24 535

46 739

71 274 T ex hotell och biluthyrning från Hertz (kopplat till viss del till ovanstående resor).

Övriga kostn
Lokalhyra
Hyra maskin/invent

Biljetter
Övriga reskostnader
Drivmedel

44 557

54 586

99 143 Omfattn ca 7 500 l inkl kioskprod. Reseräkn/bilersättning tillämpas ej Delvis privat?!

Represent/uppvaktn

14 840

38 522

53 362 Stor mängd restaurangbesök (inkl öl/vin/sprit) - delt/ändamål saknas. Delvis privat?!

Övr föreningskostn

17 304

6 283

Telefoni

400

1 613

2 013 Kontantkort o dyl till telefon.

Internet

1 315

1 960

3 275 Domänkostnader som delvis är privata, webbdesign o dyl.

492

1 260

1 752 Inköp av frimärken på Pressbyrån och andra ställen.

8 486

9 264

Porto
Sammanträdeskostn
Bankkostnader
Delsumma
Finansiella kostn
Summa kostn
Resultat

11

809

871

213 848

252 965

132

348

815 961
81 031

23 587 Div kostnader.

17 750 Inköp av livsmedel och olika restaurangbesök. Delvis privata?!
1 680 Avgifter plusgiro.
466 813
480 Dröjsmålsräntor o dyl.

1 312 199 2 128 160
22 341

103 372

Bilaga 2: Balansräkning och lån
Sammanställning av balansräkning
BR 2009 och 2010 (belopp i kr)

IB 2009

UB 2009 IB 2010 UB 2010

Tillgångar (OT omsättningstillgångar)
Handkassa kassör

0

16 759

16 759

0

Handkassa ordförande

0

5 591

33 562

84 078

Handkassa domare

0

9 546

9 546

0

Handkassa bensin

0

7 269

7 269

5 963

Kortfristiga fordringar hos anställda

0

11 063

0

0

Skattekonto

0

0

0

-12

Plusgirokonto

0

4 950

4 950

436

Summa tillgångar

0

55 178

72 086

90 465

Årets resultat

0

-81 031

-36 250

-22 341

Balanserat resultat

0

0

0

-36 250

Summa eget kapital

0

-81 031

-36 250

-58 591

Leverantörsskulder

0

-8 000

-8 000

0

Personalskatt

0

8 061

-10 261

-11 219

Sociala avgifter

0

25 792

-17 576

-20 655

Summa skulder

0

25 853

-35 837

-31 874

Summa skulder och EK

0

-55 178

-72 087

-90 465

Eget kapital (EK)

Skulder (KS kortfristiga skulder)

Kommentarer
Det saknas ingående balanser för 2009. Även om föreningen inte hade en utvecklad
redovisning med balansräkning 2008 borde ingående balans funnits på likvidkonton
(kassa och bank). Vidare saknas fullständig bokföring på föreningens bg-kontot.
Det är ett negativt resultat enligt balansräkningen båda åren medan resultaträkningen
redovisar ett positivt resultat på samma belopp (teckenfel).
Enligt balansräkningen fanns fyra oredovisade handkassor per 2009-12-31 på totalt
39 165 kr. Motsvarande belopp per 2010-12-31 var 90 041 kr, avseende två handkassor.
Utgående balans 2009 stämmer inte med ingående balans 2010 när det gäller handkassa
ordförande, kortfristiga fordringar hos anställda, personalskatt och sociala avgifter. De
stämmer inte heller totalt för tillgångar och skulder.
Lån förekommer flitigt mellan föreningen och dess ordförande, både under 2009 och 2010.
Föreningen har enligt balansräkningen en fordran på sin ordförande på 84 078 kr,
benämnd handkassa, där även lånen synes ingå. Vi har gjort en beräkning av lånesaldot
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som bygger på genomgång av samtliga kontoutdrag på föreningens plusgiro för 2010.
Resultatet av denna genomgång visar att föreningen har en skuld till sin ordförande på
28 923 kr. Detta under förutsättning att utgående saldo enligt balansräkning 2009
stämmer. En motsvarande genomgång för hela 2009 har inte kunnat göras eftersom ett
antal kontoutdrag saknas för föreningens plusgirokonto avseende första kvartalet 2009.
I nedanstående sammanställning ingår inte överföringar som skett till föreningens
plusgirokonto, där det inte framgår från vilket konto överföringen kommer ifrån, även
om texten lån finns.

Transaktioner mellan föreningens plusgirokonto och dess
ordförandes dito
Utgående balans enligt BR 2009

11 063

Föreningens fordran på ordf
Datum

Lån

2010-01-08

7 000

2010-01-13

8 000

2010-01-29

10 000

2010-02-02
2010-02-17

10 000
38 000

2010-03-03
2010-03-22

38 000
30 000

2010-04-08

30 000

2010-06-22

7 000

2010-06-29

2 600

2010-07-06

2 600

2010-07-06
2010-08-24

7 000
4 000

2010-09-02

4 000

2010-09-21

12 000

2010-09-27

2 400

2010-10-25

3 600

2010-12-23

7 000

Summa

131 600

Utgående balans enligt BR 2009

-28 937

Föreningens skuld till ordf

13

Återbet

91 600

Bilaga 3: Kontantuttag i bankomat
Datum

Tidpunkt Belopp i kr Kommentarer

2009-04-01

21.00

5 000

2009-07-10

13.18

5 000 Två uttag med en minuts mellanrum, totalt 7 000 kr.

2009-07-10

13.19

2 000

2009-08-04

19.33

5 000

2009-10-05

20.56

4 000 Samma kväll användes kortet på kasino Cosmopol i baren för totalt 284 kr för en whisky och

2009-10-07

14.03

5 000 Tre uttag med en minuts mellanrum, totalt 15 000 kr.

2009-10-07

14.04

5 000 Ett ytterligare uttag 13 minuter senare på 400 kr.

2009-10-07

14.05

5 000 Totalt uttag denna dag är 15 400 kr.

2009-10-07

14.18

400

2009-11-04

22.03

2 000

2009-11-06

15.19

3 000

2009-11-20

19.15

4 000

2009-12-22

20.12

2 000 Två uttag med en minuts mellanrum, totalt 4 000 kr.

2009-12-22

20.13

2 000

två drinkar.

Summa 2009

14

49 400

Datum
2010-04-08

Tidpunkt Belopp i kr Kommentarer
18.15

5 000

2010-04-12

17.18

5 000

2010-05-07

18.56

2010-05-07

18.57

5 000 Två uttag med en minuts mellanrum, totalt 10 000 kr, och ett till uttag 27 minuter senare
på 3 000 kr. Totalt uttag denna dag på 13.000 kr. Samma dag används kortet två gånger
5 000 på Ryanair (2 106 kr + 2 195 kr) samt två gånger på Vip hotel Du….(2 885 kr + 1 154 kr).

2010-05-07

19.24

3 000 Kvitton på ovanstående fyra betalningar på totalt 8 340 kr saknas i bokföringen.

2010-05-17

14.24

5 000 Två uttag inom loppet av en minut, totalt 10 000 kr.

2010-05-17

14.24

5 000

2010-10-08

13.16

5 000 Två uttag samma dag, totalt 10 000 kr.

2010-10-08

23.14

5 000

2010-11-03

21.46

4 000 Tre uttag inom loppet av två minuter, totalt 12 000 kr.

2010-11-03

21.47

4 000

2010-11-03

21.47

4 000

2010-12-02

17.44

5 000 Tre uttag inom loppet av två minuter, totalt 15 000 kr.

2010-12-02

17.44

5 000

2010-12-02

17.45

5 000

2010-12-08

15.49

2 000

2010-12-09

00.58

5 000

Summa 2010
Tot 2009/2010

15

77 000
126 400

Bilaga 4: Bokförda transaktioner på kostnadskonton där
underlag saknas
Datum

Belopp Utbetalning till

Not kontoutdrag/kommentar

2009-03-31

1 100 St Erikscupen

Cupspel

2009-04-06

1 248 Ryanair

Utlandsresa, vart?

2009-04-27

860 Bauhaus

2009-04-29

120 Vikingline

2009-06-01

6 983 IF försäkring

2009-08-25

170 Shell

2009-09-16

100 Stockholms fotbollsförb

2009-09-21

250 Noyans livs

2009-10-06

109 C Mare Entert

2009-10-06

5 135 Flygvaruhuset

2009-10-19

448 Stadium

2009-10-19

560 Shell

2009-10-27

100 Restaurang Sawa

2009-11-11

2 191 FORA

2009-11-24

229 Max hamburgare

2009-12-28

594 7 Eleven

2009-12-30

110 SF BIO

P-däck
Ingen motsvarande betalning 2010
wo-avgift

Resa, vart?

Endast en person (privat?)
Försäkring lönebidragsanställda

Endast en person (privat?)

Sum 2009

20 307 9 933

varav anm.avg/försäkringar

Datum

Belopp Utbetalning till

Not kontoutdrag/kommentar

2010-01-04

200 Cargo Center

2010-01-04

234 Max i Vårby

2010-01-04

791 Tullmyndigheten

2010-01-05

452 Claes Olsson

2010-01-11

1 000 Kallhälls idrottsförening

Kff-cup p 99

2010-01-19

1 100 Bensin Jojje

Bensin

2010-01-25

2 200 Spånga IS fotbollsklubb

Spånga cup herrar

2010-02-08

3 462 Snabbgross Årsta

2010-04-06

308 Noyans livs

2010-04-12

295 Cargo Center

2010-04-12

461 Tullmyndigheten

2010-04-27

300 Stockholms fotbollsförb

16

Stockholm cup

Datum

Belopp Utbetalning till

Not kontoutdrag/kommentar

2010-04-30

2 000 VEHO bil

2010-05-06

2 195 Ryanair

Utlandsresa?

2010-05-07

1 154 Vip hotell du

Vart?

2010-05-07

2 106 Ryanair

Syfte?

2010-05-07

2 885 Vip hotell du

2010-05-10

2 856 Hertz

2010-05-17

515 Citygross

2010-05-21

257 Shell

2010-05-24

165 Ryanair

2010-05-27

493 Hertz C59

2010-06-02

120 Viking line

2010-06-03

915 Viking line

2010-06-15

130 Restaurang Pizzeria

2010-06-15

797 Coop Forum Fittja

2010-06-16

231 Hertz

2010-06-17

1 762 IKEA

2010-07-14

3 322 Elgiganten

2010-07-23

3 343 Dancenter AS

2010-07-29
2010-08-02

69 GEKÅS i Ullared

Resa i södra Sverige och

21 Aurana restaurang

Danmark (redo separat i bil 5)

2010-08-02

112 Pancake com

2010-08-02

399 Checking Helsingborg

2010-08-13

87 danska kronor (Pancake com)

1 473 Robotexperten.se

2010-08-18

299 Elgiganten

2010-08-30

101 Max i Vårby

2010-09-14

326 McDonalds söder

2010-09-20

P-däck

900 Hägersten sportklubb

Cupanmälan

2010-09-21

1 980 3 JM

Racket

2010-09-29

3 602 Wizz air 920 WZZ

Utlandsresa?

2010-09-29

2 564 Hertz

Vart?

2010-09-29

3 283 Ryanair

Syfte?

2010-10-06

1 680 www birka se

2010-10-11

800 Sv fotbollsförbundet

2010-10-12

300 Wizz air 920 WZZ

2010-10-15

308 Hertz

2010-10-20

270 Sv innebandyförbundet

Licens

2010-10-29

380 Karolinska institutet

Akutvård (Koca)

17

Stockholm cup

Datum
2010-11-02
2010-11-22

Belopp Utbetalning till
154 McDonalds

Not kontoutdrag/kommentar
Kungens kurva

227 Hertz

2010-12-03

1 000 IFK Österåker FK

Cup 99:or

2010-12-03

4 725 Aktivo sport

Tryck delbetalning

2010-12-21

2 260 Jula kungens kurva

Sum 2010

63 282 6 470

varav anm.avg/licens

Tot 2009/10

83 589 16 403

varav anm.avg/licens/försäkr

Netto

67 186

Kommentarer
Underlag saknas till transaktioner på totalt 83 598 kr för perioden. Av dessa kan vi härleda att
16 403 kr avser anmälningsavgifter, licenser och försäkringar som betalts till idrottsförbund, andra
idrottsklubbar och försäkringsbolag.
Till detta ska läggas att underlag saknas till samtliga löneutbetalningar (lönespecifikationer) och
betalningar av arbetsgivaravgifter (skattedeklarationer) i bokföringen. För 2009 och 2010 uppgår
dessa utbetalningar till totalt 1 156 402 kr.
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Bilaga 5: Privata inköp
Inköp som bedöms ha karaktären av privata 2009 (belopp i kr)
Ver.nummer
5

Kommentarer

242 Biltema

Spolarvätska, grenuttag m m

7

567 Apoteket

Recept, Otrivin m m

15

387 Apoteket

Sugtabletter, tandtråd, vitaminer m m

17

249 Bauhaus

10 flyttlådor

18

298 Stadium

Surfshorts och bikini

18

299 Media Markt

Phillips HD 7446/20

18

2 616 Elgiganten

Massagedyna, kaffe m m

19

1 318 Citygross

Typisk storhandling för familj

26

1 000 Fitness World

Gymkort - privat?

27

2 795 Elgiganten

Bistroset, hårddisk och stekpanna

31

2 697 Citygross

Typisk storhandling för familj

32

240 Aquaria

Inträde 2 vuxna och 2 barn

34

89 Café Aquaria

2 kaffe och pankakor

36

29 Statoil

Grillad med bröd och coca cola

40

409 Elgiganten

Dammsugarpåsar, filter m m

44

671 Clas Ohlson

CD, DVD, tandborstar och rakgel

45
54
59

55 McDonalds
1 250 Bauhaus
492 Byggmax

Big Mac för en person
Hyra/dep trädgårdsmaskin
Murblock

60

5 874 Bauhaus

61

260 Cramo

Hyra vibratorplatta

62

560 Byggmax

Fogsand 25 kg

63

19

Belopp Utbetalning till lev

2 035 Bauhaus

Trädgårdsprodukter inkl EUR-pall

Tumlad gårdsst

70

144 Shell

2 kaffe, 2 gigarettpaket och juice

71

867 Jula

Trädgårdsslang, solfångare m m

72

1 343 Jula

Poolvärmare, skarvsladd m m

73

420 Folkpool

Pooltillbehör – klor

74

915 IKEA

Hyllor m m

78

513 Biltema

Köksmått, MC-batteri 12 v m m

92

419 Dressman

Shorts och tröja

98

531 Flower City S-holm

Förrätt/huvudrätt inkl vin för 2 per

Ver.nummer

Belopp Utbetalning till lev

Kommentarer

99

800 Nattklubb Ambassadeur

Entré 5 personer kl 01:45

101

292 Taxi till Ambassadeur

Anslutande taxi kl 01:30 - 01:38

105

320 Taxi från S-tälje

13/9 kl 03.30 - 03.45

106

335 Hamnmagasinet S-tälje

13/9 Kl 03.20 3 st 4 cl sprit, öl m m

111

1 597 Ica Maxi

Typisk storhandling för familj

113

444 Media Markt

Jab cara stainless

115

225 Bio Heron city

1 vuxen och 1 barn

116

621 Jula

2 Fritös, godis och 1 dricka (50 cl)

117

276 Biltema

Örontopps, klädkrokar, tejp, cola m m

120

605 Ica Maxi

Joggingset rosa, bregott, mjölk m m

125

284 Casino Cosmopol

2 drinkar 4 cl och 1 whisky

127

124 Statoil

Focasia, fralla, godis och coca cola

129

1 038 Kjell & Company

Nätadapter, förstärkare USB m m

137

1 197 Media Markt

Dataspel, telefon och tillbehör

140

180 Bio Heron city

Snacks/godis m m till 4 personer

141

440 Bio Heron city

Biobiljett 4 personer

144

1 099 Biltema

152

167 Shell

Calzone/varm korv/2 paket cigaretter

164

205 Bio Heron city

1 person inkl meny, snacks m m

166

120 OKQ8

Coca cola, godis och 2 trisslotter

168

398 Dressman

Väst, cufflinks och strumpor

172

1 628 Clas Ohlson

174
Summa

706 Redov handkassa kassör

Bilbatteri Silver 12 v

Laddare, hårtork, skyrobot m m
Taxi kl 05:35 och tröja Jack & Jones

42 685

Inköp som bedöms ha karaktären av privata 2010 (belopp i kr)
Ver.nummer

Kommentarer

5

690 NetOnNet

2 hårddiskar

9

184 Apoteket Grisslan

Bisolvon, Otrium m m

10

349 Dressman

Kalsonger och tröja

11

626 Kjell & Company

Hårddisk, USB, Scandisk m m

14
27
28
29

20

Belopp Utbetalning till lev

111 Biltema
15 000 Collosseum restaurang
873 NetOnNet
19 199 Totalljud

Lysrör, säkringar, isskrapa m m
Deltagare/ändamål saknas
Dataprylar/elektronik
20 st eurolite F-adress Nordic Assap

Ver.nummer
44

109 7 eleven

Kommentarer
Ramlösa/coca cola/cigaretter (Blend)

46

2 038 Media Markt

51

400 Taxi Kurir

Kl 03:40 - 03:59 Lördag natt

71

500 Hojab p-böter

Ordförandes fru - Chrysler TMS 907

Dataprylar HP, extern hårddisk m m

73

7 097 Elgiganten

Bärbar dator, bluetoth m m

75

1 785 Imstorm Domänköp

jakobsbergsvaskor.se och jojjes.se

81
82

481 Biltema
1 037 Kjell & Company

Säk.kedja, antennkabel, isglass m m
2 tangentbord, mus trådlös m m

87

269 Biltema

88

2 495 Citygross

Typisk storhandling för familj

91

1 098 Media Markt

Dataprylar 2 DY1010 Elipse

95

100 BR-leksaker

Jo Jo steg 2

96

300 Dressman

3 tröjor

99

687 Kjell & Company

Hårddisk, USB-minne m m

110

743 Juka

CD-spelare, batterier m m

111

2 325 Jysk

112

Fiskeset och HDMI-kabel

Trädgårdsmöbler, dynor, köksset m m

125 Scholl

Ett par skor

113

632 Texas long horn

1 meny lady, 1 meny men och öl

118

200 Biltema

2 grilltändare

120

1 123 Ica Maxi

Typisk storhandling för familj

121

391 Cura Apotel

Munskölj, handkräm m m

130

551 Söderhallen biljard

4 pers spel, öl och starksprit

159

136 Apotek Nova

Tandkräm, Hexident m m

163

1 890 Elgiganten

Sony camcorder

166

434 Jula

Halogenlampor, penna och vatten 50 cl

167

892 Jula

3 flytvästar s+m+barn och badborg

170

269 Jysk

Rullgardin mörkläggning

173

163 Noyans livs

2 trisslotter, Aftonblandet, öl m m

242

21

Belopp Utbetalning till lev

1 680 Liveit.se

Fallskärmshopp

247

213 Max hamng S-holm

3 nattmål lördag kl 01:44

248

178 Ö&B

Tvål, shampoo, nagelfil, hårborste m m

256

588 Rusta

Tvål, rakgel, tandkräm, dok.skåp m m

259

1 035 Media Markt

Panasonic DMC-FS9EP

261

499 Media Markt

Datatillbehör HP

263

172 Grand Café

Frukost 2 pers lördag morgon

265

699 Elgiganten

Extern hårddisk

Ver.nummer

Belopp Utbetalning till lev

Kommentarer

277

399 Eurosko

Ett par damskor st 36

280

475 Biltema

Halogenlampor, vävtejp m m

282

315 Skavsta airport

Parkering sön till ons

284

164 Kjell & Company

HDMI-kabel m m

285

628 Kjell & Company

Minitangentbord trådlöst och batteri

291

132 7 eleven

Kaffe, cibata, Aftonbladet m m

308

260 Café Kaknästornet

5 kaffe och morotskaka

309

245 Jula

5 kabelkanal TV-sladd

326

638 Ica Maxi

Matvaror för vanligt hushåll
Matvaror för vanligt hushåll

328

808 Ica Maxi

330

18 7 eleven

344

349 Stadium

Salming ishockeyhandskar

344

590 SL

Terminsbiljett HT

Summa

En grillad med bröd

75 387

Privat semesterresa i södra Sverige och Danmark den 24/7 till 31/7
för 2 vuxna och 2 barn (belopp i kr)
Datum
2010-07-24

Belopp Utbetalning till lev
5 006 Shell Bromma kl 23:45

Kommentarer
Tankning av 407 liter diesel

2010-07-25

206 BK Mjölby

Mat fyra personer

2010-07-25

365 Pizza C Chapl Falkenberg

Fyra pizzor – avhämtning

2010-07-26

165 7 Eleven Lindome

Kaffe, godis och glass

2010-07-26

231 Matbiten i Partille

Mat - kassakvitto saknas

2010-07-26

132 Burger King Avenyn

Burgare fyra personer

2010-07-26

316 Avenyn Kebab Gbg

Fyra kebab

2010-07-27

99 Stadium Halmstad

Kläder till två personer

2010-07-28

552 St1 Falkenberg

Tankning av 45 liter diesel

2010-07-28

856 Pub Norrbro Helsingborg

2 vuxna/2 barn inkl 2 öl + 1 hela vin

2010-07-29
2010-07-29

3 835 GEKÅS i Ullared
69 Ge Kas i Ullared

Vuxen- och barnkläder m m
Kassakvitto saknas

2010-07-29

375 Öresundsbron

Broavgift

2010-07-30

119 H&M Ödåkra

Shampoo och conditioner

2010-07-30

4 450 Stadium Ödåkra

Puma träningskläder (1 person)

2010-07-30

1 140 Intersport Våla

Pike, polo och träningskläder junior

2010-07-30

22

399 Checking Helsingborg

Kassakvitto saknas

Datum

Belopp Utbetalning till lev

2010-07-30

874 Scandlines Färja 863 dkr

2010-07-30

21 Aurana restaurang

Kommentarer
2 biff + 2 barnmeny + starköl m m
Helsingör - kassakvitto saknas

2010-07-30

112 Pancake com Helsingör

Kassakvitto saknas (87 dkr)

2010-07-30

550 OK Helsingborg

Tankning av 45 liter diesel

2010-07-30

856 Pub Norrbro

Mat inkl barnpotion/flaska vin/öl

2010-07-30

1 385 Hotel Helsingborg

2010-07-31

60 Göteborg

1 dubbelrum för en natt
Parkering

2010-07-31

290 Göteborgs turistbyrå

2010-07-31

47 McDonalds Göteborg

Hamburgare för 2 inkl leksak

2010-07-31

66 McDonalds Göteborg

Mat för 2 personer

2010-07-31

49 Clas Ohlson Göteborg

Svampduk, avfallspåsar m m

2010-07-31

296 McDonalds Falkenberg

Mat 4 personer

2010-07-31

225 Shell Partille

Tankning av 19 liter diesel

Totalt

Hjulet 2 vuxna och 2 barn

23 640

Privat besök på Gröna Lund 21/8 2010 för fyra personer, troligtvis två vuxna och två
barn (belopp i tkr)
Datum

Belopp Utbetalning till lev

Kommentarer

2010-08-21

320 Gröna Lund Tivoli kl 16.08

Inträde fyra personer (kateg 7-64 år)

2010-08-21

320 Gröna Lund Tivoli kl 16.09

Åkhäften

2010-08-21

147 Gröna Lund Tivoli kl 17.05

Våffelmeny med läsk

2010-08-21

274 McDonalds kl 20.03

Kungens kurva - 4 Big Mac/tillbehör

Totalt

1 061

Totalt 2009/2010

142 773

Kommentarer
Bedömning av vad som kan karaktäriseras som privata inköp har skett via genomgång av
verifikationsmaterial och analys av inköpsmönster och innehåll.
Vissa livsmedelsinköp har vi klassificerat som ”typisk storhandling för familj” utifrån
omfattningen på inköpen och sortimentet (Bregott, mjölk, hushållspapper, toapapper,
familjeskinka, yoghurt, chips, köttfärs, spagetti, bryggkaffe, blöjor m m).
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Kultur och fritidsnämnden
2011-10-31

Dnr KF/2011:197

§
Översyn av taxor och avgifter (KF/2011:197)
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1) om nya taxor enligt nedan.
2) att badhusens barn- och ungdomsavgifter ska gälla till och med 18 år.
Nya avgifter

Nyckelhyra
Borttappad nyckel
Hogslaby järnåldersby
HRL-utbildning
Sommarkort bad juni-aug
Sommarkort styrketräning juni-aug
Bad 6 månader, barn & ungdom
Bad 6 månader, pensionär
Styrketräning en gång, 16-18 år

100 kr per kalenderår
300 kr
6 000 kr per extern skolklass
2 000 kr (i badhuset), 2 500 kr (hos kunden)
200 kr
900 kr
300 kr
350 kr
40 kr

Sammanfattning

Inför budgetåret 2012 har förvaltningen gjort en genomgång av de taxor och
avgifter som gäller för nämndens verksamheter. Man har tittat på hur avgiftsnivån ligger i förhållande till liknande verksamhet samt när avgifterna
senast förändrades.
I genomgången kom man fram till att avgifter för nycklar till idrottsanläggningar, avgiften för Hjärt- och lungräddningsutbildningar (HLR) samt avgiften för externa besöksgrupper till Hogslabys järnåldersby bör höjas. Avgifterna inom Botkyrka kulturskola kommer att sänkas, men det behandlas i ett
separat ärende.
På badhusen föreslår vi att inför ytterligare några kort, ett för sommaren och
badkort för barn, unga och pensionärer. Åldersgränsen för barn- och ungdomspriserna bör ändras från 16 år till 18 år för att betona att man blir
vuxen och kan ansvara för medföljande syskon.

TJÄNSTESKRIVELSE
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Kultur- och fritidsförvaltningen
2011-09-27

Referens

Mottagare

Lina Karlberg

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KF/2011:197

Översyn av taxor och avgifter
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1) om nya taxor enligt nedan.
2) att badhusens barn- och ungdomsavgifter ska gälla till och med 18 år.
Nya avgifter

Nyckelhyra
Borttappad nyckel
Hogslaby järnåldersby
HRL-utbildning
Sommarkort bad juni-aug
Sommarkort styrketräning juni-aug
Bad 6 månader, barn & ungdom
Bad 6 månader, pensionär
Styrketräning en gång, 16-18 år

100 kr per kalenderår
300 kr
6 000 kr per extern skolklass
2 000 kr (i badhuset), 2 500 kr (hos kunden)
200 kr
900 kr
300 kr
350 kr
40 kr

Sammanfattning

Inför budgetåret 2012 har förvaltningen gjort en genomgång av de taxor och
avgifter som gäller för nämndens verksamheter. Man har tittat på hur avgiftsnivån ligger i förhållande till liknande verksamhet samt när avgifterna
senast förändrades.
I genomgången kom man fram till att avgifter för nycklar till idrottsanläggningar, avgiften för Hjärt- och lungräddningsutbildningar (HLR) samt avgiften för externa besöksgrupper till Hogslabys järnåldersby bör höjas. Avgifterna inom Botkyrka kulturskola kommer att sänkas, men det behandlas i ett
separat ärende.
På badhusen föreslår vi att inför ytterligare några kort, ett för sommaren och
badkort för barn, unga och pensionärer. Åldersgränsen för barn- och ungdomspriserna bör ändras från 16 år till 18 år för att betona att man blir
vuxen och kan ansvara för medföljande syskon.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00
Direkt 08-530 615 03 Sms·076-115 01 35· E-post lina.karlberg@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se
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Dnr KF/2011:197

Bakgrund

En kartläggning av de avgiftsbelagda verksamheterna inom nämndens område ser ut så här:
Verksamhet

Avgiftsbelagd tjänst/produkt

Botkyrka kulturskola
Skollokaler
Bibliotek
Hogslaby järnåldersby
Badhusen i Botkyrka
Idrottsanläggningar
Idrottsanläggningar
Idrottsanläggningar
Badhusen i Botkyrka
Botkyrka kulturskola
Musikhuset Kärsby
Botkyrka rackethall

Kurser
Lokalhyra
Förseningsavgifter
Avgift för besöksgrupper
Entréavgifter, simskoleavgifter mm
Kanslilokaler, fasta omklädningsrum
Arrangemangsservice
Lokalhyra och andra avgifter
Uthyrning av banor
Lokalhyra
Lokalhyra
Banhyra

Avgifter senast
justerade
2004, aug
okänt
okänt
okänt
2010, 1 jan
2010, 1 juni
2011, 1 mars
2011, 22 aug
2011, 1 jan
2011, 7 mars
2011, 1 april
2011, 1 aug

Botkyrka kulturskola

Avgifterna sänks 2012. Beslut fattas i annat ärende.
Skollokaler

Avgifterna för att hyra skollokaler såsom skolsalar och matsalar har varit
samma i minst sex år. Det är mest föreningslivet som utnyttjar möjligheten
att hyra lokalerna och det är viktigt att avgifterna är låga för att möjliggöra
att de används. Det finns ingen avsikt att höja avgifterna. Däremot saknas
ett tydligt regelverk och prislista för avvikelser kring uthyrningarna av skollokaler – motsvarande det som nämnden beslutade om för idrottsanläggningarna i våras. Förvaltningen har inlett ett samarbete med utbildningsförvaltningen och riktlinjer kommer att tas fram. Även avgifter för när man inte
har återställt lokalerna och liknande. Detta arbete pågår under hösten och
kommer att kunna beslutas av nämnden i slutet av 2011.
Bibliotek

En påminnelseavgift på 30 kr utgår när påminnelse skickas ut efter en
vecka. Dessutom finns en räkningsavgift på 30 kr när räkning skickas efter
ytterligare en vecka. Avgifterna gäller vuxna låntagare över 18 år.
Avgifterna föreslås vara oförändrare.

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE
2011-09-27

Hogslaby järnåldersby

Avgiften för externa besöksgrupper föreslås höjas till 6 000 kr. Det berör
alltså grupper och skolklasser som kommer från andra kommuner än skolan.
Avgiften idag är 4 000 kr per grupp och har legat på samma nivå många år.
Badhusen i Botkyrka

Åldersgränsen för vuxenavgift föreslås ändras från 16 år till 18 år. Anledningen är att vi vill betona att man inte blir vuxen förrän vid 18 år och kan
ansvara för medföljande syskon. Eftersom ingen särskild avgift för styrketräning finns idag för ungdomar inför vi en ungdomsavgift som gäller mellan 16 år och 18 år.
På badhusen föreslår vi att inför ytterligare några kort, ett för sommaren och
badkort för barn, unga och pensionärer. Sommarperioden har begränsade
öppettider och därför är sommarkortet billigare än ett venligt 3-månaderskort.
Avgiften för HLR-utbildningar föreslås höjas för att anpassa avgiften till
marknadsläget.
Idrottsanläggningar:

Avgifterna är nyligen reglerade och behöver inte ändras utom i ett fall. Det
är depositionsavgiften för nycklar som föreslås göras om till en nyckelhyra.
Anledningen är att det behövs ett incitament för föreningarna att verkligen
lämna tillbaka nycklarna efter avslutad hyresperiod. Många nycklar är på
vift och lämnas inte tillbaka. Med endast en deposition blir det lika dyrt om
man har nyckeln ett år eller fyra år. Med en hyresavgift per år blir det dyrt
för föreningen att ha många nycklar som man inte använder.
Dessutom föreslås engångsavgift för borttappad nyckel. En borttappad
nyckel ska polisanmälas och kopia ska skickas till förvaltningen. Om borttappad nyckel medför att lås måste bytas kommer den kostnaden att debiteras föreningen.
Övriga verksamheter:

Övriga avgifter alla nyligen fastställda och behöver därför inte förändras
under 2012.
Eva Jansson
Kultur- och fritidschef

Lina Karlberg
Administrativ chef
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Kultur och fritidsnämnden
2011-10-31

§
Betalkort i tjänsten (KF/2011:375)
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ansöka om betalkort för följande tre
medarbetare på förvaltningen: Eva Jansson, Susanna Freund Widman och
Joanna Sandell.
Sammanfattning

Tjänsteman i Botkyrka kommun har möjlighet att använda företagsanknutet
betalkort i tjänsten enligt beslut av kommunstyrelsen. Förvaltningarna är
uppmanade att vara restriktiva med detta och endast använda möjligheten
när behovet är stort. Det finns tydliga riktlinjer för hur betalkorten får användas, hur redovisningen ska ske samt att korten är personliga och att ansvaret allt följa riktlinjerna ligger hos innehavaren. För att få ansöka om företagsbetalkort till tjänstemän krävs ett nämndbeslut.
Inom kultur- och fritidsförvaltningen finns det hittills ingen som har ett företagsbetalkort. Det finns tre medarbetare som regelbundet genomför tjänsteresor och gör större ekonomiska utlägg personligen. Förvaltningen föreslår
att dessa tre medarbetare ska få tillgång till företagsbetalkort. Förutom att
det kan vara svårt att göra utlägg personligen kommer betalkortet att innebära en förbättrad redovisning från de aktiviteter som utläggen gäller.
Det tre medarbetare det gäller är Eva Jansson, förvaltningschef, Joanna Sandell, enhetschef för Botkyrka konsthall samt Susanna Freund Widman, kultursekreterare.

Dnr KF/2011:375

TJÄNSTESKRIVELSE
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Kultur- och fritidsförvaltningen
2011-09-27

Referens

Mottagare

Lina Karlberg

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KF/2011:375

Betalkort i tjänsten
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att:
1) Ansöka om betalkort för följande tre medarbetare på förvaltningen: Eva
Jansson, Susanna Freund Widman och Joanna Sandell.
2) Kreditgränsen ska vara 20 000 kr per kort.
Sammanfattning

Tjänsteman i Botkyrka kommun har möjlighet att använda företagsanknutet
betalkort i tjänsten enligt beslut av kommunstyrelsen. Förvaltningarna är
uppmanade att vara restriktiva med detta och endast använda möjligheten
när behovet är stort. Det finns tydliga riktlinjer för hur betalkorten får användas, hur redovisningen ska ske samt att korten är personliga och att ansvaret allt följa riktlinjerna ligger hos innehavaren. För att få ansöka om företagsbetalkort till tjänstemän krävs ett nämndbeslut.
Inom kultur- och fritidsförvaltningen finns det hittills ingen som har ett företagsbetalkort. Det finns tre medarbetare som regelbundet genomför tjänsteresor och gör större ekonomiska utlägg personligen. Förvaltningen föreslår
att dessa tre medarbetare ska få tillgång till företagsbetalkort. Förutom att
det kan vara svårt att göra utlägg personligen kommer betalkortet att innebära en förbättrad redovisning från de aktiviteter som utläggen gäller.
Det tre medarbetare det gäller är Eva Jansson, förvaltningschef, Joanna Sandell, enhetschef för Botkyrka konsthall samt Susanna Freund Widman, kultursekreterare.
Eva Jansson
Kultur- och fritidschef

Lina Karlberg
Administrativ chef

_________
Expedieras till

Kultur- och fritidsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00
Direkt 08-530 615 03 Sms·076-115 01 35· E-post lina.karlberg@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se
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Kultur och fritidsnämnden
2011-10-31

§
Muntlig rapport om samarbetet med Loomis Sverige AB
kring spontanidrott (KF/2011:318)
Förslag till beslut

Till protokollet antecknas att Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av följande information:
Linus Söderling, idtrottsutvecklare, informerar om samarbetet med Loomis
Sverige AB kring spontanidrott.

Dnr KF/2011:318

TJÄNSTESKRIVELSE
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Kultur och fritidsförvaltningen
2011-10-31

Referens

Mottagare

Frida Amnow

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KF/2011:318

Muntlig rapport om samarbetet med Loomis Sverige AB
kring spontanidrott
Förslag till beslut

Till protokollet antecknas att Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av följande information:
Linus Söderling, idtrottsutvecklare, informerar om samarbetet med Loomis
Sverige AB kring spontanidrott.

Kultur och fritidsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00
Direkt /HandläggareTelefon Sms·070 73 28 017· E-post frida.amnow@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se
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Kultur och fritidsnämnden
2011-10-31

§
Anmälningsärenden (KF/2011:5)
Förslag till beslut

Till protokollet antecknas att Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit del av
följande handlingar:
Sammanfattning

Kommunstyrelsens beslut (§ 188, 2011-09-05) Ett interkulturellt Botkyrkaupplägg av arbetet under mandatperioden (KS/2011:229)
Rapport Förvaltningarnas prioriteringar i uppfyllandet av interkulturella
strategin (KS/2011:229)
Kommunstyrelsens beslut (§ 194, 2011-09-05) Medgivande till Kultur- och
fritidsnämnden att ta emot eventuellt beviljade medel för deltagande i internationellt ateljéprogram (KS/2011:233)
Rapport samarbetet mellan Pelada i Fittja, Samba Football Academy och
Botkyrka kommun.
Rapport samarbetet mellan FC Feminina, Samba Football Academy och
Botkyrka kommun.
Kommunfullmäktiges beslut (§ 148, 2011-09-29) Valärenden (KS/2011:43)
Kommunfullmäktiges beslut (§ 2011-09-29) Svar på medborgarförslag –
Hälsans stig i Slagsta/Hallunda/Norsborg (KS/2010:343)
Minnesanteckningar från föreningsutskottet 2011-10-20 (KF/2011:5)
Minnesanteckningar från Dialogforum 2011-09-27 (KF/2011:101)
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Kultur och fritidsförvaltningen
2011-09-30

Referens

Mottagare

Frida Amnow

Kultur- och fritidsnämnden

Anmälningsärenden 2011
Förslag till beslut

Till protokollet antecknas att Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit del av
följande handlingar:
Sammanfattning

Kommunstyrelsens beslut (§ 188, 2011-09-05) Ett interkulturellt Botkyrkaupplägg av arbetet under mandatperioden (KS/2011:229)
Rapport Förvaltningarnas prioriteringar i uppfyllandet av interkulturella
strategin (KS/2011:229)
Kommunstyrelsens beslut (§ 194, 2011-09-05) Medgivande till Kultur- och
fritidsnämnden att ta emot eventuellt beviljade medel för deltagande i internationellt ateljéprogram (KS/2011:233)
Rapport samarbetet mellan Pelada i Fittja, Samba Football Academy och
Botkyrka kommun.
Rapport samarbetet mellan FC Feminina, Samba Football Academy och
Botkyrka kommun.
Kommunfullmäktiges beslut (§ 148, 2011-09-29) Valärenden (KS/2011:43)
Kommunfullmäktiges beslut (§ 2011-09-29) Svar på medborgarförslag –
Hälsans stig i Slagsta/Hallunda/Norsborg (KS/2010:343)
Minnesanteckningar från föreningsutskottet 2011-10-20 (KF/2011:5)
Minnesanteckningar från Dialogforum 2011-09-27 (KF/2011:101)

Kultur och fritidsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00
Direkt /HandläggareTelefon Sms·070 73 28 017· E-post frida.amnow@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se
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Kultur och fritidsnämnden
2011-10-31

§
Delegationsbeslut (KF/2011:6)
Förslag till beslut

Till protokollet antecknas att följande delegationsbeslut har tagits:
Sammanfattning
Fritidsgårdssamordnare

ABF Botkyrka- Salem beviljas 150 000kr för inköp av inredning och teknisk utrustning till de nya lokalerna för Sanda fritidsgård.
Vi Unga, Parkhemsgården beviljas 21 000 kr för tjejverksamhet. Verksamheten ska pågå under 12 veckor hösten 2011.
Kultur- och fritidschef

Tecknat avtal mellan Kultur- och fritidsförvaltningen och Sport Campus
Sweden om medlemskap i Sport Campus Sweden.
Beslut om avslag på Drömdegsansökan för resa till Miss global international
i Jamaica.
Administrativ chef

Inrättande av ny tjänst, kommunikatör.

Dnr KF/2011:6
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Kultur och fritidsförvaltningen
2011-10-31

Referens

Mottagare

Frida Amnow

Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsbeslut 2011
Förslag till beslut

Till protokollet antecknas att följande delegationsbeslut har tagits:
Sammanfattning
Fritidsgårdssamordnare

ABF Botkyrka- Salem beviljas 150 000kr för inköp av inredning och teknisk utrustning till de nya lokalerna för Sanda fritidsgård.
Vi Unga, Parkhemsgården beviljas 21 000 kr för tjejverksamhet. Verksamheten ska pågå under 12 veckor hösten 2011.
Kultur- och fritidschef

Tecknat avtal mellan Kultur- och fritidsförvaltningen och Sport Campus
Sweden om medlemskap i Sport Campus Sweden.
Beslut om avslag på Drömdegsansökan för resa till Miss global international
i Jamaica.
Administrativ chef

Inrättande av ny tjänst - kommunikatör.

Kultur och fritidsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00
Direkt /HandläggareTelefon Sms·070 73 28 017· E-post frida.amnow@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se
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