KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Kultur- och fritidsnämnden
2012-03-02

Tid

Måndag 12 mars 2012 kl 19:00

Plats

Storvretens sporthall, konferensrummet
Odlingsvägen 36 i Tumba

Ärenden

Justering

Förvaltningschefen informerar:
- Sporthallar
- Strindbergsåret
- Brukarundersökningar
- Pojkars läsning

20 Svar på medborgarförslag - Döp om Roplanhallen till Sven Tumba hallen
21 Svar på medborgarförslag - Minnestavla vid husgrund
22 Yttrande över två medborgarförslag - Konstgräs på befintlig grusplan vid Parkhemsskolan samt Satsa på norra delen av Tullinge
23 Yttrande över två medborgarförslag - Bygg ett friluftsgym i Friluftsstaden Riksten samt Utegym mellan kolonilotterna och radhusen i Alby
24 Muntlig redovisning av filmverksamheten 2011-2012
25 Muntlig redovisning av förvaltningens e-utveckling
26 Yttrande över motion - Anlägg ett utegym/friluftsgym i kommunen (M)
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BOTKYRKA KOMMUN

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

Kultur- och fritidsnämnden
2012-03-02

27 Årsredovisning 2011
28 Uppföljning av internkontroll 2011
29 Plan för internkontroll 2012
30 Överflyttning av öppen fritidsverksamhet
31 Öppettider för idrottsanläggningarna
32 Ändring av ordinarie öppettider i Botkyrka rackethall
33 Anmälningsärenden
34 Delegationsärenden

Gruppmöten:
Kl 18:00 i Storvretens sporthall, konferensrummet (majoriteten) och gamla
kafeterian (oppositionen)
Anmäl eventuellt förhinder till Susanna Evert på telefon 08-530 615 23 eller
e-post susanna.evert@botkyrka.se

Mattias Gökinan
Kultur- och fritidsnämndens ordförande

Susanna Evert
Nämndsekreterare
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PROTOKOLLSUTDRAG
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Kultur och fritidsnämnden
2012-03-26

§ 20
Svar på medborgarförslag - Döp om Roplanhallen till Sven
Tumba hallen (KF/2011:418)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget.
Ärende

Kultur- och fritidsnämnden mottog 2011-11-08 ett medborgarförslag – Döp
om Roplanhallen till Sven Tumba hallen. Förslagsställaren vill att
Roplanhallen döps om till Sven Tumba hallen för att hedra en stor kommunprofil.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-02-09.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden avslår förslaget eftersom det inte är nämnden
som äger namngivningsrätten för Roplanhallen. Namnggivningsrätten tillhör
ishockeyföreningen IFK Tumba Hockey.

DnrKF/2011:418

ORDFÖRANDEFÖRSLAG

1[1]

Kultur- och fritidsnämnden
2012-03-12

Svar på medborgarförslag - Döp om Roplanhallen till Sven
Tumba hallen (KF/2011:418)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget.
Ärende

Kultur- och fritidsnämnden mottog 2011-11-08 ett medborgarförslag – Döp
om Roplanhallen till Sven Tumba hallen. Förslagsställaren vill att
Roplanhallen döps om till Sven Tumba hallen för att hedra en stor kommunprofil.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-02-09.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden avslår förslaget eftersom det inte är nämnden
som äger namngivningsrätten för Roplanhallen. Namnggivningsrätten tillhör
ishockeyföreningen IFK Tumba Hockey.

Dnr KF/2011:418

TJÄNSTESKRIVELSE

1[1]

Kultur- och fritidsförvaltningen
2012-02-09

Referens

Mottagare

Roger Vintemar

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KF/2011:418

Svar på medborgarförslag - Döp om Roplanhallen till Sven
Tumba hallen
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget.
Ärende

Kultur- och fritidsnämnden mottog 2011-11-08 ett medborgarförslag – Döp
om Roplanhallen till Sven Tumba hallen. Förslagsställaren vill att
Roplanhallen döps om till Sven Tumba hallen för att hedra en stor kommunprofil.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen anser att förslaget bör avslås eftersom kultur- och fritidsnämnden inte äger namngivningsrätten för Roplanhallen.
Namnggivningsrätten tillhör ishockeyföreningen IFK Tumba Hockey.
Yttrande

Kultur- och fritidsförvaltningen instämmer i att Sven Tumba är en stor
kommunprofil som bör hedras. Det pågår därför ett kontinuerligt arbete med
att lyfta fram Sven Tumba i olika sammanhang. Till exempel för namnberedningen just nu diskussioner om att döpa en park i centrala Tumba till
Sven Tumba-parken.
När det gäller Roplanhallen så äger dock inte kommunen rätten att namnge
hallen. I det avtal som finns mellan Botkyrka kommun och IFK Tumba
Hockey står att det är föreningen som innehar rättigheten att namnge hallen,
det vill säga rätten att få in pengar genom att sälja namnet.
_________
Expedieras till

Förslagställaren

Kultur- och fritidsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00
Direkt 08 530 611 79 Sms·0761-077533· E-post roger.vintemar@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

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

Jag föreslår att kommunen byter namn på Roplanhallen till Sven
Tumba hallen.
För att hedra en stor kommunprofil.

PROTOKOLLSUTDRAG
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Kultur och fritidsnämnden
2012-03-26

§ 21
Svar på medborgarförslag - Minnestavla vid husgrund
(KF/2011:392)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beviljar medborgarförslaget.
Sammanfattning

Enligt den tidigare tjänstemannabedömningen låg den föreslagna husgrunden för ensligt och otillgängligt till för att en minnestavla skulle bli aktuell.
Vid förra nämndsammanträdet framkom det dock nya uppgifter då förslagsställaren åtog sig att själv ta fram underlag till en skylt samt att ansvara för
underhållet.
Kultur- och fritidsförvaltningen har kommit överens med förslagsställaren
om att kommunen bekostar produktionen av en inplastad skylt. Förslagsställaren tar fram ett underlag till skylten. Kommunen ansvarar inte för underhållet av skylten, och eftersom den inte ingår i kommunens ordinarie skyltbestånd kommer den inte att förses med kommunens logga.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-01-20.

DnrKF/2011:392

ORDFÖRANDEFÖRSLAG
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Kultur- och fritidsnämnden
2012-03-12

Svar på medborgarförslag - Minnestavla vid husgrund
(KF/2011:392)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beviljar medborgarförslaget.
Sammanfattning

Enligt den tidigare tjänstemannabedömningen låg den föreslagna husgrunden för ensligt och otillgängligt till för att en minnestavla skulle bli aktuell.
Vid förra nämndsammanträdet framkom det dock nya uppgifter då förslagsställaren åtog sig att själv ta fram underlag till en skylt samt att ansvara för
underhållet.
Kultur- och fritidsförvaltningen har kommit överens med förslagsställaren
om att kommunen bekostar produktionen av en inplastad skylt. Förslagsställaren tar fram ett underlag till skylten. Kommunen ansvarar inte för underhållet av skylten, och eftersom den inte ingår i kommunens ordinarie skyltbestånd kommer den inte att förses med kommunens logga.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-01-20.

Dnr KF/2011:392

TJÄNSTESKRIVELSE
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Kultur och fritidsförvaltningen
2012-01-20

Referens

Mottagare

Åsa Anderljung

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KF/2011:392

Svar på medborgarförslag - Minnestavla vid husgrund
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget.
Sammanfattning

Vi bedömer att den föreslagna husgrunden ligger för ensligt och otillgängligt till för att en minnestavla ska bli aktuell.
Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att slutgiltigt besvara ett medborgarförslag om att inrätta en minnestavla vid torpet Stensvik vid sjön Getarens östra strand. Förslaget väcktes av Bo Sigerlöv i september 2011.
Yttrande

Kultur och fritidsnämnden tycker att det är intressant med nya berättelser
från traktens historia. Vi har valt att redogöra för kommunens historia genom den kulturhistoriska guiden som ligger på kommunens hemsida
(http://www.botkyrka.se/bibliotekochkultur/kulturhistoria/kulturhistoriskagu
iden), där ett femtiotal miljöer beskrivs. Eftersom skyltar och minnestavlor
kräver kontinuerlig skötsel är endast en del av dessa platser skyltade. Vi bedömer att en minnestavla vid torpet Stensvik inte är aktuell till följd av platsens ensliga läge.
_________
Expedieras till

Kommunfullmäktige
Förslagsställaren

Kultur och fritidsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00
Direkt 08 - 530 61000 Sms·0727-273690· E-post susanna.evert@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

Förslaget: MINNESTAVLA VID HUSGRUND
Att en speciell husgrund förses med namnet Stensvik och en del av sin historia.
Platsen inom Lida Naturreservat har ett stort historiskt värde, och bör synliggöras genom att
husgrunden buskas av samt förses med en minnestavla som berättar dess historia runt
sekelskiftet åren 1700-1800.
Platsen: Vid sjön Getarens östra strand (mitt emot Lida). Blå spåret tangerar platsen.
Husgrunden som här avses är relativt stor med en sammanhängande stenfot i kvadrat ca en
meter hög, fullständigt igenvuxen. Ytterligare en äldre husgrund samt två källargrunder finns i
närområdet. (Några jättegrytor finns i området).
Arbetsinsatsens resultat blir ett historiskt minnesmärke rör GrödingelBotkyrkas rorsta
gymnasium och familjen Branting.
Jakob Branting på Stensvik var farfar till Hjalmar och Hjalmar Brantings pappa Lars
Gabriel är rodd på Stensvik i Grödinge år 1799.
Förslagsställaren medverkar gärna utan ersättning som rådgivare.

Motivering:
Stens vik inhyste Grödinge och Botkyrkas första gymnasium enligt följande:
Jakob Branting, ägde vid slutet av 1700-talet Norrga Södergård. Han var född i Gårdsby
socken år 1757.
År 1777 blev han student i Uppsala, men hans akademiska studier tycks inte ha lett fram till
någon examen. Hans musikaliska begåvning förde honom i stället till operan i Stockholm, där
han 1783 blev antagen som elev och två år senare anställde som aktör och skådespelare.
Stockholmsoperan hade då en glansperiod. Det nya operahuset hade invigts 1782 med Kung
Gustaf III som högsta beskyddare. Efter en kort sejou'r på operan blev Branting "kollektör"
vid det statliga nummerlotteriet det vill säga att han hade agentur av lottförsäljning, samtida
med Bellman som var sekreterare för lotteriet.
Efter några år förvärvade han år 1790 Norrga Södergård i Grödinge (gästgiveriet).
Hans affärer blev honom övermäktig då han förde stort hov och hade många anställda vilket
år 1799 tvingade honom i konkurs. Han stod fortfarande som ägare till Södergården men
bodde på:
Stensvik vid Getarens östra strand, ett torp som han 1793 låtit bebygga ståndsmässigt.
Enligt husförhörslängden bodde på Stensvik hans storafami1j med sju barn.
Han titulerades kamrern.
Ar 1795 anställdes som informator för Brantings barn, "studiosus Johan Ponten"från
Uppsala.
Ponten föreslog Branting att här på Stensvik skulle kunna inrätta en privatskola för pojkar,
ett lyceum - gymnasium skulle vi säga i dag. Branting gick med på förslaget och ytterligare
två magistrar flyttade in: Sven Wahrman 26 år och Johan Pehr Craelius 20 år.
Som elever antogs ett antal Stockholmsynglingar, som fick helpension hos Branting.
De kallades med tidens språkbruk för pensionärer.
Ytterligare uppgifter finns där Panten berättar genom ett brev som har pulicerats hur livet
var som lärare åt 10-12 Stockholmspojkar samt att han stortrivdes i sin tjänst hos Branting.
Jakob Branting var gift med Anna Birgitta Löndahl (hon hade anknytning till GrÖdinge).
Paret hade sju barn. Hans GustafBrantingfödd 1786, Anna Jakobina Brantingfödd 1787,
Otto Jakob Branting född 1789,
Carl Jonas Brantingfödd 1792på Stensvik i GrÖdinge.
Maria Magdalena Brantingfödd 1794på Stens vik i GrÖdinge.
Wilhelmina Brantingfödd 1796 på Stensvik i GrÖdinge.
Lars Gabriel Branting född 1799på Stensvik i GrÖdinge.
Denna Lars Gabriel Branting, gift med Emerntia Maria Charlotta af Georgii
födde ett barn: Hjalmar Branting (Sveriges första socialdemokratiska statsminister)
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Kultur och fritidsnämnden
2012-03-26

DnrKF/2012:12, KF/2011:414

§ 22
Yttrande över två medborgarförslag - Konstgräs på befintlig grusplan vid Parkhemsskolan samt Satsa på norra delen
av Tullinge (KF/2012:12, KF/2011:414)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden kan inte ta ställning till medborgarförslagen.
Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden fick 2011-11-01 i uppdrag att yttra sig över ett
medborgarförslag – Satsa på norra delen av Tullinge. 2011-12-28 fick kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att yttra sig över ett annat medborgarförslag - Konstgräs på befintlig grusplan vid Parkhemsskolan. Eftersom förslagen har liknande innehåll kommer kultur- och fritidsnämnden med ett
gemensamt yttrande över båda förslagen.
I förslaget Satsa på norra delen av Tullinge vill förslagsställaren se en satsning på spontanidrott i norra delen av Tullinge. Satsningen ska bestå av en
förnyelse av tennisplanen och fotbollsplanen som ligger i anslutning till
Parkhemsskolan. I förslaget Konstgräs på befintlig grusplan vid Parkhemsskolan vill förslagsställaren att det anläggs en konstgräsplan vid Parkhemsskolan.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-01-17.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar inte för den aktuella ytan och kan därmed inte ta ställning till medborgarförslagen. I grunden är nämnden dock
positiv till inrättandet av fler spontanidrottsytor och ser gärna att sådana ytor
anläggs och underhålls. Ett exempel på en nyligen inrättad konstgräsplan är
konstgräset som anlades på befintlig 7-mannaplan vid Trädgårdsstadsskolan
under hösten 2011. Beslutet att anlägga planen togs efter att önskemål hade
framförts av föreningslivet med flera.

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur och fritidsnämnden

PROTOKOLLSUTDRAG
2012-03-26
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Dnr KF/2012:12, KF/2011:414

ORDFÖRANDEFÖRSLAG
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Kultur- och fritidsnämnden
2012-03-12

Dnr KF/2012:12, KF/2011:414

Yttrande över två medborgarförslag - Konstgräs på befintlig grusplan vid Parkhemsskolan samt Satsa på norra delen
av Tullinge (KF/2012:12, KF/2011:414)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden kan inte ta ställning till medborgarförslagen.
Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden fick 2011-11-01 i uppdrag att yttra sig över ett
medborgarförslag – Satsa på norra delen av Tullinge. 2011-12-28 fick kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att yttra sig över ett annat medborgarförslag - Konstgräs på befintlig grusplan vid Parkhemsskolan. Eftersom förslagen har liknande innehåll kommer kultur- och fritidsnämnden med ett
gemensamt yttrande över båda förslagen.
I förslaget Satsa på norra delen av Tullinge vill förslagsställaren se en satsning på spontanidrott i norra delen av Tullinge. Satsningen ska bestå av en
förnyelse av tennisplanen och fotbollsplanen som ligger i anslutning till
Parkhemsskolan. I förslaget Konstgräs på befintlig grusplan vid Parkhemsskolan vill förslagsställaren att det anläggs en konstgräsplan vid Parkhemsskolan.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-01-17.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar inte för den aktuella ytan och kan därmed inte ta ställning till medborgarförslagen. I grunden är nämnden dock
positiv till inrättandet av fler spontanidrottsytor och ser gärna att sådana ytor
anläggs och underhålls. Ett exempel på en nyligen inrättad konstgräsplan är
konstgräset som anlades på befintlig 7-mannaplan vid Trädgårdsstadsskolan
under hösten 2011. Beslutet att anlägga planen togs efter att önskemål hade
framförts av föreningslivet med flera.

TJÄNSTESKRIVELSE
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Kultur- och fritidsförvaltningen
2012-01-17

Dnr KF/2011:414

Referens

Mottagare

Roger Vintemar

Kultur- och fritidsförvaltningen

Yttrande över två medborgarförslag – Satsa på norra delen
av Tullinge (KF/2011:414) samt Konstgräs på befintlig
grusplan vid Parkhemsskolan (KF/2012:12)
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden kan inte ta ställning till medborgarförslagen.
Ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen fick 2011-11-01 i uppdrag att yttra sig över
ett medborgarförslag – Satsa på norra delen av Tullinge. 2011-12-28 fick
kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att yttra sig över ett annat medborgarförslag - Konstgräs på befintlig grusplan vid Parkhemsskolan. Eftersom förslagen har liknande innehåll kommer kultur- och fritidsförvaltningen
med ett gemensamt yttrande över båda förslagen.
I förslaget Satsa på norra delen av Tullinge vill förslagsställaren se en satsning på spontanidrott i norra delen av Tullinge. Satsningen ska bestå av en
förnyelse av tennisplanen och fotbollsplanen som ligger i anslutning till
Parkhemsskolan. I förslaget Konstgräs på befintlig grusplan vid Parkhemsskolan vill förslagsställaren att det anläggs en konstgräsplan vid Parkhemsskolan i Tullinge.
Sammanfattning

Kultur och fritidsförvaltningen ansvarar inte för den aktuella ytan och kan
därmed inte ta ställning till medborgarförslagen. I grunden är förvaltningen
dock positiv till inrättandet av fler spontanidrottsytor och ser gärna att sådana ytor anläggs och underhålls.
Yttrande

Kultur- och fritidsförvaltningen anser att det är viktigt att det finns spontanidrottsytor i anslutning till skolor . Vår erfarenhet är att konstgräsytor lockar
till högt nyttjande, både på skoltid och på fritiden. Den föreslagna anläggning ligger dock under gatu- och parkenhetens ansvarsområde, och därmed
har vi inte resurser att göra denna satsning.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00
Direkt 08 530 611 79 Sms·0761-077533· E-post roger.vintemar@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE
2012-01-17

Under 2012 kommer kultur- och fritidsförvaltningen att påbörja en reinvestering av de befintliga 11-manna konstgräsplanerna i kommunen, eftersom
kvaliteten för tävlingsspel är för låg. Förvaltningen föreslår att dessa konstgräsplaner i samarbete med gatu- och parkenheten kan omfördelas till skolgårdar och spontanidrottsplatser.
_________
Expedieras till

Förslagsställaren
Parkhemsskolan
Gatu- och Parkenheten
Utbildningsförvaltningen

2[2]
Dnr KF/2011:414

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

Att lägga konstgräs på befintlig grusplan vid Parkhemsskolan.
Hej vi är några kompisar som skulle vilja att det ordnas med en
konstgräsplan till i Tullinge Parkhemsskolan.
Vi skulle vilja kunna spela fotboll på skoltid, efter skolan och på
helger. Bara samla ihop kompisarna och gå ner för att sparka lite.
De fotbollsplaner som finns i Tullinge är det oftast mycket träningar
och matcher på. Så om det skulle byggas en här så skulle det finnas
möjlighet för flera att röra på sig.

Namn:
Gatuadress:
Postadress:
Telefonnummer:
E-postadress:
Förslag:

Hej Jag vill se en satsning på norra delen av Tullinge, Parkhemsskolans
tennisplan/fotbollsplan behöver förbättras och förnyas!
Det finns ytor där idag som inte används vare sig på skoltid eller kvällstid.
En Spontanidrottsplan med konstgräsunderlag, Basketkorgar, Landbandymål så
att man kan spela olika sporter där! Platsen skulle bli en samlingsplats för hela
familjer och inte bara barn/ungdomar. Med sittplatser runt den skulle det vara en
mycket trevlig plats att träffas och omgås runt.

Motivering:

Skulle det vara en spontanidrottsplats så skulle det vara många barn/ ungdomar
där hela tiden(även hela familjer)! Och behovet finns för idag är det ingen som vill
vara där pga. att barnen gör illa sig på underlaget!!!
Detta är en liten kostnad mot vad det skulle ge tillbaka!
Områdets barn skulle ha en samlingspunkt där de kan idrotta på deras villkor och
att området skulle bli mer uttnyttjat och omtyckt!
Hoppas på en satsning inom snar framtid!

PROTOKOLLSUTDRAG
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Kultur och fritidsnämnden
2012-03-26

DnrKF/2012:14, KF/2011:439

§ 23
Yttrande över två medborgarförslag - Bygg ett friluftsgym i
Friluftsstaden Riksten samt Utegym mellan kolonilotterna
och radhusen i Alby (KF/2012:14, KF/2011:439)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker medborgarförslagen.
Ärende

Kultur- och fritidsnämnden fick 2011-12-06 i uppdrag att yttra sig över ett
medborgarförslag – Bygg ett friluftsgym i Friluftsstaden Riksten. 2011-1228 fick kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att yttra sig över ett annat
medborgarförslag - Utegym mellan kolonilotterna och radhusen i Alby. Eftersom förslagen har liknande innehåll kommer kultur- och fritidsnämnden
med ett gemensamt yttrande över båda förslagen.
I förslaget Bygg ett friluftsgym i Friluftsstaden Riksten vill förslagsställaren
att det byggs ett utegym i Riksten där motionärer kan träna med kroppen
som vikt. I förslaget Utegym mellan kolonilotterna och radhusen i Alby vill
förslagsställaren att det anläggs ett utegym i Alby, mellan kolonilotterna och
radhusen, där pensionärer och andra kan komplettera promenaden med träning.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-02-22.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har i årets ettårsplan fått i uppdrag av
nämnden att anlägga ett utegym. Det finns inte närmare angivet var utegymmet kommer att ligga eller hur det ska vara utformat. Förvaltningen
kommer att ta med sig de aktuella medborgarförslagen i arbetsprocessen
kring att besluta var gymmet ska anläggas och vilken målgrupp det ska rikta
sig till.
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Kultur- och fritidsnämnden
2012-03-12

Dnr KF/2012:14, KF/2011:439

Yttrande över två medborgarförslag - Bygg ett friluftsgym i
Friluftsstaden Riksten samt Utegym mellan kolonilotterna
och radhusen i Alby (KF/2012:14, KF/2011:439)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker medborgarförslagen.
Ärende

Kultur- och fritidsnämnden fick 2011-12-06 i uppdrag att yttra sig över ett
medborgarförslag – Bygg ett friluftsgym i Friluftsstaden Riksten.
2011-12-28 fick kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att yttra sig över ett
annat medborgarförslag - Utegym mellan kolonilotterna och radhusen i
Alby. Eftersom förslagen har liknande innehåll kommer kultur- och fritidsnämnden med ett gemensamt yttrande över båda förslagen.
I förslaget Bygg ett friluftsgym i Friluftsstaden Riksten vill förslagsställaren
att det byggs ett utegym i Riksten där motionärer kan träna med kroppen
som vikt. I förslaget Utegym mellan kolonilotterna och radhusen i Alby vill
förslagsställaren att det anläggs ett utegym i Alby, mellan kolonilotterna och
radhusen, där pensionärer och andra kan komplettera promenaden med träning.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-02-22.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har i årets ettårsplan fått i uppdrag av
nämnden att anlägga ett utegym. Det finns inte närmare angivet var utegymmet kommer att ligga eller hur det ska vara utformat. Förvaltningen
kommer att ta med sig de aktuella medborgarförslagen i arbetsprocessen
kring att besluta var gymmet ska anläggas och vilken målgrupp det ska rikta
sig till.
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Kultur och fritidsförvaltningen
2012-02-22

Referens

Mottagare

Roger Vintemar

Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande över två medborgarförslag - Bygg ett friluftsgym i
Friluftsstaden Riksten samt Utegym mellan kolonilotterna
och radhusen i Alby
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker medborgarförslagen.
Ärende

Kultur- och fritidsnämnden fick 2011-12-06 i uppdrag att yttra sig över ett
medborgarförslag – Bygg ett friluftsgym i Friluftsstaden Riksten. 2011-1228 fick kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att yttra sig över ett annat
medborgarförslag - Utegym mellan kolonilotterna och radhusen i Alby. Eftersom förslagen har liknande innehåll kommer kultur- och fritidsnämnden
med ett gemensamt yttrande över båda förslagen.
I förslaget Bygg ett friluftsgym i Friluftsstaden Riksten vill förslagsställaren
att det byggs ett utegym i Riksten där motionärer kan träna med kroppen
som vikt. I förslaget Utegym mellan kolonilotterna och radhusen i Alby vill
förslagsställaren att det anläggs ett utegym i Alby, mellan kolonilotterna och
radhusen, där pensionärer och andra kan komplettera promenaden med träning.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har i årets ettårsplan fått i uppdrag att anlägga ett utegym. Det finns inte närmare angivet var utegymmet kommer att
ligga eller hur det ska vara utformat. Förvaltningen kommer att ta med sig
de aktuella medborgarförslagen i arbetsprocessen kring att besluta var
gymmet ska anläggas och vilken målgrupp det ska rikta sig till.
_________
Expedieras till

Förslagsställarna
Kommunledningsförvaltningen

Kultur och fritidsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00
Direkt 08 - 530 61000 Sms·0727-273690· E-post susanna.evert@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

Dnr KF/2012:14

Förslag: bygg ett utomhusgym i Riksten där vem som helst kan träna när som helst, med den egna kroppen som
vikt. Kombinera eventuellt med en parkour-park för ökad bredd i träningsmöjligheterna (och ge parkourutövarna
söder om Söder ett bra ställe att träna teknik och styrka, de parkourparker som finns idag ligger norr om stan).
Mer information/inspiration: se bilaga samt http://parkouracademy.se/
Jag känner grundarna av Parkour Academy och kan förmedla kontakt om intresse finns att kombinera med en
parkourpark.

file:///G|/...över%20två%20medborgarförslag%20-%20Friluftsgym%20samt%20Utegym/Publicerat_%20Medborgarförslag%20-%20B.txt[2012-04-12 14:12:01]

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

Jag har ett förslag om ängen där 4H djuren betade i
Alby. Mellan kollonilotterna och radhusen.
Bygg ett utegym med belysning några parkbänkar, och
(kanske en lekpark för barnen.)

Motivering

Vi är många pensionärer som är ute på promenader
i våran fina natur. Ett utegym skulle förgylla promenaden.
Och kanske användas av boende på Albyäng

PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden
2012-03-12

§ 24
Muntlig redovisning av filmverksamheten 2011-2012

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen om filmverksamheten 2011-2012.

1[1]

ORDFÖRANDEFÖRSLAG
Kultur- och fritidsnämnden
2012-03-12

Muntlig redovisning av filmverksamheten 2011-2012
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen om filmverksamheten 2011-2012.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden
2012-03-12

§ 25
Muntlig redovisning av förvaltningens e-utveckling

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen om förvaltningens
e-utveckling.
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ORDFÖRANDEFÖRSLAG
Kultur- och fritidsnämnden
2012-03-12

Muntlig redovisning av förvaltningens e-utveckling
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen om förvaltningens
e-utveckling.
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Kultur och fritidsnämnden
2012-03-12

§ 26
Yttrande över motion - Anlägg ett utegym/friluftsgym i
kommunen (M) (KF/2011:437)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker motionen.
Ärendet

Jimmy Baker med flera (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde
2011-11-24 § 189 en motion – Anlägg ett utegym/friluftsgym i kommunen.
Motionärerna föreslår att ” ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att
utreda en möjlig placering av, samt beräknad kostnad för, ett utegym/friluftsgym i kommunen”.
Kultur- och fritidsnämnden fick 2011-12-14 i uppdrag att yttra sig över motionen.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-02-20.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden instämmer i att det finns ett behov av ett utegym
och har gett kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag bygga en sådan anläggning under 2012. Uppdraget finns beskrivet i ettårsplanen.
Yrkanden

Petja Svensson (M) yrkar bifall till motionen.

DnrKF/2011:437
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Kultur- och fritidsnämnden
2012-03-12

Yttrande över motion - Anlägg ett utegym/friluftsgym i
kommunen (M) (KF/2011:437)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker motionen.
Ärendet

Jimmy Baker med flera (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde
2011-11-24 § 189 en motion – Anlägg ett utegym/friluftsgym i kommunen.
Motionärerna föreslår att ” ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att
utreda en möjlig placering av, samt beräknad kostnad för, ett utegym/friluftsgym i kommunen”.
Kultur- och fritidsnämnden fick 2011-12-14 i uppdrag att yttra sig över motionen.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-02-20.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden instämmer i att det finns ett behov av ett utegym
och har gett kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag bygga en sådan anläggning under 2012. Uppdraget finns beskrivet i ettårsplanen.

Dnr KF/2011:437
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Kultur- och fritidsförvaltningen
2012-02-20

Referens

Mottagare

Roger Vintemar

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KF/2011:437

Yttrande över motion - Anlägg ett utegym/friluftsgym i
kommunen (M)
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker motionen.
Ärendet

Jimmy Baker med flera (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde
2011-11-24 § 189 en motion – Anlägg ett utegym/friluftsgym i kommunen.
Kultur- och fritidsnämnden fick 2011-12-14 i uppdrag att yttra sig över motionen. Motionärerna föreslår att ” ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda en möjlig placering av, samt beräknad kostnad för, ett utegym/friluftsgym i kommunen”.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen instämmer i att det finns ett behov av ett
utegym och kommer under året att bygga en sådan anläggning. Detta sker i
enlighet med det uppdrag som förvaltningen har i ettårsplanen.
Yttrande

Kultur- och fritidsförvaltningen håller med motionärerna om att det finns
behov av att arbeta på fler sätt för att öka Botkyrkabornas möjligheter att
vara fysiskt aktiva. Utegym är ett sätt att erbjuda alternativa träningsformer.
Kultur och fritidsförvaltningen har enligt ettårsplanen 2012 fått medel avsatta för att anlägga ett utegym i kommunen. Ettårsplanen anger inte var detta
gym ska anläggas, utan kultur- och fritidsförvaltningen kommer att utreda
frågan sommaren 2012.
_________
Expedieras till

Moderaterna

Kultur- och fritidsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00
Direkt 08 530 611 79 Sms·0761-077533· E-post roger.vintemar@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

MOTION
Kommunfullmäktige
2011-11-24
Anlägg ett utegym/friluftsgym i kommunen
Vi vill se över möjligheten till att tillskapa en ökad grad av spontan rekreation utomhus
i kommunen, i form av ett utegym. Vi kan bl.a. se till Huddinge kommun1 som nyligen
invigde en sådan anläggning2, eller till Stockholms Stad, som anlagt flera stycken3. Den
sistnämnda staden, liksom ex. Solna, har även invigt en parkourbana, som inbjuder till
lite mer avancerad, men ändock spontan, fysisk aktivitet.
Vi vet, genom många olika rapporter, att folkhälsofrågorna blir allt viktigare och att det
därför borde vara prioriterat att vi ger våra medborgare större möjligheter till att
motionera och idrotta. Enligt Karolinska Institutets folkhälsoakademis rapport 2010 (på
uppdrag av Stockholms läns landsting) så är Botkyrka en av de kommuner med sämst
folkhälsa i länet4. Enligt Folkhälsobokslutet för Botkyrka så:
Uppmuntrar vår samhällsstruktur idag ”stillasittande, vilket i sin tur kan leda till olika
hälsoproblem. I industriländerna är matvanor och fysisk inaktivitet en av riskfaktorerna för en mängd
sjukdomar, t.ex. hjärtkärlsjukdom, högt blodtryck, åldersdiabetes, benskörhet, fallolyckor hos äldre, men
fysisk aktivitet kan även vara en ”behandling” för en mängd sjukdomar, bl.a. psykisk ohälsa. Goda
matvanor och trivsamma måltider är bra för hälsan och välbefinnandet och är en förutsättning för en
positiv hälsoutveckling. Goda matvanor, i kombination med framförallt fysisk aktivitet, kan förebygga en
rad hälsoproblem”5

En av vägarna framåt, som även pekas ut i bokslutet, är att bättre möjliggöra för fysisk
aktivitet på de platser där människor, oavsett ålder, befinner sig. Vi skulle därför vilja
att det, exempelvis på en lämplig plats i kommunens centralort Tumba, anläggs ett
utegym med inspiration från andra anläggningar. Därefter bör satsningen utvärderas. Är
utfallet positivt bör möjligheten att anlägga fler utegym på andra ställen i kommunen
ses över.
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta
att

1

ge Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda en möjlig placering av,
samt beräknad kostnad för, ett utegym/friluftsgym i kommunen.

Jimmy Baker

Petja Svensson

Catarina Ekeståhl

Christina Tibblin

Christina Lundgren

http://www.huddinge.se/sv/trafik-vagar-och-resande/pagaende-och-planerade-arbeten/sjodalen-fullersta/radsparken-utegym/
http://blogg.personlig-traning.se/2011/08/utegym-klart-i-visattra-huddinge/
www.stockholm.se/PageFiles/223718/Karta%20Friluftsgym.pdf
4
http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Öppna%20jämförelser-folkhälsa%20för%20Stockholms%20län.pdf
5
Årsredovisning folkhälsa 2009, sid. 18.
2
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Kultur och fritidsnämnden
2012-03-12

§ 27
Årsredovisning 2011 (KF/2012:24)
Beslut

1) Kultur- och fritidsnämnden godkänner årsredovisningen för 2011.
2) Kultur- och fritidsnämnden begär ombudgetering av 1 292 tkr + medel
för skate- och BMX-bana ur investeringsbudgeten från 2011.
Sammanfattning

Slutresultatet för 2011 blev +1 051 tkr i förhållande till nämndens ram. Anledningen till överskottet är att vi har haft lägre hyres- och driftskostnader
än budgeterat.
Investeringsbudgeten redovisar ett underskott på 1 624 tkr. Underskottet är
en följd av att några av 2012 års investeringar påbörjades redan under hösten 2011. Underskottet kommer att balanseras av ett överskott under 2012.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-02-16.

DnrKF/2012:24
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Kultur- och fritidsnämnden
2012-03-12

Årsredovisning 2011 (KF/2012:24)
Beslut

1) Kultur- och fritidsnämnden godkänner årsredovisningen för 2011.
2) Kultur- och fritidsnämnden begär ombudgetering av 1 292 tkr + medel
för skate- och BMX-bana ur investeringsbudgeten från 2011.
Sammanfattning

Slutresultatet för 2011 blev +1 051 tkr i förhållande till nämndens ram. Anledningen till överskottet är att vi har haft lägre hyres- och driftskostnader
än budgeterat.
Investeringsbudgeten redovisar ett underskott på 1 624 tkr. Underskottet är
en följd av att några av 2012 års investeringar påbörjades redan under hösten 2011. Underskottet kommer att balanseras av ett överskott under 2012.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-02-16.

Dnr KF/2012:24
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Kultur- och fritidsförvaltningen
2012-02-16

Referens

Mottagare

Lina Karlberg

Kultur- och fritidsnämnden

Årsredovisning 2011
Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner årsredovisningen för 2011.
2. Kultur- och fritidsnämnden begär ombudgetering av 1 292 tkr + medel
för skate och BMX-bana ur investeringsbudgeten från 2011.
Sammanfattning

Slutresultatet för 2011 blev +1 051 tkr i förhållande till nämndens ram. De
huvudsakliga orsakerna till överskottet är att Malmsjö sporthall har hållits
stängd sedan i mars, samt att Alby fritidsgård och Idrottshusets nya läktare
ännu inte har blivit klara. På så sätt har vi haft lägre hyres- och driftskostnader än budgeterat.
Investeringsbudgeten redovisar därmed ett underskott på 1 624 tkr. Anledningen till underskottet i investeringsbudgeten är att några av 2012 års investeringar påbörjades redan under hösten 2011. Underskottet kommer att balanseras av ett överskott under 2012.
Nämnden bidrar i mycket hög grad till kommunens mål och majoriteten av
nämndens åtaganden har uppfyllts. Det ekonomiska och kvalitativa resultaten beskrivs närmare i årsredovisningen.
Önskemål om ombudgetering

IP Skogen
Inredning Alby fritidsgård
E-utveckling
Digital filmutrusning till Tumbascenen
Skate- och BMX-bana

142 tkr.
500 tkr
300 tkr
350 tkr.
hos tekniska nämnden

Totalt

1 292 tkr + Skate- & BMX-bana

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

Dnr KF/2012:24

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE
2012-02-16

Bilaga

Årsredovisning 2011

Eva Jansson
Kultur- och fritidschef

_________
Expedieras till

Kommunledningsförvaltningen

Lina Karlberg
Administrativ chef
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Dnr KF/2012:24

Årsredovisning 2011
Kultur- och fritidsnämnden

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA | Besök Munkhättevägen 45 | Tel 08-530 610 00 | www.botkyrka.se | Org.nr 212000-2882 | Bankgiro 624-1061

BOTKYRKA KOMMUN
<Förvaltningsnamn>
Kultur- och fritidsförvaltningen

2012-04-12
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Årsredovisning 2011 kultur- och fritidsnämnden
EKONOMI
Utfall driftsbudget
Mnkr
Verksamhetens intäkter (+)

Bokslut
2009

Bokslut
2010

Bokslut
2011

Budgetavvikelse
2011

21,3

21,5

24,5

3,8

Verksamhetens kostnader (-)

-185,4

-190,2

-199,5

-2,7

Nettokostnad (+/-)

-164,2

-168,6

-176,0

1,1

-8,2

-10,4

-5,1

-1,6

Nettoinvesteringar (+/-)

Beskrivning och analys av utfall
Kultur- och fritidsnämndens resultat blev +1 051 tkr i förhållande till budget. De
huvudsakliga orsakerna till överskottet är att Malmsjö sporthall har hållits stängd
sedan i mars samt att Alby fritidsgård och Idrottshusets nya läktare ännu inte har blivit
klara. På så sätt har vi haft lägre hyres- och driftskostnader än budgeterat.
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BOTKYRKA KOMMUN
<Förvaltningsnamn>

2012-04-12

Driftbudget verksamhetsnivå
Verksamhet

Netto

(tkr)
Alla verksamheter

41 Gemensam verksamhet

43 Idrott & anläggningar

46 Ungdom och förening

47 Allmänkultur

48 Biblioteksverksamhet

49 Inomhusbad

Intäkter

Bokslut

Budget

Bokslut

2010

2011

2011

Avvikelse

21 530

19 727

23 486

3 759

Kostnader

-190 176

-196 793

-199 501

-2 708

Netto

-168 646

-177 066

-176 015

1 051

Intäkter

546

680

728

48

Kostnader

-12 357

-10 004

-9 500

504

Netto

-11 811

-9 324

-8 772

552

Intäkter

9 483

14 178

13 658

-520

Kostnader

-60 004

-81 699

-80 767

932

Netto

-50 520

-67 521

-67 109

412

1 252

886

1 244

358

Kostnader

-39 079

-41 316

-41 465

-149

Netto

-37 828

-40 430

-40 221

209

Intäkter

Intäkter

4 659

3 060

6 542

3 482

Kostnader

-31 054

-29 660

-33 483

-3 823

Netto

-26 395

-26 600

-26 941

-341

Intäkter

955

923

1 314

391

Kostnader

-33 487

-34 114

-34 286

-172

Netto

-32 531

-33 191

-32 972

219

4 611

Tillhör 43

Tillhör 43

Intäkter
Kostnader
Netto

-14 197
-9 586

Kommentarer till avvikelser
Gemensam verksamhet (41)
Resultat: 563 tkr
Överskottet består av reservpengar som är öronmärkta för nya anläggningar som inte
hunnit avslutas under 2011.
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BOTKYRKA KOMMUN
<Förvaltningsnamn>

2012-04-12

Idrott & anläggningar (43)
Resultat: 412 tkr
Överskottet kan hänvisas till att Malmsjö sporthall har hållits stängd sedan i mars och
att förvaltningen därför inte har haft hyreskostnader. En del av överskottet från hyran
har använts till att göra prioriterade åtgärder inom de befintliga idrottsanläggningarna.
Överskottets storlek dras också ned av att båda badhusen har gjort underskott jämfört
med budget. 227 tkr för Storvretsbadet och 183 tkr för Fittjabadet. För Storvretsbadet
handlar det till hälften om intäkter i cafeterian. Under året har man slutat sälja godis
på skoltid, och det har minskat intäkterna. Den andra hälften handlar om ökade
personalkostnader. På Fittjabadet beror underskottet på en kombination
personalkostnader och driftskostnader.
Ungdom & förening (46)
Resultat: 209 tkr
Verksamheten visar ett mindre överskott beroende på att nya Alby fritidsgård ännu
inte startats upp samt att en del föreningsbidrag inte har utnyttjats till fullo.
Kulturverksamhet (47)
Resultat: -341 tkr
En del av kulturverksamhetens underskott beror på inköp av instrument och teknisk
utrustning som finansierats med hjälp av överskott på den gemensamma verksamheten
(cirka 230 tkr). Resterande underskott ligger i Botkyrka konsthalls verksamhet och
beror främst på kostnader för ett samarbete med Tekniska museet, där intäkterna
kommer att komma i början av 2012.
Biblioteksverksamhet (48)
Resultat: 219 tkr
En del av överskottet på 219 tkr beror på kapitalkostnader för investering av bland
annat ny IT-server, en investering som aldrig togs i anspråk eftersom man hittade en
bättre och billigare lösning. Resterande överskott beror på något mindre kostnader än
väntat för både Internationella bokmässan och omgestaltningen av Hallunda bibliotek.
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Investeringar
Projekt

Bokslut
2010

Budget
2011

Bokslut
2011

Avvikelse
2011

-0,2

0

0,08

0,08

3152 Bollplan Fittja Markarbeten

-3,81

0

-0,08

-0,08

3156 Hacksjöbanan

-0,80

0

-0,55

-0,55

3157 IP Skogen

-0,01

-0,14

0

0,14

3158 Underhåll elljusspår

-0,38

-0,15

-0,33

0,18

3160 Skyltning motionsspåren

0

-0,20

-0,05

-0,15

3161 Inventarier Storvretsbadet

0

-0,10

-0,09

0,01

3162 Inventarier Fittjabadet

0

-0,10

-0,11

-0,01

3164 Konstgräs norra Tullinge

0

0

-1,87

-1,87

3166 Rackethallen ventilation

0

0

-0,05

-0,05

3167 Konstgräs Broängen

0

0

-1,25

-1,25

-5,20

-0,69

-4,29

-3,60

3165 Inredning Alby fritidsgård

0

-0,50

0

0,50

Summa Ung & Förening

0

-0,50

0

0,50

3170 Konstinköp

-0,10

-0,10

-0,11

-0,01

Summa Kulturen

-0,10

-0,10

-0,11

-0,01

3181 IT-teknik bibliotek

0

-0,15

0

0,15

3182 Inredning Hallundabibliotek

0

-0,30

-0,38

-0,08

Summa bibliotek

0

-0,45

-0,38

0,07

3192 E-utveckling

-0,61

-1,31

-0,34

0,97

3193 Digital utr Tumbascenen

0

-0,35

0

0,35

3194 Inventarier plan 2

0

-0,10

0

0,10

Summa Gemensam vsht

-0,61

-1,76

-0,34

1,42

Summa

-5,91

-3,51

-5,13

-1,62

(mkr)
3151 Konstgräsplan Fittja

Summa Idrott & Anläggningar
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Analys av utfall av investeringar
Investeringarna har ett utfall på –1 624 tkr jämfört med 2011 års budget. Orsaken till
underskottet är att två av 2012 års investeringsprojekt påbörjades redan under 2011.
Beskrivning finns under varje projekt nedan. Om kostnaderna för dessa två projekt,
som egentligen tillhör 2012, räknas bort så är det totala utfallet av kultur- och
fritidsnämndens investeringar +1 497 tkr. Det är viktigt att belysa eftersom flera
investeringsprojekt ännu inte har utnyttjats och är i behov av att ombudgeteras till
2012 för att nämnden ska kunna fullfölja sitt uppdrag.
Skate och BMX-bana i Tunaparken
Pengarna för detta projekt ligger för närvarande hos samhällsbyggnadsförvaltningen.
Projektet är förberett men har inte startat ännu.
Fittja konstgräsplan, projekt 3151 & 3152
Detta handlar om bokföringstransaktioner som tar ut varandra.
Hacksjöbanans skjutbana, projekt 3156
Hacksjöns skjutbana drivs tillsammans med Stockholms stad och Huddinge kommun.
De senaste åren har anläggningen moderniserats och ljudisolerande åtgärder har
gjorts. Investeringarna har blivit fler och högre än beräknat, så att överskott från
nämndens egen investeringspott har fått användas. Ytterligare några investeringar
kvarstår och kommer att göras 2012.
IP Skogen, projekt 3157
Pengarna har inte används under 2011. En investering i utrustning ska göras
tillsammans med andra Södertörnskommuner. Frågan har dragit ut på tiden eftersom
det behövs ett förråd på Lida där utrustningen ska förvaras. Planer för ett förråd finns
nu hos Upplev Botkyrka AB och vi räknar med att investeringen kan bli av 2012.
Kvarvarande belopp på 142 tkr begärs ombudgeterat.
Underhåll och skyltning av elljusspåren, projekt 3158 & 3160
Dåliga belysningsstolpar och armaturer har bytts ut. Arbetet med ett nytt elljusspår vid
Brantbrinks IP har påbörjats. Och nya kartor och skyltar i spåren kring Lida-HarbroBrantbrink har tagits fram.
Tyvärr åsamkade stormen Dagmar elljusspåren kraftiga skador. Många belysningsstoplar knäcktes, elkablar revs ner och flera armaturer förstördes. Många omkullblåsta
träd blockerade spåren och har fått röjas bort. Dessa kostnader bekostas av
driftsbudgeten och fördelas mellan 2011 och 2012.
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Inventarier Storvretsbadet, Fittjabadet och Botkyrka rackethall, projekt 3161,
3162 & 3166
Några mindre förbättringsarbeten har gjorts på badhusen samt på Botkyrka rackethall.
Det handlar om ny ventilation i personalutrymmena i Botkyrka rackethall, flytande
rutschkana till Storvretsbadet samt ny ljudanläggning och inredning till konferensrum
på båda baden.
Konstgräs norra Tullinge, projekt 3164
Enligt ettårsplanen 2012 finns investeringsmedel avsatt för en konstgräsplan på
Trädgårdstadsskolans grusplan. Önskemålet från både politiskt håll och från
fotbollsverksamheten var komma igång med projektet så tidigt som möjligt.
Förvaltningen började därför arbetet redan under hösten 2011 så att
träningsverksamhet kunde komma igång. Under 2012 fortsätter arbetet med att
färdigställa anläggningen. Eftersom budgeten för projektet finns 2012 blir utfallet
negativt 2011. Detta kommer att jämna ut sig totalt sett.
Konstgräsplan Broängen, projekt 3167
Även för detta projekt finns investeringsmedel avsatta för 2012. Förberedelser och
projektering påbörjades under 2011. I det arbetet uppstod möjligheten att Botkyrka
kommun fick pröva en helt ny sorts konstgräsmaterial som första anläggning i
Sverige. Eftersom våra bedömningar är att detta nya material är överlägset de äldre
materialen beslutade vi att ta tillfället i akt. Villkoret var att arbetet med
konstgräsplanen skulle påbörjas redan under senhösten. Med andra ord har vissa
insatser redan gjorts, och därför finns vissa kostnader redan 2011. Arbetet fortsätter
under våren 2012. Den totala budgeten för projektet kommer inte att överskridas.
Inredning Alby fritidsgård, projekt 3165
Projektet har inte kommit igång än på grund av att kultur- och fritidsförvaltningen
ännu inte fått tillgång till lokaler. Pengarna begärs ombudgeterade.
Konstinköp, projekt 3170
Följande köp har gjorts för att placeras i kommunens lokaler och arbetsplatser:
Konstnär

Verkets namn

Material/teknik

Sasha Huber

Baby Doc

Häftstift på trä

Kostnad
42 800 kr

Paul Elliman

Type Specimen

Collage

14 000 kr

Helena Byström

Botkyrkaservisen

Servis

42 800 kr

Elena Mazzi

Collective Memory and Social Space

Artist's book

3 000 kr

Pia Sandström

For Poetry

Vaxduk

6 550 kr

Summa

109 150 kr
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IT-tekniks biblioteken, projekt 3181
Planen var att köpa en ny server till bibliotekens databas, men förvaltningen har hittat
en annan lösning och investeringen är inte längre nödvändig.
Inredning Hallunda bibliotek, projekt 3182
I början av året gjordes en inre renovering av lokalerna i Hallunda bibliotek.
E-utveckling, projekt 3192
Flera satsningar har gjorts under året. Trådlösa nätverk har införts i Vårsta och Fittja
bibliotek, och därmed finns det i samtliga bibliotek. Även Botkyrka kulturskolas
lokaler har fått trådlöst nätverk för att skapa effektiva arbetsmetoder för lärarna. En
investering har gjorts i ett nytt verksamhetssystem för lokalbokning och
föreningsbidrag. Systemet heter Interbook och kommer att vara i fullt bruk under
2012.Tack vare att vi kunde avropa systemet från ett Sambruksavtal blev det avsevärt
billigare än vi hade räknat med. Därför blir det ett stort överskott på
investeringsbudgeten för e-utveckling. Vi har också investerat i teknik som kommer
att göra det möjligt att besöka Vårsta bibliotek utan för de bemannade öppettiderna,
sk. meröppet. En upphandling har också gjorts av nya, digitala besöksräknare till våra
bibliotek och anläggningar. Tyvärr stoppades upphandlingen av en överklagan och
investeringen kommer att måsta ske 2012 istället. Därför begärs 300 tkr
ombudgeteras.
Digital filmvisningsutrustning för Tumbascenen, projekt 3193
Den digitala filmvisningsutrusningen är levererad till Tumbascenen och i fullt bruk.
Nu visar man de nyaste och mest aktuella biofilmerna, även i 3D. Ändå så visar
investeringsutfallet 0 kronor. Det beror på att Folkets Hus tvistar med leverantören om
fakturans belopp. Kommunen har därför ännu inte fått någon faktura och heller inte
kunnat betala. Beloppet på 350 tkr begärs ombudgeterade.
Ombudgeteringsförslag
(För förklaringar se under varje investeringsprojekts beskrivning.)






IP Skogen – 142 tkr.
Inredning Alby fritidsgård – 500 tkr
E-utveckling – 300 tkr
Digital filmutrusning till Tumbascenen – 350 tkr.
Skate- och BMX-bana
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Uppföljning av "Mötes- och resepolicy för Botkyrka kommun
Under 2011 har kultur och fritidsförvaltningen haft följande kostnader för resor:
Fördelning av resekostnader

Antal

Flygresor *)

70,5

Belopp (tkr)

Andel

288

varav klimatkompensation av flygresor

10

SL-resor

51

45%
8%

Tågresor

59

9%

Bilpoolsresor

12

2%

125

20%

Hyrbil och hyrd buss
Taxiresor

48

7%

Resor med egen bil

58

9%

641

100%

Totalt
*) en enkel resa = 0,5, och tur och returresa = 1,0

Under 2011 ändrades instruktionerna för redovisning av resor och även kontoplanen
ändrades. Därför finns det risk att en del resor inte har blivit bokförda på rätt konto.
2012 blir första året med fullständig redovisning.

Nyckeltal
Bibliotek

Bokslut
2009

Bokslut
2010

Mål 2011

Bokslut
2011

Besök på biblioteken (antal)

525 950

574 390

560 000

498 278

Könsfördelning besök på biblioteken - kvinnor - män (%)
Besök på bibliotekswebben (antal)
Öppettimmar på biblioteken (tim)

10 300

-

54 - 46

243 725

-

281 204

10 410

10 300

9 290

Besök / öppettimme på biblioteken (antal)

51

55

54

54

Besök per invånare bibliotek (antal)

6,5

7,0

6,4

5,9

Kostnad / besök på biblioteken (kr)

63

58

57

66

529 970

510 262

525 000

463 357

72 - 28

-

72 - 28

Utlåning på biblioteken (antal)
Könsfördelning utlåning - kvinnor - män (%)
Lån / invånare (antal)

6,5

6,2

6,4

5,5

Kostnad / lån på biblioteken (kr)

62

65

60

71

22

-

22

92

93

95

Huvudbibliotekets öppet utanför 8-17 på vardagar (tim/vecka)
Andel utlån som sker med självbetjäning (%)

93
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Kultur
Besök på Hogslaby järnåldersby (antal)

2012-04-12

Bokslut
2009

Bokslut
2010

Mål 2011

Bokslut
2011

3 450

3 769

1 800

3 237

50 - 50

57 - 43

101

99

Könsfördelning besök på Hogslaby - flickor - pojkar (%)
Kostnad per besök på Hogslaby järnåldersby (kr)
Barn som deltar i aktivitet inom kulturmånaden (antal)
Besök på Botkyrka konsthall (antal)
Öppettimmar på Botkyrka konsthall (tim)
Kostnad / besök på Botkyrka konsthall (kr)
Besök / öppettimme på Botkyrka konsthall (antal)

130

-

6 213

19 408

21 247

19 000

21 212

1 250

1 330

1 100

1 269

211

203

220

215

16

16

17

17

0,3

0,1

0,3

1 244

1 300

Besök per invånare i Botkyrka konsthall (antal)
Elever i Botkyrka kulturskolas ämneskurser (antal)

224

1 167

Könsfördelning elever i ämneskurser - flickor - pojkar (%)

64 - 36

1 215
64 - 36

Elever i Botkyrka kulturskolas övriga verksamheter (antal)

2 850

3 066

2 200

2 400

Kostnad / elev i kulturskolan (kr)

3 265

3 047

3 799

3 555

Kö till kulturskolan i relation till antal 7-19-åringar i kmn (%)

2,9

3,3

0,0

0,0

Andel elever i kulturskolan / 7-19-åringar i kommunen (%)

28

30

25

25

Fritidsgårdar

Bokslut
2009

Bokslut
2010

Mål 2011

Bokslut
2011

Besök på fritidsgårdar (antal)

147 060

165 348

159 000

160 202

Könsfördelning besök på fritidsgårdar - flickor - pojkar (%)

32 - 68

36 - 64

32 - 68

10 636

9 901

9 200

9 237

14

17

17

17

Kostnad / besökare på fritidsgårdar (kr)

139

121

128

131

Öppettimmar per 13-19-åring i kommunen (tim)

1,6

1,5

1,1

1,2

Besök totalt / 13-19-åring i kommunen (antal)

18

20

20

20

Bokslut
2009

Bokslut
2010

Mål 2011

Bokslut
2011

47

Öppettimmar på fritidsgårdar (tim)
Besök / öppettimme på fritidsgårdar (antal)

Föreningsliv
Andel flickor / kvinnor i föreningsverksamhet (%)

47

43

110

93

96

99

Föreningsbidrag netto / invånare (efter lokalavgifter) (kr)

53

45

47

55

Studieförbundsbidrag / invånare (kr)

39

32

29

31

-

462 633
35 - 65

Föreningsbidrag brutto / invånare (kr)

Deltagartillfällen i idrottsföreningar 6-20 år (antal)
Deltagartillfällen i idrottsföreningar kvinnor resp. män (%)

35 - 65

34 - 66

-

31

31

-

7

7

-

Andel idrottsföreningar med flickdominerad verksamhet (%)

19

17

-

Andel idrottsföreningar med pojkdominerad verksamhet (%)
Andel idrottsföreningar med varken flick- eller pojkdominerad
verksamhet (%)

60

62

-

21

22

-

Deltagartillfällen i idrottsföreningar (antal per invånare 7-20 år)
Föreningar med LOK-stöd (antal per 10 000 inv.)
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Idrottsanläggningar

Bokslut
2009

Bokslut
2010

Mål 2011

Bokslut
2011

Besök på badhusen i Botkyrka (antal)

151 599

100 764

163 000

122 184

41- 59

39 - 61

40 - 60

3 541

8 103

7 562

20

16

60

84

Könsfördelning besök badhusen - kvinnor - män (%)
Öppettimmar på badhusen (tim)
Besök / öppettimmar på badhusen (antal)

8 105
19

Öppettimmar för allmänhetens bad (tim)
Största badhusets öppet utanför vardagar kl.8-17 (tim/vecka)
Kostnad / besökare på badhusen (kr)
Besök på Fittjabadet (antal)

27
66
66 490

Besök / öppettimme på Fittjabadet (antal)

44 375

73 000

52 221

35 - 65

38 - 62

3 879

3 541

4 015

3 749

17

13

18

Öppettimmar allmänhetens bad på Fittjabadet (tim)
Kostnad / besök på Fittjabadet (kr)
Besök på Storvretsbadet (antal)

1 622
75
85 109

Besök / öppettimme på Storvretsbadet (antal)

121

14
2 388

67

103

56 389

90 000

69 963

42 - 58

42 - 58

42 - 58

4 226

4 088

3 813

20

22

18

Könsfördelning besök på Storvretsbadet - kvinnor - män (%)
Öppettimmar totalt på Storvretsbadet (tim)

31

39 - 61

Könsfördelning besök på Fittjabadet - kvinnor - män (%)
Öppettimmar totalt på Fittjabadet (tim)

103

Öppettimmar allmänhetens bad på Storvretsbadet (tim)
Kostnad / besök på Storvretsbadet (kr)
Besök på Botkyrka rackethall (antal)

59

89

54

70

72 952

76 883

80 000

79 920

Könsfördelning besök rackethall - kvinnor - män (%)
Öppettimmar på Botkyrka rackethall (tim)
Besök / öppettimme på Botkyrka rackethall (antal)
Yta idrottshallar totalt (kvm)
Yta idrottshallar / 1000 invånare (kvm)
Yta konstgräsplaner totalt (kvm)
Yta konstgräsplaner / 1000 invånare (kvm)
Nyttjandegrad av bollplaner (% av tillgänglig tid)

22 - 78

-

25 - 75

3 500

3 300

3 100

3 357

21

23

26

23

23 584

23 584

25 059

22 784

290

286

296

269

33 350

40 225

40 225

44 425

411

487

475

525

19

22

33

32

Nyttjandegrad av gymnastiksalar (% av tillgänglig tid)

37

35

39

40

Nyttjandegrad av idrottshallar (% av tillgänglig tid)

66

58

71

69

Nyttjandegrad av ishallar (% av tillgänglig tid)

72

66

60

80

Bokslut
2009

Bokslut
2010

Mål 2011

Bokslut
2011

-

6 462 852

Energiförbrukning
Elförbrukning totalt i förvaltningen (kWh)

6 169 435
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Kommentarer till nyckeltal
Bibliotek
Både utlån och fysiska biblioteksbesök minskade under 2011 i förhållande till
föregående år. Det är fram för allt vuxnas lån som har påverkats. En orsak till lägre
siffror är att Hallunda bibliotek var stängt för ombyggnad under en del av våren.
Kanske kan det minskade mediaanslaget under 2011 ha påverkat framförallt antalet
utlån. Färre nya böcker och längre väntan på beställda böcker påverkar också lusten
att besöka biblioteken. I Fittja bibliotek ökade lånen vilket är ett positivt tecken på att
man rått på tidigare problem och biblioteket åter fungerar som bibliotek och inte
uppehållsrum.
De virtuella biblioteksbesöken på bibliotekswebben ökade med 15 procent jämfört
med 2010. Även e-bokslånen ökade kraftigt. Många biblioteksärenden kan idag skötas
hemifrån via datorn Även boken kommer-lånen ökade och fortsätter att öka..
För första gången kan vi redovisa könsfördelning för våra besökare tack vare att vi ha
genomfört mätveckor.
Kultur
De goda besökssiffrorna från 2010 i Botkyrka konsthall har upprepats 2011 och antal
besök per öppettimme har ökat från 16 till 17.
I Botkyrka kulturskola ligger antalet elever i ämneskurser på samma nivå som förra
året, men antalet övriga elever har minskat. Det handlar om grupper som varit med i
pröva-på verksamhet eller fått undervisning inom ramen för skolan. Kön till
ämneskurserna har minskat från 3,3 till 2,9 procent.
Fritidsgårdar
Antalet öppettimmar blev som planerat och antalet besök blev aningen högre än
budgeterat. Antalet besök per öppettimme ligger stabilt på 17, men det varierar mellan
olika fritidsgårdar.
Idrottsanläggningar
Antalet besökare vid badhusen har ökat ordentligt jämfört med 2010. Det beror bland
annat på att båda badhusen hade stängt i ett par månader för reparationer förra året.
Besökssiffrorna från 2009 togs fram på ett annat sätt, delvis baserat på uppskattningar.
Så de går inte att jämföra med siffrorna från 2010 och 2011. När det gäller
öppettiderna pågår revidering av siffrorna från 2010 och därför finns inga siffror för
Storvretsbadet ännu.
Antalet besök på Botkyrka rackethall har ökat med 4 procent och även öppettiderna
har ökat i och med att vi öppnar tidigare två dagar i veckan.
Ytan på idrottshallar har minskat en aning tillfälligt på grund av Storvretshallens
brand. Malmsjö sporthall är inte medräknad eftersom den inte har varit öppen under
2011.
Nyttjandegraden av de olika typerna av idrottsanläggningarna har ökat. Det gäller
framförallt ishallarna som nu nyttjas till 80 procent. Det beror bland annat på att
Maxihallen stängdes efter förra vintern och inte har öppnat hösten 2011.
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Föreningsliv
Föreningsbidragen per invånare har förändrats ner och upp sedan 2009. Det beror på
hur några av föreningsbidragen har klassificerats. Bidragen till de så kallade
temagårdarna samt Tumbascenen ingick fram till 2009. Därför är siffrorna högre då.
Numera ingår temagårdarnas bidrag i fritidsgårdsbudgeten.
Inför 2011 fick nämndens budget tillskott för föreningsbidrag för föreningar för äldre
från vård- och omsorgsnämnden samt att bidragen riktade till föreningar för
funktionsnedsatta räknas med.
Energiförbrukning
Förvaltningens totala elförbrukning har minskat med 4,5 procent jämfört med 2010.
Det är mycket tack vare att Maxihallen inte har haft isverksamhet under hösten, men
även tack vare ett ökat medvetande bland medarbetarna.
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Uppföljning av mål, mätbara mål och åtaganden
Medborgaren i centrum - ett Botkyrka för alla
Mål 1: Botkyrka är en bra kommun att bo, leva och verka i
Botkyrka ska vara en levande livs- och arbetsmiljö genom att erbjuda ett bra boende
och vara en natur-, kunskaps- och upplevelsekommun. Tillväxt och välfärd skapas
genom att stimulera de viktigaste resurser som kommunen har, d v s den enskilde
medborgarens kraft och kreativitet. Kommunen ska vara en trygg och trivsam plats.
Attraktiva och säkra närmiljöer är viktigt för att människor ska känna sig trygga.
Andra aspekter av trygghet är att människor har en tryggad försörjning och känner en
social trygghet i svåra situationer.
Mätbart mål

Utfall 2009

Utfall 2010

Mål 2011

Utfall 2011

1 a) År 2014 ska minst 96% av invånarna uppleva att
Botkyrka är en bra kommun att bo, leva och verka i
(KF)

92%

90%

95%

85%

1 b) År 2014 ska minst 88% av invånarna uppleva att
det är tryggt i deras närområde (KF)

84%

85%

86%

77%

Andelen brukare som anser att skyltarna i
motionsspåren var tydliga och lätta att förstå ska öka

56%

75%

mäts 2012

Minst 50% av föreningarna ska vara nöjda med
kommunens stöd till föreningen

13%

50%

mäts 2012

66%

70%

57%

2011 ska minst 70% av invånarna uppleva att
Botkyrka har en bra kulturverksamhet - kvinnor

70%

63%

2011 ska minst 70% av invånarna uppleva att
Botkyrka har en bra kulturverksamhet - män

70%

50%

70%

62%

2011 ska minst 70% av invånarna uppleva att
Botkyrka har en bra idrottsverksamhet - kvinnor

70%

65%

2011 ska minst 70% av invånarna uppleva att
Botkyrka har en bra idrottsverksamhet - män

70%

60%

77%

78%

2011 ska minst 77 % av medborgarna uppleva att
Botkyrka har en bra biblioteksverksamhet - kvinnor

77%

84%

2011 ska minst 77 % av medborgarna uppleva att
Botkyrka har en bra biblioteksverksamhet - män

77%

70%

10

5

2011 ska minst 70% av invånarna uppleva att
Botkyrka har en bra kulturverksamhet

2011 ska minst 70% av invånarna uppleva att
Botkyrka har en bra idrottsverksamhet

2011 ska minst 77 % av medborgarna uppleva att
Botkyrka har en bra biblioteksverksamhet

Antal föreningar som genomgår certifiering 2011 ska
vara 10

67%

67%

77%

66%

77%

7
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Åtaganden mål 1

Upprustningen av motionsspåren ska fortsätta. Bland annat genom en ny tydlig
och informativ skyltning.

Vi ska införa trådlöst nätverk i Alby bibliotek.

Badhusens öppettider för simning för allmänheten ska öka, utan att det medför
ökade kostnader.

Ett nytt system för bidrag till kommunens föreningar ska införas.

Tillsammans med andra förvaltningar ska vi arbeta för att välkomna de nya
invånarna i Riksten.

Vi utvecklar och ökar kulturutbudet som når ut till allmänhet och familjer. Tex.
lyfter vi musiken som en viktig konstform genom "Botkyrkas internationella
allsång". I samband med det arrangerar vi också workshops för barn på förskola
eller skola.

Vi ska återuppbygga Storvretens sporthall.

Vi ska göra en översyn och ta fram en utvecklingsplan för området Brunna IP.

Vi ska påbörja projektering av en konstgräsplan vid Broängen och förbereda
nedläggning av Grödingevallen.

Eklidshallen ska byggas ut och en hoppgrop ska anläggas.

Vi ska ta fram ett idrottspolitiskt handlingsprogram som ska ge förvaltningen
riktlinjer i arbetet med idrottslivet.

Vi ska fastställa en ny strategisk biblioteksplan för åren 2011-2015.
Uppföljning och analys mål 1

Nämnden har gjort mycket för att bidra till målet att Botkyrka ska vara en bra
kommun att bo, leva och verka i. Bland annat har vi ökat kulturutbudet som
riktar sig till allmänhet och familjer. Bland annat med ett tjugotal författarträffar
på biblioteken. Öppna föreläsningar på aktuella samhällsteman har vi haft vid
tolv olika tillfällen. Som exempel föreläste Sven Lindqvist kring olika aspekter
på rasism - ett samarrangemang mellan Tumba bibliotek och Botkyrka konsthall.
Läsecirklar för vuxna har haft 41 sammankomster och för barn och unga 22
tillfällen. Det har också varit tio barnteaterföreställningar på biblioteken och ett
rikt program under familjedagen på Internationella bokmässan. I juni
arrangerade vi "Kultur på gårdarna" i Fittja. Öppna workshops i musik, dans,
film, sång och instrumentbygge leddes av lärare från Botkyrka kulturskola. 30
aktiviteter med fokus på kulturarv har genomförts under sommaren, t.ex. "bli
arkeolog under en dag", öppet hus på Hogslaby och guidade turer. På Alby torg
gjordes två gatucirkusföreställningar för familjer av gruppen Cirk Isis.

Vi har ökat öppethållandet för allmänhetens bad på badhusen i Botkyrka med 17
timmar i veckan. Vi har satt upp förnyade kartor och skyltar i motionsspåren vid
Lida-Harbro-Brantbrink. Vi har även startat arbetet med ett nytt, platt elljusspår
vid Brantbrinks IP. Det blir klart under våren 2012. På Broängens elljusspår har
en del belysningsstolpar bytts ut. Tyvärr förstördes många stolpar, armaturer och
kablar av stormen Dagmar under julhelgen. Reparationer har startats och blir
klara under januari-februari.

Vi har påbörjat anläggandet av en konstgräsplan vid Broängsskolan. Vi bygger
också omklädningsrum, kansli och cafeteria. Broängen är pilot för den nya,
moderna sortens konstgräs. Det är den enda anläggningen i Sverige med denna
typ av konstgräs, och det kommer att generera uppmärksamhet och studiebesök
från hela landet. I samband med detta projekt har vi haft en dialog med Grödinge
SK.
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Vi har de senaste åren satsat på att införa trådlösa nätverk för våra besökare i
biblioteken. Under 2011 har vi installerat i Alby, Fittja och Vårsta bibliotek.
Därmed har vi trådlöst nätverk för besökarna i samtliga bibliotek.
Ett nytt system för föreningsbidrag har införts och vi har inlett arbetet med att ta
fram ett idrottspolitiskt handlingsprogram. Det kommer att vara klart våren
2012.
Vi har byggt om och omgestaltat Hallunda bibliotek. Dess profil är att vara
Botkyrkas internationella bibliotek format kring en öppen scen för det fria ordet.
Storvretens sporthall har återuppbyggts och togs i bruk i december. Den nya
sporthallen är 400 kvm större än den gamla. Bland annat finns lokaler för fler
typer av aktiviteter än tidigare, exempelvis thaiboxning. Däremot finns inte
längre någon skyttehall. Den verksamheten är flyttad till Hacksjöns skjutbana.
Eklidshallens hoppgrop är under byggnation. Beräknas bli klar under våren
2012.
Vi har låtit en landskapsarkitekt göra en visionär utvecklingsplan av området
kring Brunna IP. Planen kommer att vara ett underlag för kommande utveckling.
Vi har haft dialog med föreningslivet under arbetets gång.

Slutsatser för framtiden mål 1

Tyvärr har vi haft två sporthallar färre än planerat under året. Det är dels
Storvretens sporthall som brann ner 2010. Och dels Malmsjö sporthall som vi
har tvingats hålla stängd på grund av konstruktionsfel. Vi har heller inte kunnat
öppna den nya läktare i Idrottshuset som håller på att byggas. Byggprojektet har
kantats av olika problem och förseningar. Förvaltningen har en dialog med
fastighetsenheten om hur byggnadsprojekt ska fungera smidigare i framtiden.

Resultatet av medborgarnas generella upplevelse av kultur- och
idrottsverksamheten har tyvärr sjunkit medan upplevelsen av bibliotekens
verksamhet ligger kvar på en hög nivå. Vi kommer att analysera möjliga orsaker
till försämringen. En bidragande orsak kan vara att det finns målgrupper som
inte känner till vår verksamhet så väl. Det framkom i förvaltningens egen
medborgarundersökning som gjordes 2011. Vi kommer även att genomföra en
brukarundersökning under våren 2012 som kommer att ge oss en tydligare
fingervisning om hur man upplever verksamheterna. Vi kommer också att arbeta
vidare med att nå de målgrupper som inte känner till vår verksamhet så väl.

Åtaganden som vi inte har haft möjlighet att arbeta med är den reviderad
biblioteksplanen och att förstärka vårt arbete i den nya stadsdelen Riksten.
Revidering av biblioteksplan kommer vi att jobba med 2012.
Mål 1 B: Medborgarnas nyttjande av kultur- och fritidsnämnden
verksameter ska vara högt
Mätbart mål
Utnyttjandegraden av bibliotekens media ska år
2011 vara minst 2,7 utlån per media
Föreställningarna för skolan inom ramen för
Kulturmånaden ska nyttjas högt
Antalet besök per öppettimme på föreningsdrivna
fritidsgårdar ska vara minst 10

Utfall 2009

Utfall 2010

Mål 2011

Utfall 2011

2,7

2,7

2,7

2,4

95%

90%

100%

95%

8,3

11,4

10

12

Uppföljning och analys mål 1 B
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Under 2011 har nyttjandegraden av våra idrottsanläggningar ökat och nyttjandet
av våra badhus, rackethall, konsthall, fritidsgårdar och bibliotek ligger fortsatt på
en hög nivå. Samma sak gäller kulturprogrammen för skolorna.
Antalet besökare på öppettimme på de föreningsdrivna fritidsgårdarna har två år
i rad legat över målet. 12 besökare per timme, mot 10 som var målet.

Mål 1 C: Möjligheten att ägna sig åt spontana aktiviteter ska öka
Mätbart mål
Vi erbjuder minst 50 tillfällen för barn och unga att
komma och prova på olika estetiska uttrycksformer

Utfall 2009

Utfall 2010

Mål 2011

Utfall 2011

62

132

50

75

404

400

456

Under 2011 kommer organiserad spontanidrott att
erbjudas minst 400 timmar
År 2011 arrangerar vi minst 20 guidade turer för
allmänheten

32

36

20

33

Antal timmar för allmänhetens åkning i ishallarna ska
vara minst 36 tim/vecka

37

37

36

26

0

20

7

Antal timmar för allmänhetens tid på
konstgräsplanerna ska vara minst 20 tim/vecka

Åtaganden mål 1C

En skate- och BMX park ska byggas i Tumba.

Det ska finnas särskilt avsatta tider för allmänheten på befintliga anläggningar.

Vi ska öka marknadsföringen av våra motionsspår.

Särskild vikt ska läggas vid att öka möjligheterna för flickors spontana fysiska
rörelse. Vi vidgar utbudet av spontanaktiviteter och inför möjligheter att delta i
dans utan föranmälan.

Vi ska öka antalet öppettimmar för både motionssim och fri lek på våra badhus.
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Uppföljning och analys 1 C

Vi har utvidgat spontanaktiviteterna till att även omfatta dans, vilket lockar fler
flickor än pojkar, bland annat dansfestivalen Urban Connection tillsammans med
Dansens Hus. Ett samarbete med DIS - Dans i Stockholms stad och län - har
startats och kommer att pågå under 2012. Även fäktning och basket har startat
under 2011. En särskild satsning görs för tjejer i Norsborg i samarbete med
SAMBA Football Academy som anordnar spontanaktiviteter.

Vi har också utökat antalet öppna, kreativa verkstäder för barn och unga i
Botkyrka konsthall och i biblioteken. Vi har haft cirka 40 st verkstäder på
konsthallen och 22 st på biblioteken. Totalt har 1165 barn deltagit under 2011.

Planeringen av en skate- och BMX-park pågår tillsammans med
samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi har haft en referensgrupp av ungdomar som
är delaktiga i arbetet. Bygget beräknas starta våren 2012.

Vi har ökat antalet öppettimmar på våra badhus för både motionssim och fri lek.

Från och med hösten har vi erbjudit schemalagd allmänhetens tid på
konstgräsplaner.
Slutsatser för framtiden mål 1 C

Eftersom vi har lagt ner ishallen Maxihallen kan vi inte längre erbjuda 36
timmar allmänhetens åkning per vecka.
Mål 1 D: Kommunens fritidsanläggningar ska vara välskötta
Mätbart mål

Utfall 2010

Mål 2011

Utfall 2011

70% av brukarna ska uppleva att kommunens
fritidsanläggningar sköts väl

Utfall 2009

60%

70%

mäts 2012

Brukarna upplevelse om att badhusen sköts bra
och är välstädade ska öka

61%

75%

mäts 2012

Åtaganden mål 1 D

Vi ska genomföra månadsvis avtalsuppföljningar med serviceförvaltningen som
utför skötseln av våra idrottsanläggningar.
Uppföljning och analys mål 1 D

De mätbara målen här kommer att följas upp 2012 då det är dags för våra
brukarundersökningar.

Vi har skapat en struktur för regelbundna möten med serviceförvaltningen kring
skötsel av våra idrottsanläggningar.

Under slutet av 2011 har vi beslutat att utöka antalet städtillfällen i de större
idrottsanläggningarna till att även gälla helger.
Mål 2: Botkyrkaborna är delaktiga och kan påverka i kommunen
I ett demokratiskt samhälle har alla människor lika värde och lika rättigheter. Trots det
är skillnaderna fortfarande stora och alltför många känner ett utanförskap. Arbetet för
jämlikhet och delaktighet ska intensifieras ytterligare. Botkyrka ska utveckla och
fördjupa demokratin. Alla ska ha möjlighet att påverka. En viktig del för att öka
delaktigheten är de dialogforum som vi inrättar i varje kommundel. Här kan
förtroendevalda och medborgare mötas för att tillsammans diskutera hur Botkyrka kan
utvecklas.
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Utfall 2009

Utfall 2010

Mål 2011

Utfall 2011

61%

60%

70%

65%

Minst 15 kulturaktiviteter och projekt ska
arrangeras av ungdomar

10

9

15

18

Under 2011 gör vi minst 60 föreningsbesök

60

2 a) År 2014 ska minst 75% av invånarna uppleva
att de kan vara med och påverka i kommunala
frågor som intresserar dem (KF) * Förändrad
mätmetod i "Utfall 2011".

40

60

50

Föreningarnas upplevelse av att de kan påverka
fördelningen av lokaltider ska öka till 50%

6%

50%

mäts 2012

Föreningarnas upplevelse av att de kan påverka
fördelningen av lokaltider ska öka till 50%

10%

50%

mäts 2012

55% av brukarna inom varje av nämndens
verksamheter ska uppleva att de kan vara med och
påverka om de vill

32%

55%

mäts 2012

Synpunkter från medborgare via
synpunktssystemet
Medborgarförslag till kultur- och fritidsnämnden

25

19

23

19

Åtaganden mål 2

I samspel med Tullinges invånare utreder vi möjligheten att skapa en ny
mötesplats i Tullinge inom konceptet Idea Store i Tullinge centrum. Idea Store
är ett kulturhus/bibliotek med både samhällsservice och lokaler för möten och
umgänge. Konceptet finns i flera förorter till London.

Minst 10 ungdomar skriver i och producerar tidningen Shoo. Tidningen trycks i
en upplaga på 3000 ex som sprids till samtliga skolor, fritidsgårdar, bibliotek
och medborgarkontor i hela Botkyrka.

Vi ska tillsammans med serviceförvaltningen att anordna säsongs- och
anläggningsträffar med de föreningar som använder sig av våra anläggningar.

Vi ska utveckla dialogen med föreningarna i Botkyrka och bjuda in dem att vara
delaktiga i arbetet med att utforma förvaltningens arbetsprocesser som berör
föreningarna. Till exempel kommer dialoger att initieras med berörda föreningar
inför varje schemaläggning av ny säsong.
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Uppföljning och analys mål 2

Vi har haft dialogmöten med föreningslivet vid flera tillfällen. Exempel är vid
införandet av nya villkor för lokalbokning av idrottsanläggningarna, i samband
med utredningen om nolltaxa, det idrottspolitiska handlingsprogrammet, vid
framtagandet av nya skyltar för motionsspåren samt vid enskilda byggprojekt.

Vi har haft Öppen scenprogram i Hallunda och Alby bibliotek vid sex olika
tillfällen. Det innebär att besökarna varit delaktiga med förslag och medverkan i
programmen. Biblioteken har startat handledning i dataanvändning. Syftet är att
öka den digitala delaktigheten. Under 2011 har det varit 42
handledningstillfällen utspridda på Tumba, Hallunda och Tullinge bibliotek.

Vi har haft en anläggningsträff med de föreningar som är aktiva på Brunna IP
samt en träff med de föreningar som använder ishallarna.

11 ungdomar har tillsammans producerat tidningen Shoo under sommaren.
Tidningen blev klar i september och distribuerades inom och utanför kommunen.

Projektet Demokrati genom teater har avslutats med en utställning och en
föreställning på respektive ort - Skopje och Botkyrka. Projektet har pågått i två
år och finansierades av ICLD och Svenska Institutet.

Vi har gjort ett idéprogram för ett nytt kulturhus i Tullinge och överlämnat det
till kommunledningsförvaltningen.

Slutsatser för framtiden mål 2


Vi har inte klarat av att anordna anläggningsträffar på alla våra anläggningar.
Orsaken är bristande personalresurser.
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Mål 3: Kommuninvånarna får ett bra bemötande och bra service av
kommunens anställda
Kommuninvånarna ska få ett bra bemötande i kontakten med de anställda i
kommunen. Alla ska bemötas med respekt, få sakkunnig information, stöd och hjälp.
Ingen ska särbehandlas. Kommuninvånarna ska uppfatta att det är enkelt att ha
kontakt med kommunen och att man får tydliga och klara besked och bra service.
Medborgare som är brukare i de kommunala verksamheterna ska känna att de har
möjlighet att påverka den egna verksamheten förutom att de är nöjda med den service
de får.
Mätbart mål

Utfall 2009

Utfall 2010

Mål 2011

Utfall 2011

78%

80%

87%

81%

Minst 70% av föreningarna ska uppleva att de bli
välbemötta av kommunen

41%

70%

mäts 2012

70% av brukarna i varje av nämndens verksamhet
ska anse att informationen som finns om
verksamheten är tydlig och lätt att förstå

30%

70%

mäts 2012

73%

100%

73%

3 a) År 2014 ska minst 89% av invånarna anse att
kommunens anställda ger dem ett bra bemötande
(KF) * Förändrad mätmetod i "Utfall 2011".

Resultatet för Botkyrkas hemsidas information om
kultur- och fritid i SKL's webbundersökning ska
förbättras

53%

Åtaganden mål 3

Vi ska tillsammans med Stockholm stad ansöka om bidrag till ett
kompetensutvecklingsprojekt som fokuserar på bemötande, mångfald och att
tillgängliggöra verksamheten för alla. Om projektet beviljas startar det 2011 och
pågår till 2013.

Vi ska öka samarbetet med Kontaktcenter. Dels hänvisar dit istället för att uppge
kontaktuppgifter till enskilda handläggare som är svåra att nå. Dels lär vi upp
Kontaktcenters medarbetare i de bokningsverktyg vi har, så de kan hjälpa
medborgare direkt.

Vi ska svara på mejl från brukare och medborgare inom två arbetsdagar.

Under 2011 utvecklar vi sms-tjänst för Botkyrka kulturskolas kommunikation
med sina elever.

Vi ska genomföra månadsvis avtalsuppföljningar med serviceförvaltningen som
bemannar våra idrottsanläggningar och är kommunens ansikte gentemot
brukarna. I avtalet har krav på bemötande och service skrivits in, vilket har
saknats tidigare.

Ansökningar om bidrag och stöd ska besvaras inom tre veckor.

Förvaltningen ska följa kommunens kanalstrategi och sträva efter att styra
informationsflödet till brukare och medborgare genom kanalerna webben,
telefon och det personliga mötet.

I samband med att det nya systemet för föreningsbidrag införs kommer vi att
stärka kommunikationen med föreningslivet. Syftet är att föreningarnas
förståelse för bidragssystemet ska stärkas och att förvaltningen bättre ska kunna
möta upp föreningarnas behov.

Vi ska lansera ett nytt begrepp i vårat arbete gentemot föreningar,
Föreningsbyrån. Syftet är att ge bättre service och bemötande till föreningarna.
Telefontider och kontaktytor ska samordnas och en gemensam mejladress
införas.
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Vi ska utveckla bibliotekets del av botkyrka.se så att den innehåller fler etjänster än idag och ger ännu bättre möjligheter att utföra sina ärenden smidigt
på nätet. Dessutom ska den utvecklade webbplatsen bjuda in besökarna att vara
delaktig.

Uppföljning och analys mål 3

Arbetet med en ny bibliotekswebb pågår och kommer att bli klart våren 2012.

Innan sommaren blev vi beviljade pengar till ett kompetensutvecklingsprojekt
tillsammans med Stockholms stad. Under hösten har projektet förberetts med en
förstudie. Startskottet gick i januari 2012 och sen pågår utbildningarna till och
med 2013.

Hittills i år har vi inte klarat tre veckors handläggningstid på alla ärenden. I det
nya systemet för föreningsbidrag är det endast evenemangsbidraget som
handläggs löpande. Dessutom handläggs ansökningar till Drömdeg löpande. För
Drömdeg är det cirka 50 procent av ansökningarna som går till beslut inom tre
veckor.

Vi har ökat dialogen och kommunikationen med föreningslivet. Både genom att
bjuda in till dialogträffar kring speciella frågor och genom mer direktkontakt. I
ett led att stärka föreningslivet kompetens har vi arrangerat vi två föreläsningar
på temat idrott där alla är inbjudna. Fler föreläsningar kommer 2012, bland annat
en med Patrik Sjöberg.

Vi har nu fått igång en sms-tjänst för Botkyrka kulturskola. På så sätt kan
pedagogerna kommunicera med eleverna på ett smidigt och effektivt sätt.
Slutsatser för framtiden mål 3

Vi har beslutat att inte specifikt lansera begreppet Föreningsbyrån gentemot
föreningslivet. Vi ser Föreningsbyrån främst som ett internt arbetssätt för att
samordna förvaltningens arbete med föreningsärenden.
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Mål 4: Medborgarna har lika möjligheter och rättigheter
Kommunens invånare ska ha lika möjligheter att utveckla och bidra med sin förmåga i
arbetslivet, på fritiden och i samhället generellt. Det ska gälla oavsett kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder, sexuell
läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Mångfald- och
jämställdhetsarbetet ska stärkas och genomsyra all kommunal verksamhet och
samhällsplanering. Vår avsikt är att arbeta för att ge mångfald och antidiskriminering
genomslag i verksamhet och personalsammansättning. Vi ska bli en förebild och
uppmana andra aktörer att inta ett aktivt förhållningssätt i dessa frågor
Mätbart mål

Utfall 2009

Utfall 2010

Mål 2011

Utfall 2011

88%

93%

92%

90%

1,3

1,4

1,4

273

300

274

Flickor från norra kommundelarna i Botkyrka
kulturskola

50%

68%

Pojkar från norra kommundelarna i Botkyrka
kulturskola

50%

32%

4 a) År 2014 ska minst 95% av invånarna uppleva att
de inte utsätts för diskriminering (KF) * Förändrad
mätmetod i "Utfall 2011".
Beståndet av talböcker ska uppgå till minst 1,4
volymer per talboksberättigad
Antalet elever i Botkyrka kulturskola från de norra
kommundelarna ska ligga kvar på samma nivå

296

Åtaganden mål 4

Vi ska göra en inventering av den fysiska tillgängligheten i våra publika lokaler
och anläggningar.

Vi ska tillsammans med Stockholm stad ansöka om bidrag till ett
kompetensutvecklingsprojekt som fokuserar på bemötande och att
tillgängliggöra verksamheten för alla. Om projektet beviljas startar det 2011 och
pågår till 2013.

Botkyrka kulturskola ska öka utbudet gentemot barn och unga i behov av särskilt
stöd.

Biblioteken ska uppmärksamma den årliga dyslexidagen i oktober.

Vi genomför "sittande guidningar" med historia och kulturinriktning för äldre
och funktionsnedsatta.

Vi ska sträva efter en jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga
konstnärliga utövare i våra program.

Vi ska ta fram nya kulturverksamheter som är riktade mot barn och unga med
funktionsnedsättningar. För att höja kompetensen bland medarbetarna ska
personalen vid kulturverksamheten genomgå en orienteringsutbildning för att
öka kunskapen om funktionsnedsättningar.

Med utgångspunkt i en studie som gjorts 2010 kommer vi att göra en insats för
jämställdhet inom fritidsgårdsverksamheten.
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Uppföljning och analys mål 4

Flera olika insatser har gjorts under 2011 för att bidra till detta mål. Här kommer
exempel.

Vi har genomfört en stor satsning på språkstöd och mångspråkig
biblioteksverksamhet. Språkcaféer har arrangerats i Tumba, Alby och Hallunda
bibliotek vid 64 olika tillfällen. Läsecirklar på lätt svenska har arrangerats på
fyra av biblioteken. Antalet nedladdade digitala talböcker har ökat under 2011,
totalt 1550 nedladdningar för personer med lässvårigheter. En nyhet är att vi kan
erbjuda och lära upp talboksläsare att själva ladda ner böcker hemma. Detta
innebär en starkt ökad service. Vi har hittills lärt upp 18 brukare, 11 vuxna och 7
barn. Vi strävar efter en jämn könsfördelning bland de konstnärer som har
utställningar i Botkyrka konsthall. Under 2011 engagerades åtta kvinnliga och
åtta manliga konstnärer. Alltså uppfyllde vi målet om jämställdhet.

Från och med 2011 har kommunen ett nytt system för föreningsbidrag där
flickors närvaro vid idrottsaktiviteter viktas tyngre än pojkars. Det är för tidigt
att bedöma vilken effekt det har fått.

Fem "sittande guidning" har genomförts 2011. Det är guidade turer där man kan
delta trots att man inte kan eller orkar promenera.

Alla medarbetare på Botkyrka kulturskola har genomgått en fortbildning i
musikterapi och förhållningssätt till personer i behov av särskilt stöd. Kursen
arrangerades av Kungliga Musikhögskolan och gav 3 högskolepoäng. Botkyrka
kulturskola erbjuder nu tre olika kurser för barn och unga i behov av särskilt
stöd.

Sedan 2010 har kultur- och fritidsförvaltningen arbetat aktivt med att stärka
jämställdhetsperspektivet på våra fritidsgårdar. Vi började med att kartlägga och
observera samtliga verksamheter utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Med
rapporten som utgångspunkt har diskussionen förts med chefer och föreståndare,
som även gjort studiebesök i framgångsrika verksamheter på annat håll. Flera
insatser har gjorts för att höja kompetensen och medvetandet hos personalen.
Under 2011 har vi utbildat fritidsledarna i normkritisk pedagogik med fokus på
jämställdhet, rättigheter och mångfald. Målet är att alla besökare, oavsett kön,
ska få ett likvärdigt bemötande och ha samma möjligheter att utöva aktiviteter
och vara delaktiga i verksamheterna. I de föreningsdriva fritidsgårdarnas
besöksstatistik kan vi se en positiv utveckling där könsfördelningen har gått från
31 procent tjejer 2008 till att 2011 vara 35 procent. Vi har blivit beviljade pengar
av SKL för att fortsätta jämställdhetsarbetet inom fritidsgårdarna även under
2012.
Slutsatser för framtiden mål 4

Vi kommer inte att klara av att genomföra någon inventering av den fysiska
tillgängligheten i våra publika lokaler och anläggningar. Anledningen är
bristande personalresurser.

I framtiden kommer vi inte att ha tillgång till aktuell statistik kring totalt antal
nedladdade talböcker eftersom brukare kommer att ladda ner själva.
Mål 4 A: Alla våra verksamheter ska vara tillgängliga i samma grad för
kvinnor och män. Det ska vara lika lätt för båda könen att använda våra
verksamheter.
Åtaganden mål 4 A
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Eventuella skillnader mellan kvinnors och mäns upplevelse av bemötande,
trivsel och trygghet ska analyseras inom varje verksamhet och åtgärdas.

Uppföljning och analys mål 4 A

När vi gör brukarundersökningen våren 2012 kommer vi att särskilt analysera
eventuella skillnader mellan kvinnors och mäns upplevelse av bemötande, trivsel
och trygghet. I den medborgarundersökning som gjordes 2011 visade resultatet
inga stora skillnader mellan män och kvinnor.
Mål 5: Botkyrkaborna mår bra och har en god hälsa
Världshälsoorganisationen (WHO) har definierat hälsa som "ett tillstånd av fullstädig
fysisk, psykisk och socialt välbefinnande". Hälsa är därmed något mer än frånvaron av
sjukdom. Hälsa omfattar något positivt, en känsla av god livskvalitet och
välbefinnande. I folkhälsoarbetet utgår vi från ett hälsofrämjande perspektiv.
Perspektivet innebär att vi stärker de faktorer som främjar hälsa istället för att fråga
varför människor blir sjuka
Mätbart mål
5 a) Under perioden 2011-2014 ska hälsan
förbättras i Botkyrka uttryckt som att ohälsotalet
minskar (KF)
Antalet medborgare som utnyttjar Fysisk aktivitet på
recept på nämndens anläggningar ska vara minst 15

Utfall 2009

Utfall 2010

Mål 2011

33,8

27,4

33

3

15

Utfall 2011

10

Simkunnigheten i åk 2 (25 m på djupt vatten)

62%

Simkunnigheten i åk 2 (25 m på djupt vatten) - flickor

67%

Simkunnigheten i åk 2 (25 m på djupt vatten) - pojkar

57%

Simkunnigheten i åk 2 (200 m på djupt vatten)
Simkunnigheten i åk 2 (200 m på djupt vatten) flickor
Simkunnigheten i åk 2 (200 m på djupt vatten) pojkar

33%
38%
30%

Åtaganden mål 5

Vi ska bidra till att metoden Fysisk aktivitet på recept (FaR) sprids i Botkyrka
och utnyttjas av fler.

Vi uppmuntrar till rörelse och friskvård på många sätt, bland annat genom våra
motionsspår. Under 2011 förbättrar vi skyltningen på motionsspåren samt
avslutar upprustningen av belysningen på elljusspåren.

Kultur- och fritidsanläggningarna ska följa kommunens kostpolicy, vilket
innebär att öka utbudet av hälsosam mat där barn vistas.

Vi ska verka för att simkunnigheten bland vuxna i Botkyrka ökar genom att
erbjuda simskolor för vuxna samt en särskild simskola för kvinnor.

Ett idrottspolitiskt handlingsprogram kommer att tas fram som bland annat riktar
fokus på möjligheterna till spontana fysiska aktiviteter. Arbetet med organiserad
spontanidrott, tjejers idrottande och idrott i de norra kommundelarna kommer att
ges särskilt fokus.

Förvaltningen kommer förhoppningsvis att medverka i ett EU-samarbete kring
social inkludering genom idrott.

Vi ska öka möjligheterna att syssla med fysisk aktivitet på fritidsgårdarna.
Uppföljning och analys mål 5
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Botkyrka konsthall har ett medvetet fokus på att servera hälsosam förtäring i
samband med barnverksamhet och vernissager.
Vi har ökat inslagen av fysiska aktiviteter vid fritidsgårdarna, exempelvis med
basket på Southside och Musikhuset Kärsby, Lagret och Tullinge fritidsgård.
Badhusen har upphört med att sälja godis, läsk och liknande produkter till
skolbarn under skoltid.
Vi har haft 113 deltagare i simskoleundervisning för vuxna. Under 2011 har vi
börjat mäta simkunnigheten hos kommunens skolklasser i årskurs 2. Vi kan
notera att simkunnigheten är aningen högre bland flickorna än bland pojkarna.
En större skillnad finns det mellan kommundelarna. I norra kommundelarna är
simkunnigheten avsevärt lägre än i södra kommundelarna. Det skiljer drygt 30
procentenheter.
Medarbetare på badhusen och Botkyrka rackethall har genomgått en SISUutbildning i Fysisk aktivitet på recept (FaR).
Vi har satt upp förnyade kartor och skyltar i motionsspåren vid Lida-HarbroBrantbrink. Vi har även startat arbetet med ett nytt, platt elljusspår vid
Brantbrinks IP. Det blir klart under våren 2012.

Slutsatser för framtiden mål 5

Förvaltningen fick avslag på ansökan om pengar till EU-projektet kring social
inkludering genom idrott. Därför kommer projektet inte att genomföras.

Med vår ökade kunskap om simkunnigheten hos kommunens skolbarn i årskurs
2 behöver vi analysera vad vi kan göra för att minska de stora skillnaderna i
resultat mellan norra och södra kommundelarna.
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Unga och äldre i fokus - ett Botkyrka med goda
uppväxtvillkor och ett tryggt liv för alla
Mål 6: Barn och ungdomar har goda uppväxtvillkor i Botkyrka
Botkyrka ska vara en trygg och bra kommun att växa upp i. Kommunens olika
verksamheter måste här samverka med varandra och med andra aktörer för att nå
önskat resultat. Förskolans pedagogiska verksamhet har stor betydelse för en god
språkutveckling och en bra start i livet för de minsta. En bra uppväxt handlar även om
att ha en bra fritid och att få utlopp för kreativitet och skapande. Kommunens
upplevelsesatsning syftar till att stödja och uppmuntra de ungas idéer och initiativ
inom detta område
Mätbart mål
6 a) Minst 90% av ungdomar i åldrarna 10-19 år ska
år 2014 uppleva att de har en bra fritid (KF)
6 b) 82% av föräldrarna till barn i åldern 1-10 år ska
år 2014 anse att Botkyrka är en bra kommun att
växa upp i (KF) * Förändrad mätmetod i "Utfall
2011".
Andelen barn av kommunens 7-20 åringar som går i
kulturskolan ska öka

Utfall 2009

Utfall 2010

Mål 2011

Utfall 2011

71%

67%

76%

62%

28%

30%

30%

23%

75%

Vi kan inte
mäta detta
ännu

50%

75%

mäts 2012

7%

50%

mäts 2012

75%

mäts 2012

75% av de schemalagda hyrestiderna i våra
idrottslokaler skall användas till barn- och
ungdomsverksamhet
Minst 75% av brukarna på varje fritidsgård ska
uppleva att de är nöjda med verksamheten
Minst 50% av besökarna på varje fritidsgård ska
vara nöjda med öppettiderna
Minst 75% av brukarna på varje fritidsgård ska
uppleva att de är nöjda med verksamheten

Åtaganden mål 6

En skate- och BMX park ska byggas i Tumba.

En ny fritidsgård i Alby ska etableras.

Vi ska stödja skolorna i deras arbete att alla barn ska vara simkunniga när de går
ut årskurs 5 genom att erbjuda uppsamlingskurser för de elever som inte kan
simma 200 m i årskurs 4.

Vi ska införa en kvalitetssäkring så att samtliga fritidsgårdar håller samma höga
kvalitet.

Vi ska anpassa fritidsgårdarnas öppettider efter besökarnas behov och önskemål
på varje fritidsgård.

Tillsammans med andra aktörer ska vi arbeta för att ungdomar i Botkyrka
upplever att de har en bra fritid.

Kultur- och fritidsanläggningarna ska följa kommunens kostpolicy, vilket
innebär att öka utbudet av hälsosam mat där barn vistas.

Badvakter ska alltid finnas i simhallen när barn badar.

Eklidshallen ska byggas ut och en hoppgrop ska anläggas.

Vi ska utveckla en metod för kompetenssäkring hos fritidsgårdspersonal.

Särskilt åtagande för Alby och norra kommundelarna: Vi ska erbjuda
eftermiddagsaktiviteter 1-2 dagar i veckan i Hallunda, Alby och Fittja bibliotek.

Vi ska införa kvalitetssäkring så att samtliga fritidsgårdar håller samma höga
kvalitet.
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Uppföljning och analys mål 6

Kultur- och fritidsförvaltningen genomför en stor mängd insatser för Botkyrkas
barn och unga för att bidra till målet om goda uppväxtvillkor. Mycket av vår
grundläggande verksamhet i form av den kulturella allemansrätten för skolbarn,
biblioteksverksamheten, fritidsgårdarna, föreningsstödet och
idrottsanläggningarna riktar sig främst till barn och unga och skapar det levande
samhälle som Botkyrka är. Här beskrivs också ett antal speciella insatser som
har gjorts 2011:

Fritidsledarna på samtliga fritidsgårdar har utbildats i hur de kan handleda
ungdomar i att skapa egen film. De arbetar nu vidare i egna projekt.
Fritidsgården Southside i Tumba har särskilt profilerat sig med filmarbete.
Botkyrka kulturskola har börjat lägga sin musikundervisning i fritidsgårdarnas
lokaler. Det är ett led i att blanda förvaltningens olika verksamheter och också
att synliggöra de aktiviteter som finns för ungdomar.

Workshops och kreativa verksamheter för barn har erbjudits vid 22 tillfällen
under året vid de olika biblioteken och vid 110 tillfällen har vi haft sagostunder
för barn. Vi har också vidareutvecklat formerna för bibliotekens sagostunder och
skolklassbesök. Bland annat genom att låta barnen vara mer aktiva.

På skolloven har vi erbjudit en rad olika aktiviteter. En nyhet är kurser i
animation på fritidsgårdarna med lärare från Botkyrka kulturskola som
handledare. En annan nyhet är "lek-teater-installation" på Hallunda Folkets Hus
som leddes av teatergruppen Cafez. Detta var oerhört populärt. En tredje nyhet
är "stridskonstläger" på Hogslaby under sommarlovets sista vecka. På höstlovet
såg 250 barn föreställningen Charlies unge på Hallunda Folkets Hus. I Botkyrka
konsthall har det varit 40 olika tillfällen för öppen verkstad.

Vi har tillsammans med Studiefrämjandet arrangerat skolavslutningsrock i
Tullinge. Under våren arrangerades Fittja is Peace med Studiefrämjandet som
drivande kraft.

Hälsoveckor har genomförts vid fritidsgårdarna i Fittja och Alby. På Alby
fritidsgård säljs godis bara på fredagar. Frågan om hälsosam kost ska
aktualiseras på nytt i föreståndargruppen.

Eklidshallens hoppgrop är under byggnation och beräknas bli klar våren 2012.

För det mesta har det funnits badvakter vid bassängen när barn badar. Men det
finns tillfällen då bemanningen inte har räckt till. Detta är något vi har
uppmärksammat och nu jobbar aktivt med att åtgärda.

Planeringen av en skate- och BMX park pågår tillsammans med
samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi har haft en referensgrupp av ungdomar som
är delaktiga i arbetet. Bygget beräknas starta våren 2012.

Under hösten har vi gjort en förstudie om villkoren för att införa nolltaxa i
kommunens anläggningar. Ett förslag presenteras i nämndens framåtsikt 20132016.

Vi har samverkat med utbildningsförvaltningen kring skapande-skola-projekt för
skolor i hela kommunen.
Slutsatser för framtiden mål 6

Vi har svårt att klara av att alltid ha badvakter vid bassängen när barn badar med
nuvarande bemanning. Vid normal verksamhet fungerar det bra, men när något
oförutsett inträffar eller vid hög besöksfrekvens finns det inte marginaler i
bemanningen.

Den nya fritidsgården i Alby blev inte klar under 2011. Det som hindrar är
lokalfrågan, vi har inte har fått tillgång till de tilltänkta lokalerna. Däremot har vi
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haft en aktiv dialog med ungdomar i Alby kring hur den nya fritidsgården ska
utformas och fungera.
Vi har inte kommit igång med kvalitetssäkring av och komptenssäkring inom
fritidsgårdarna beroende på sjukdom hos nyckelpersoner. Vi kommer att arbeta
med frågan 2012 istället.
Vi har ännu inte verktyg för att mäta andelen ungdomsverksamhet i våra
idrottsanläggningar. Med det nya verksamhetssystem som just nu införs hoppas
vi kunna mäta det i framtiden.

Mål 6 A: Vår verksamhet ska grundlägga ett livslångt intresse för
kulturupplevelser, eget skapande, läsning, idrott och fysisk aktivitet
Åtaganden mål 6 A

Vi ska möjliggöra att barn kommer i kontakt med böcker och läsande redan i
förskoleåldern. Detta görs genom att vi har ett antal bibliotekarier som arbetar
uppsökande gentemot förskolan samt samarbete med BVC.
Uppföljning och analys mål 6 A

Alla bibliotek arbetar aktivt med förskolorna i området. Särskilda satsningar görs
för barns språkutveckling.

På biblioteken har läsecirklar för unga genomförts med 22 sammankomster
under året.

I november-december genomfördes en talanginventering öppen för alla
botkyrkabor i form av en audition och en konsert.

Mål 7: Ungdomar har kunskaper som ger förutsättningar för vidare
studier eller arbete
Skolan har avgörande betydelse för våra ungdomars valmöjligheter senare i livet.
Godkända betyg i grundskolan och en fullföljd gymnasieutbildning är därför viktiga
milstolpar inför klivet ut i arbetslivet eller till högre utbildning. De pedagogiska
insatserna ska baseras på individuella behov och anpassas till elevernas olika
bakgrund och förutsättningar. Mångfald ska ses som en tillgång.
Mätbart mål
7 a) År 2014 ska 90% av kommunens
grundskoleungdomar uppnå behörighet till
gymnasieskolan (KF) * Nya kriterier för behörighet i
"Utfall 2011"
7 b) År 2014 ska 74% av kommunens ungdomar ha
fullföljt gymnasieutbildning vid 20 års ålder (KF)
Under sommaren tar vi emot minst 50 ungdomar
inom ramen för kommunens sommarjobb för
ungdomar

Utfall 2009

Utfall 2010

Mål 2011

Utfall 2011

83%

86%

88%

83%

64%

60%

69%

63%

50

115

Åtaganden mål 7

Vi startar projektet Kulturjobb som en del av kommunens ferieplatser under
sommaren. Start sommaren 2011.
Uppföljning och analys mål 7
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Vi har tagit emot ett stort antal sommarjobbare (115 st), många fler än vad vi
åtagit oss. Ett stort antal av dessa (77 st) arbetade inom kulturområdet. Vi
samarbetade med kulturaktörer i kommunen och lyckade skapa många
ytterligare arbetstillfällen - vi kallar samarbetet Kulturjobb.

Mål 8: Äldre kan efter sina förutsättningar bibehålla sin livskvalitet
De äldres erfarenhet och kompetens är en viktig resurs att ta tillvara. I Botkyrka ska
man kunna fortsätta ett aktivt liv även när man kommer upp i åren. Äldreomsorgens
insatser ska bygga på ett förhållningssätt där det friska sätts i fokus med insatser som
bibehåller eller stärker möjligheter till en trygg livssituation. Det innebär också att
erbjuda fler mötesplatser för äldre.
Mätbart mål
8 a) År 2014 ska 85% av invånarna över 65 år
uppleva att det är tryggt att åldras i Botkyrka
kommun (KF) * Förändrad mätmetod i "Utfall
2011".

Utfall 2009

Utfall 2010

Mål 2011

Utfall 2011

73%

79%

82%

71%

Åtaganden mål 8

Vi ska undersöka möjligheterna att genomföra en aktivitetspark för äldre och
funktionsnedsatta. Detta arbete ska ske tillsammans med vård- och
omsorgsförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen.

En "äldrevecka" ska genomföras v.44 i samverkan med föreningar,
studieförbund och andra aktörer. Minst 10 evenemang genomförs.

Vi genomför "sittande guidningar" med historia och kulturinriktning för äldre
och funktionsnedsatta.

Även under 2011 ska vi ha en resurs som arbetar särskilt med målgruppen äldre
och funktionsnedsatta. Detta är ett samarbete med vård- och
omsorgsförvaltningen.
Uppföljning och analys mål 8

Vi ger stöd i datoranvändning för äldre på våra bibliotek. Genom vårt samarbete
med SeniorNet erbjuds datakurser för dem som vill lära sig.

Fem "sittande guidning" har genomförts 2011. Det är guidade turer där man kan
delta trots att man inte kan eller orkar promenera.

Mål 8 A: Kultur- och fritidsnämnden har verksamhet speciellt riktad mot
äldre
Mätbart mål
Under 2011 ska förvaltningen arrangera minst 50
aktiviteter som riktar sig till äldre

Utfall 2009

Utfall 2010

Mål 2011

Utfall 2011

58

76

50

73

Uppföljning och analys mål 8 A

Tack vare att kultur- och fritidsförvaltningen har fått en permanent resurs för
arbete med verksamhet särskilt riktat mot målgruppen äldre bidrar vi starkt till
detta mål. Under 2011 har vi arrangerat och samordnat 73 aktiviteter särskilt
riktade till äldre. Exempel är sommarmusik, filosofiska samtal, barfotaparty i
Trädgårdstorp, cirkusföreställning på äldreboende och badbussar. Äldreveckan i
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oktober hade temat "Rörligt", och lockade 850 deltagare under veckans 30
aktiviteter.
Äventyrsvandring på Lida, en av "barnbarns-aktiviteter" som genomförts,
lockade 75 deltagare, blandat äldre och barn. Cirkusgruppen CirqIsis uppträdde
på några äldreboenden för totalt 160 personer. I samband med den nya
Tunaparken har vi bevakat behoven för de äldre medborgarna och verkat för att
det kommer att bli en yta för aktiviteter främst riktade till äldre.
Till barfotapartyt i Trädgårdstorp anordnade vi en buss som plockade upp
deltagare i hela kommunen. Cirka 100 personer utnyttjade bussen. Totalt 200
personer deltog i aktiviteten.
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Samhälle i utveckling - det nya Sverige finns i Botkyrka
Mål 9: Fler Botkyrkabor har arbete och den egna kompetensen tas
tillvara
Att människor har ett arbete är en grundläggande förutsättning för en långsiktig
samhällsekonomisk stabilitet. Mänskliga resurser ska alltid tas tillvara. Aktiva insatser
ska därför riktas till personer och grupper som har det svårast att ta sig in på den
reguljära arbetsmarknaden. Detta arbete ska göras i samverkan med andra
samhällsorgan. Eget arbete och självförsörjning är den enskilt viktigaste faktorn i en
framgångsrik integrationsprocess
Mätbart mål

Utfall 2009

Utfall 2010

Mål 2011

68,70%

70,30%

72,00%

36

10

36

Praktikanter - kvinnor

5

21

Praktikanter - män

5

15

9 a) Under perioden ska förvärvsfrekvensen i
Botkyrka öka till 75% år 2014 (KF)
Under 2011 tar förvaltningen emot minst 10
praktikanter

Utfall 2011

Åtaganden mål 9

Konsthallens mentorskapsprogram samarbetar med Kungliga Konsthögskolan
för att motverka snedrekryteringen av unga med utländsk bakgrund till landets
konst- och designhögskolor.
Uppföljning och analys mål 9

Botkyrka konsthall har i samarbete med Kungl. Konsthögskolan startat YAPP ett program med 17 ungdomar från Tullinge gymnasium. Syftet är att bredda
rekryteringen till högre konstnärlig utbildning. Under hösten har man träffats
regelbundet och man avslutade med ett vernissage på Botkyrka konsthall.

Biblioteken, främst i Hallunda och Tumba, har ökat samarbetet med
vuxenutbildningen och SFI. Vi tar emot studiegrupper och handleder
vuxenstuderande i studierna.

Förvaltningen har bidragit genom att ta emot så många som 36 praktikanter
under året. 21 kvinnor och 15 män.
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Mål 11: Botkyrka bidrar inte till klimatförändringar
Botkyrka måste klara av att både minska utsläpp av s k växthusgaser och hantera
konsekvenserna av den globala uppvärmningen. Det ställer krav på att kommunen
skapar en ekologiskt hållbar utveckling som minskar miljöbelastningen och gynnar
biologisk mångfald. Dessutom behöver miljömedvetandet öka hos Botkyrkas invånare
och verksamma. Energisparande och miljöfrämjande åtgärder liksom ett hållbarare
transportsystem ska stimuleras. Vår nya klimatstrategi ska lägga fast
handlingsvägarna som leder från "nuläge" till "önskat läge" - till ett läge där vi inte
längre bidrar till klimatförändringarna
Mätbart mål
11 a) Utsläppen av koldioxid ska minska till 1,2 ton
per invånare år 2014 (KF)
Förvaltningens elförbrukning ska minska med 4%
2011

Utfall 2009

Utfall 2010

1,84

Mål 2011

Utfall 2011

1,5
-2,60%

-4,00%

-4,50%

Åtaganden mål 11

Varje enhet ska vidta olika åtgärder för att minska förvaltningens elförbrukning.

Förvaltningens medarbetare ska i första hand använda kommunens bilpool när
man behöver använda biltransport.

Vi undviker att göra tjänsteresor med flyg i den mån det går. När flygresor är
nödvändiga köper vi utsläppsrätter i motsvarande utsträckning.
Uppföljning och analys mål 11

Vi har lagt ner Maxihallens isverksamhet från och med mars månad. Det har
inneburit en avsevärd minskning av elförbrukningen på Brunna IP (46 procents
minskning jämfört med 2010).

Fittjabadets vattenförbrukning har minskat kraftigt tack vare att problem med
långvarigt läckage åtgärdades 2010.

I arbetet med det nya, platta elljusspåret vid Brantbrinks IP använder vi
energisnåla armaturer.
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Mål 12: Medborgarna skapar samhörighet och hemkänsla i Botkyrka
Människor engagerar sig i sammanhang de känner samhörighet med. Därför är viljan
till och stoltheten över att känna sig som Botkyrkabo helt avgörande för att skapa
delaktighet. Ett ökat kvarboende är en förutsättning för att sociala kontakter och
nätverk ska bli bestående. Botkyrka ska erbjuda olika former av boende och
upplåtelseformer för att man ska kunna välja det boende som bäst passar den egna
situationen. Kommundelarna ska upprustas och omdanas i samråd med de boende. Det
gäller bostadsområden, kommunala lokaler och anläggningar och utemiljön, med en
helhetssyn på en bra boendemiljö
Mätbart mål
12 a) Vid utgången av 2014 ska minst 92% av
medborgarna uppge att de kan rekommendera en
vän att flytta till sitt bostadsområde (KF) *
Förändrad mätmetod i "Utfall 2011".

Utfall 2009

Utfall 2010

Mål 2011

Utfall 2011

84%

83%

88%

78%

4

8

Botkyrka konsthall genomför minst 4 aktiviteter i
offentlig miljö med stor lokal publik

Åtaganden mål 12

Under 2011 startar en ny satsning på publik arkeologi kring kulturmiljön vid
Hågelby - Skrävsta. Medborgare, såväl unga som äldre, ska ha möjlighet att
delta i projekt kring de arkeologiska utgrävningar som kommer att genomföras i
samband med utbyggnaden av familjeparken.

Vi ska arrangera en kultur- och idrottsgala under våren, "Hjärta Botkyrka".
Uppföljning och analys mål 12

Kultur- och fritidsnämnden bidrar i stor utsträckning till målet om samhörighet
och hemkänsla genom både basverksamhet och speciella insatser. Här är
exempel på vad vi gjort under 2011:

Vi har genomfört fyra utgrävningar som var öppna för allmänheten att besöka.
Vid en av utgrävningarna fick medborgare själva vara med och gräva under
handledning av en arkeolog.

Den 21 maj arrangerade vi kultur- och idrottsgalan "Hjärta Botkyrka". Många
föreningar och andra organisationer deltog genom att arrangera med prova-på
aktiviteter. Andelen idrottsföreningar som deltog var större än förra året.
Exempelvis fanns sambafotboll, orientering och cricket med. Under dagen
delades nämndens stipendier ut. Cirka 2500 personer besökte Hjärta Botkyrka
2011.

Residence Botkyrka har en lokal referensgrupp i Fittja som tycker till om
innehållet i de olika konstprojekten. Referensgruppen bidrar också till
nätverksbyggandet för de gästande konstnärerna. Fittja Open genomfördes under
sex höstveckor med både workshops och visningar på plats i Fittja. Cirka 400
personer deltog.

Kulturdagen på Tullinge bibliotek i september är ytterligare ett arrangemang
som bidrog till samhörighet och hemkänsla. Arrangemanget skedde tillsammans
med studieförbund, föreningar och områdesgruppen. Totalt besökte cirka 1000
personer kulturdagen och dess 16 olika programpunkter.

Mål 12 A: Kultur- och fritidsnämnden skapar mötesplatser för
Botkyrkaborna.
34 [49]

BOTKYRKA KOMMUN
<Förvaltningsnamn>

Mätbart mål
Vi delar ut minst 20 bidrag till "viss prestation"
under 2011 för att främja lokala festivaler och
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Andelen brukare som känner sig välkomna i
nämndens lokaler ska vara fortsatt högt.

2012-04-12

Utfall 2009

Utfall 2010

Mål 2011

Utfall 2011

19

21

20

29

86%

88%

mäts 2012

Åtaganden mål 12 A

Vi ansöker om medel från Kulturrådet för att arrangera en internationell
bokmässa i Hallunda 2011. Planerna är att det ska bli en återkommande
verksamhet vartannat år.

Vi ska initiera och genomföra ett antal större arrangemang runt om i Botkyrka i
samverkan med andra. Exempel är Hjärta Botkyrka, Botkyrkas internationella
allsång och familjeprogrammen.
Uppföljning och analys mål 12 A

Vi har genomfört Botkyrka internationella bokmässa i maj 2011. Mässan blev
mycket uppmärksammad i media, inte minst medverkan av världsförfattaren
Nawal El-Saadawi. Cirka 1000 personer deltog i mässans olika arrangemang. Vi
erhöll bidrag från Kulturrådet för att kunna arrangera mässan.

Vi har också erhållit utvecklingsmedel från Svensk Biblioteksförening för
projektet Botkyrka internationella bibliotek - Öppen scen för det fria ordet.

Vid samtliga bibliotek har det bedrivits en aktiv verksamhet med författarbesök,
föredrag mm. I Hallunda och Alby har man satsat på Öppen scenprogram som
kommit till i samspel med biblioteksbesökarna och blivit mycket välbesökta. I
Tumba och Hallunda stöder man vuxnas lärande med extra insatser. Flera
bibliotek har genomfört språkkaféer och bokcirklar och har författarmentorer.
För barnen har anordnats bl.a. kreativa verkstäder, barnteater och skapande
boksamtal.

Under våren och sommaren har flera större arrangemang på allmänna platser
anordnats, t.ex. Drakfestivalen, Urban Connection, Hjärta Botkyrka, Fittja Open
och CirkIsis gatuföreställningar.
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Mål 13: Invånarna i Botkyrka upplever att kommunen stimulerar till
kreativitet och entreprenörskap
Kommunens upplevelsesatsning är en strategi för kommunens verksamheter och andra
aktörer i kommunen. Upplevelsesatsningen ska stärka den kommunala verksamheten
och samtidigt skapa nya inspirerande möjligheter inom kultur, utbildning och
näringsliv. Kommunens upplevelsesatsning bidrar även till en positiv bild av Botkyrka
Mätbart mål
13 a) Vid utgången av 2014 ska minst 87% av
medborgarna uppleva att kommunen satsar på
kreativitet och entreprenörskap (KF) * Förändrad
mätmetod i "Utfall 2011".
Under 2011 stödjer vi 15 drömdegsprojekt

Utfall 2009

Utfall 2010

Mål 2011

Utfall 2011

69%

75%

82%

72%

9

8

15

13

Åtaganden mål 13

Botkyrka kommun bidrar till att den kreativa näringen utvecklas genom bidrag
till filmprojekt och Filmpool Stockholm.

Kultur- och fritidsverksamheten i Botkyrka ska bidra till att framhäva Botkyrka
som en kommun som är kreativ och långt ifrån lagom genom att våga testa nya
idéer och vara med i nyskapande projekt.

Vi ska satsa på att hitta sponsorer inom näringslivet till några av våra projekt.

Vi uppmuntrar unga genom att genomföra egna kreativa projekt genom att
erbjuda projektpengar, Drömdeg.

Vi genomför mentorsprogrammet Kultursken i samarbete uf där unga personer
får möjlighet att arbeta med företag och organisationer inom kultur- och
upplevelsebranschen.

Biblioteken i Botkyrka använder sociala medier, bloggar, Facebook och Twitter
för att nå ut till nya grupper av medborgare på digitala mötesplatser.
Uppföljning och analys mål 13

Förvaltningen har under 2011 en person anställd som jobbar med filmutveckling
i både det lokala och regionala perspektivet. Flera av projekten riktar sig till
målgruppen barn och unga i Botkyrka. Kommunens engagemang i Filmbasen i
Alby (i samarbete med Stockholms läns landsting/Film Stockholm) fortsätter att
ge god utdelning. 2500 unga filmare över hela Stockholm-Mälarregionen är idag
knutna till denna mötesplats för unga filmare. Inom ramen för det ettåriga
talangprogrammet som lanserades 2008 har redan tre regissörer debuterat med
uppmärksammade långfilmer, däribland Axel Petersén med filmen Avalon.

Tumbascenen har blivit utrustad med en digital filmprojektor. Nu visar man de
senaste svenska och internationella filmerna, även i 3D.

För att framhäva att Botkyrka är en kreativ kommun långt ifrån lagom har vi
initierat ett antal projekt. Exempelvis YAPP, Residence Botkyrka, utställningen
Cash Flow och projektet Kulturjobb.

Biblioteken i Botkyrka är mycket aktiva på Facebook och Twitter och har tre
egna bloggar. Det resulterar i mycket kontakter med en intresserad allmänhet
men är också viktigt ur ett marknadsförings- och omvärldsperspektiv.

Vi har skapat en liten bidragspott där föreningar och studieförbund kan söka
pengar för att genomföra egna filmprojekt. Det handlar om väldigt små pengar,
men har visat sig vara en viktig katalysator för att filmprojekt kommer i gång i
en målgrupp som vi har haft svårt att nå tidigare. Tio organisationer fick bidrag
under 2011.
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Vi beviljat 13 drömdegsprojekt, vilket är fem fler än förra året.
Vi har tecknat ett avtal där säkerhetsföretaget Loomis sponsrar organiserad
spontanidrott för Botkyrkas ungdomar. Samarbetet inleddes under hösten 2011
och fortsätter under 2012. Vi har också ett sponsoravtal med Botkyrkabyggen
AB.

Slutsatser för framtiden mål 13

Mentorsprogrammet Kultursken kommer att omformas i samarbete med
skolornas studievägledare. Därför blir det inget projekt 2011.

Mål 13 A: Kultur- och fritidsnämndens verksamhet stärker kommunens
profil som kultur- och upplevelsekommun
Åtaganden mål 13 A

Genom att vara involverade i ett antal regionala projekt som t.ex. Filmbasen och
Creative Stockholm ska vi vara en stark aktör i det regionala utvecklingsarbetet
och deltar i det kulturpolitiska samtalet nationellt.

Vi ska vara i framkant när det gäller barnkulturen, bla genom större projekt som
den Kulturella Allemansrätten och Kulturmånadens program
Uppföljning och analys mål 13 A

Vi är initiativtagare och projektägare för Creative Stockholm. Inom ramen för
det görs just nu en kartläggning av kreativa näringar i stockholmsregionen.
Syftet på sikt är stimulera och förbättra förutsättningarna för företagande inom
upplevelsebranschen.

Genom vårt deltagande i Filmbasen förbättras möjligheten för unga, nya
filmskapare i Botkyrka att utvecklas. Två filmer som har producerats i Botkyrka
var med och tävlade i Guldbaggegalan i januari.

Inom ramen för den kulturella allemansrätten har bland annat alla elever i
årskurs 1 i Botkyrka erbjudits danslektioner under ledning av en professionell
danspedagog. Eleverna har också fått se en dansföreställning. Alla
niondeklassare (750 st) har fått se Djungelboken på Stockholms stadsteater.

Botkyrka kommun har varit medlem i Stockholm Winter Games.
Arrangemanget genomfördes på jullovet i januari 2012. Vår utvärdering
resulterar troligen i att vi inte fortsätter som medlemmar.

Förvaltningen har beslutat att gå med i samarbetet kring Sport Campus Sweden
för att förstärka möjligheten att kombinera högskolestudier på hemmaplan med
elitidrottssatning.

Mål 13 B: Kultur- och fritidsnämndens verksamhet är nyskapande och
ligger i framkant i Sverige inom sitt område
Åtaganden mål 13 B

Vi arrangerar Botkyrka Internationella Bokmässa i maj 2011, tre välfyllda
mässdagar med föredrag, författarmöten, förlag, kulturinslag med mera. Mässan
kommer att vara riktad till både fackfolk och botkyrkabor.
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Uppföljning och analys mål 13 B

Vi har genomfört Botkyrka internationella bokmässa i maj 2011. Mässan, som är
den enda i sitt slag i Sverige, blev mycket uppmärksammad i media och inte
minst medverkan av världsförfattaren Nawal El-Saadawi. Cirka 1000 personer
deltog i mässans olika arrangemang.

På biblioteken erbjuder vi mentorer för unga som vill satsa på sitt skrivande och
har författardrömmar. De får råd, handledning och hjälp vidare. Så vitt vi vet är
vi det enda bibliotek i Sverige som erbjuder den här tjänsten.

Botkyrka konsthalls samarbete med Konsthögskolan kring YAPP är en ny form
av bildundervisning på gymnasiet. Studenter och gymnasieelever möts och
skapar konst tillsammans.

Broängens nya konstgräsplan är pilot för den nya, moderna sortens konstgräs.
Det är den enda anläggningen i Sverige med denna sorts konstgräs. Det kommer
att generera uppmärksamhet och studiebesök från hela landet
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Organisation för framtiden - kreativitet och effektivitet ger
kraft
Mål 14: Kommunens verksamheter bedrivs på ett fossilbränslefritt och
energisnålt sätt
Botkyrka kommuns verksamheter ska präglas av långsiktighet och vara ett föredöme
för kommuninvånare och företag som verkar i kommunen. All kommunal verksamhet
ska arbeta mot de nationella miljökvalitetsmålen. Energisparande och miljöfrämjande
åtgärder ska stimuleras. All direkt användning av fossila bränslen som olja och bensin
ska upphöra inom "kommunkoncernen".
Mätbart mål

Utfall 2009

Utfall 2010

Mål 2011

Utfall 2011

14 a) Kommunens inköp av fossilbränsle ska år
2015 vara 0% (KF)

97%

95%

60%

94%

14b) Den totala energiförbrukningen ska under
perioden 2007-2014 minska med 15%/kvm i
kommunens fastigheter och anläggningar (KF)

250

244

21

-2,6%

-4,0%

Förvaltningens elförbrukning ska minska med 4%
2011

-4,5%

Åtaganden mål 14

Vi undviker i de fall det går att skapa tryckta informationsmaterial, och istället
använda oss av webben och digital information.

Vi undviker att göra tjänsteresor med flyg i den mån det går. När flygresor är
nödvändiga köper vi utsläppsrätter i motsvarande utsträckning.

Förvaltningens medarbetare ska i första hand använda kommunens bilpool när
man behöver använda biltransport.
Uppföljning och analys mål 14

Genom att vi har infört ytterligare sex e-tjänster minskas pappersförbrukningen.

Antalet medarbetare som är medlemmar i bilpoolen har ökat.

Förvaltningen har klimatkompenserat för vårens flygresor. Från och med hösten
2011 kommer det att skötas direkt genom kommunens upphandlade resebyrå.
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Mål 15: I Botkyrka är arbetsklimatet gott och sjukfrånvaron låg
Mätbart mål
Sjukfrånvaron på kultur- och fritidsförvaltningen ska
fortsätta vara låg

Utfall 2009

Utfall 2010

Mål 2011

Utfall 2011

3,6%

3,6%

3,4%

3,7%

Sjukfrånvaro - kvinnor

3,4%

Sjukfrånvaro - män

3,4%

År 2011 ska minst 90 % av kofs personal uppleva att
de har inflytande över sitt arbete

90%

68%

Kvinnor som upplever att de har inflytande över sitt
arbete

90%

63%

Män som upplever att de har inflytande över sitt
arbete

90%

74%

75%

70%

Kvinnor som upplever att deras närmsta chef
simulerar till kreativitet och nytänkande

75%

70%

Män som upplever att deras närmsta chef simulerar
till kreativitet och nytänkande

75%

70%

0%

10%

Andelen medarbetare som upplever att deras
närmsta chef stimulerar till kreativitet och
nytänkande ska öka.

Andelen manliga medarbetarna som inte trivs på
jobbet ska minska.

88%

69%

14%

78%

66%

Åtaganden mål 15

Förvaltningens arbetsplatser ska erbjuda bra arbetsmiljö för medarbetarna. Vi
ska under 2011 göra en anpassning av Hallunda biblioteks kontorsytor för att
förbättra arbetsmiljön.

Förvaltningens arbetsplatser ska erbjuda en bra arbetsmiljö för medarbetarna. Vi
ska under 2011 göra en anpassning av Hallunda biblioteks kontorsytor för att
förbättra arbetsmiljön.

Alla medarbetare ska vara delaktiga i arbetet med enhetens handlingsplan och
uppföljning.

Förvaltningen ska arbeta med kontinuerlig fortbildning av medarbetarna och
cheferna. Våra medarbetare ska ges möjlighet till kompetensutveckling utifrån
verksamhetens och individens behov.
Uppföljning och analys mål 15

Fram till och med september månad ligger förvaltningens sjukfrånvaro på 3,7
procent. Det är lite högre än motsvarande period 2010, som var 3,3 procent. På
grund av byte av lönesystem har vi inte tillgång till siffror för oktober december ännu.

Förvaltningens totala resultat i medarbetarenkäten försämrades 2011 jämfört
med 2010. Vi kan se att resultatet inom förvaltningen varierar stort - från
toppresultat till dåliga resultat. Ett arbete med att analysera orsaker pågår och
dialoger inom de berörda arbetsgrupperna har startats. De tre mätbara målen som
har valts ut ur medarbetarenkäten (se ovan) har både försämrats och förbättrats.
På frågan om inflytande över sitt arbete kan vi se en stor skillnad i resultat
mellan kvinnliga och manliga medarbetare. Männen upplever att de har större
inflytande över sitt arbete. Vi behöver analysera detta djupare och ta fram en
handlingsplan över hur vi kan komma till rätta med denna diskrepans.
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Vi har påbörjat arbetet med att utbilda alla medarbetare i ett interkulturellt
förhållningssätt. Dels med en workshop med 20 nyckelpersoner på förvaltningen
och dels med en introduktion för samtliga medarbetare i förvaltningen.
I samband med omgestaltningen av Hallunda bibliotek har vi byggt om
kontorsytorna och förbättrat arbetsmiljön.

Slutsatser för framtiden mål 15

Vi ska analysera medarbetarenkäten utifrån eventuella skillnader mellan manliga
och kvinnliga medarbetare, och göra handlingsplaner på de områden som
skillnaderna är stora.

Mål 16: Den etniska mångfalden ökar bland kommunens anställda
Kommunens personal ska spegla kommunens befolkning. Flerspråkighet och
mångkulturell kompetens ska ses som en merit när nya medarbetare anställs i
kommunen. Speciellt viktigt är det att andelen med utländsk bakgrund ökar på högre
befattningar. Mångfaldsfrågorna ska vara ständigt närvarande i de kommunala
verksamheterna
Åtaganden mål 16

På enheter som har låg andel medarbetare med utländsk bakgrund ska vi sträva
efter att öka andelen med utländsk bakgrund, vi vill att våra medarbetare ska
präglas av den mångfald som vår kommun präglas av.

Vi ska arbeta för att kunskapen om mångfald och jämställdhet ökar bland våra
medarbetare.

Vi ska sträva efter en jämn könsrepresentation på alla arbetsplatser.
Uppföljning och analys mål 16

Vi har anställt ytterligare tre medarbetare med utländsk bakgrund under 2011.

Vi har fått pengar från SKL för att öka kunskapen om jämställdhet bland våra
medarbetare, framförallt inom fritidsgårds- och föreningsarbetet.

Kulturavdelningen har genomfört kompentsutveckling om jämställdhet.
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Mål 18: Kommunens verksamheter bedrivs på ett effektivt och kreativt
sätt
Genom en effektiv kommunal verksamhet och politiska prioriteringar kan utrymme
skapas för framtida behov. Alla verksamheter ska löpande pröva möjligheterna att
hitta nya och effektivare arbetssätt. Genom att vara kreativa och nytänkande skapar vi
utrymme för verksamhetsutveckling. Samordning av kommunala verksamheter och en
utökad samverkan med andra kommuner och aktörer kan öka effektiviteten utan att ge
avkall på kraven på kvalitet. Effektiviteten kan också öka genom att kommunen på ett
aktivt sätt tar vara på den moderna tekniken, t ex verksamhetsutveckling med hjälp av
IT.
Mätbart mål

Utfall 2009

Utfall 2010

Mål 2011

0,6%

0,6%

0,6%

75% av bibliotekens låneaviseringar ska ske via
epost eller sms.

77%

75%

82%

Minst 90% av bibliotekens utlån ska ske genom
RFID-automaterna.

92%

93%

95%

253

250

Kan inte
mätas än

3

10

10

10

2

8

18 a) Effektivisering motsvarande 2,4% under
perioden 2009-2012 ska uppnås för att bidra till
en hållbar ekonomisk balans och samtidig skapa
utrymme för utveckling (KF)

Utfall 2011

18 b) Effektivisering ska uppnås i verksamheterna
för att bidra till en hållbar ekonomisk balans och
samtidigt skapa utrymme för utveckling (KF)

Antalet övertidstimmar i förvaltningen ska vara
max 250 timmar år 2011
Antalet e-tjänster inom nämndens område ska
vara minst 10 st år 2011
Antalet föreningar med skulder till kommunen ska
minska
Den totala skuld från föreningar som omfattas av
avbetalningsplaner ska minska

651

1 140 000

840 000

Åtaganden mål 18

Samverkan och kontaktytorna inom förvaltningen ska öka. Kompetens och
erfarenheter ska tas tillvara oavsett inom vilken del av organisationen den finns.

Förvaltningen ska fortsätta att effektivisera arbetssätt och arbetsprocesser och ta
hjälp av digitala system där det är lämpligt.

Under 2011 påbörjar vi avvecklingen av Botkyrka kulturskolas lokaler i
Tullinge.

Vi undviker i de fall det går att skapa tryckta informationsmaterial, och istället
använda oss av webben och digital information.

Vi ska byta ut vårt verksamhetssystem för föreningskontakter, bidragshantering
och lokalbokningar. I samband med detta ska vi också skapa effektiva och
kvalitetssäkrade rutiner för arbetet med föreningslivet.
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Uppföljning och analys mål 18

Kulturverksamheten och fritidsgårdsverksamheten har ökat sitt samarbete. Det
handlar främst om arbete kring filmskapande och cirkusträning.

Antalet övertidstimmar fram till och med oktober är 147. Motsvarande siffra för
2010 var 214 timmar. I och med byte av lönesystem finns siffrorna för november
och december inte tillgängliga ännu. Målet för hela året är max 250 timmar
övertidsarbete.

Vi har sagt upp Botkyrka kulturskolas lokaler i Tullinge från årsskiftet 2011/12.
Vi startar samarbete med Studiefrämjandet om pop & rock verksamhet 2012.

Vi håller på med införande och utbildningar i kommunens nya system för
lokalbokning och föreningsbidrag, Interbook. Systemet beräknas vara i full drift
under 2012.

Vi har nått målet att ha tio e-tjänster i drift 2011. Dessa är: webbaserad
biblioteksdatabas, utlåning av e-böcker och andra media, digitala ansökningar
för Drömdeg, stipendier samt föreningsbidrag, webbanmälan för Botkyrka
kulturskola, sms-tjänst inom Botkyrka kulturskola, digital bokningsförfrågan för
idrottsanläggningar och lokaler, digital närvarorapportering för vissa delar av
föreningsbidraget samt webbaserad bokning av skolornas kulturprogram.

Tyvärr har åtta idrottsföreningar skulder till kommunen p.g.a. man ligger efter
med betalningarna för hyra av idrottsanläggningar. Förvaltningen har tagit fram
arbetsrutiner för uppföljning och har kontinuerlig dialog med berörda föreningar.
Under 2011 har antalet skuldsatta föreningar minskat med två, och det totala
skuldbeloppet minskat med 300.000 kr, vilket är positivt.

Betydelsefulla händelser 2011















Botkyrka internationella bokmässan i maj
Hjärta Botkyrka i maj
Invigning av digital filmprojektor på Tumbascenen
Äldreveckan i oktober
Kraftig ökning av den organiserade spontanidrotten
Samtliga niondeklassare såg Djungelboken på Stockholms stadsteater i
september
Maxihallens isverksamhet lade ner i mars
Projektet Demokrati genom teater avslutades efter två års projekttid
Hallunda bibliotek nyöppnade med ny, funktionell planlösning
Kulturdagen på Tullinge bibliotek
SM i karate i Idrottshuset i december
Tiomilastafett i orientering vid Riksten i april
IFK Tumba gick upp i handbollens elitserie
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Personalbokslut

Med anledning av att kommunen har bytt lönesystem i november 2011 så har
förvaltningarna inte tillgång till fullständig statistik för 2011. Många siffror
som redovisas i personalbokslutet är tagna från de förra lönesystemet och
därmed till och med oktober månad.
Personalstruktur
Kultur- och fritidsförvaltningen har några mindre personalförändringar under 2011.
En tjänst som dramapedagog 100 % har dragits in inom kulturverksamheten med
anledning av verksamhetens sparbeting inför 2011. Tjänsten drogs in mars 2011 och
den berörda medarbetaren fick en tjänst inom utbildningsförvaltningen. Utöver det har
ett par av förvaltningens verksamheter förstärkts med nya tjänster och kompetenser
för att uppnå en mer effektiv och ändamålsenlig organisation. Verksamheten ungdom
och förening har inrättat en ny tjänst som verksamhetsutvecklare sedan 1 september
2011. Kultur- och fritidsstaben har förstärkt kommunikatörstjänsten från 35% till
100%, med start årsskiftet 2011/2012.
Förvaltningen har i samarbete med klf från oktober 2010 haft en person
projektanställd som filmsamordnare. Uppdraget består i att arbeta med filmsatsningar
inom Botkyrka kommun. Tjänsten kommer att bli en tillsvidaretjänst från och med 1
januari 2012, tjänsten är placerad inom kulturverksamheten.
I övriga verksamheter har det inte skett några större förändringar vad gäller tjänster.
Antal anställda totalt och omräknat i årsarbetare
Antal anställda

2009

2010

2011

Antal årsarbetare (snitt under året)

126,1

123,7

125,2

Andel tillsvidareanställda (per sept)

76%

73%

66%

Andel tidsbegränsat anställda (per sept)

14%

16%

14%

Andel timanställda (per sept)

10%

11%

20%

62 - 38
140

62 - 38
147

59 - 41
145

Andel kvinnor - män* (%)
Totalt anställda individer* (per sept)
*avser tillsvidare och visstidsanställda

Per september 2011 hade förvaltningen totalt 145 månadsanställda medarbetare
(tillsvidare eller visstidsanställda). Det är en minskning med två medarbetare från
föregående år. Andelen tillsvidareanställda har sjunkit med 7 % och vi kan se
motsvarande ökning av timanställda. De timanställda medarbetarna återfinns främst
inom fritidsgårdar, bad och Botkyrka rackethall.

44 [49]

BOTKYRKA KOMMUN
<Förvaltningsnamn>

2012-04-12

Medelålder och sysselsättningsgrad
Medelålder & sysselsättningsgrad

2009

2010

2011

Medelålder månadsavlönade – kvinnor (år)

44

44

44

Medelålder månadsavlönade – män (år)

44

43

42

Sysselsättningsgrad månadsavlönade – kvinnor (%)

85

80

84

Sysselsättningsgrad månadsavlönade – män (%)

85

92

89

Andel deltidsanställda totalt (%) (exkl. timanställda)

30

29

28

Andel deltidsanställda kvinnor (%) (exkl. timanställda)

32

38

32

Andel deltidsanställda män (%)(exkl. timanställda)

26

13

14

Förvaltningens medelålder är 43 år. Sysselsättningsgraden för månadsanställda
kvinnor har ökat under 2011 med 4 procentenheter jämfört med föregående år. Vad
gäller månadsanställda män är det den motsatta bilden, deras sysselsättningsgrad har
minskat med ca 2 procentenheter.
Andelen deltidsanställda har minskat marginellt. Kvinnorna har fortfarande högst
andel deltidsanställda 32 procent, dock en minskning med 5,5 procentenheter jämfört
med 2010. Totalt ligger andelen deltidsanställda på ungefär samma nivå som
föregående år. Dessa siffror exkluderar timanställda.
Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att arbeta för att minska andelen
deltidsanställda kvinnor och män ytterligare genom effektiva och kreativa lösningar
där det är möjligt. Vår ambition är att också försöka begränsa antalet timanställda
samt omvandla deltidstjänster till heltid.
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Åldersfördelning
Av våra medarbetare är 59 procent kvinnor och 41 procent män. Det är en ökning av
andelen manliga medarbetare med 3 procentenheter från föregående år. I tabellen
nedan syns åldersfördelningen uppdelat i tre åldersgrupper.
Åldersfördelning
60

Antal

50

Män < 29 år

40

Män 30-49 år

30

Män 50> år

20

Kvinnor < 29 år

10

Kvinnor 30-49 år

0
2010

2111

Kvinnor 50> år

År

Den största gruppen anställda finns i åldersgruppen 30-49 år med 76 anställda.
Åldersgruppen 50 år och äldre är den näst största gruppen med 48 anställda. Minst
anställda har vi i gruppen 29 år och yngre, totalt 18 medarbetare. Förvaltningen har en
del pensionsavgångar att vänta inom de kommande åren. Det kan komma att leda till
ytterligare en föryngring av vår personal.
Anställda med utländsk bakgrund
Inom förvaltningen var andelen med utländsk bakgrund, födda utomlands eller har två
föräldrar som är födda utomlands, 28 procent 2011. Det är en liten minskning jämfört
med 2010 då siffran var 29 procent. I kommunen är motsvarande siffra 42 procent.
Chefer med personalansvar
Av chefer med personalansvar är 67 procent kvinnor och 33 procent män 2011. Andel
chefer med utländsk bakgrund inom kultur- och fritidsförvaltningen var 20 procent.
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Personalomsättning
Förvaltningen anställde 22 nya medarbetare under 2011. Av de 22 är cirka 70 procent
anställda tillsvidare. Resterande medarbetare anställdes på visstidsanställningar eller
vikariat på grund av föräldraledighet eller annan tjänstledighet.
Under 2011 har två medarbetare gått i pension vilket kan jämföras med fjolårets tre
avgångar. Förvaltningen har en del pensionsavgångar att vänta inom de närmsta åren
då 40-talisterna kommer att gå i pension. Fram till 2014 är det sju av våra medarbetare
som kommer att uppnå pensionsålder (65 år).
Sjukfrånvaro och hälsoutveckling
Sjukfrånvaron har ökat något bland vår personal under 2011. Till och med september,
då vi kan få fram siffror, var sjukfrånvaron 3,7 procent. För samma period 2010 var
det 3,3 procent. Det är långtidssjukfrånvaron som står för denna mindre ökning. Vi
kommer att fortsätta arbeta för en låg sjukfrånvaron genom att uppmuntra till
friskvård och vidta tidiga insatser för att undvika sjukskrivningar. Motsvarande siffra i
kommunen ligger på 5,7 %.
Sjukfrånvaro kof i procent*

2010

2011

Sjukfrånvaro totalt (per sept)

3,3

3,7

Varav kort, upp till 14 dgr

1,8

1,5

Varav lång, 14 dgr och mer

1,5

2

Kvinnor och män

Arbetsskador och tillbud
Under 2011 har det inom förvaltningen anmälts sju tillbud och åtta arbetsskador. Alla
tillbud förutom ett har skett inom biblioteksverksamheten. Det har handlat om
oroligheter i biblioteken, brandalarm som utlösts samt arbetsredskap som fallit ner.
Arbetsskadorna har exempelvis varit halkolycka i badhus eller skador vid förflyttning
av arbetsredskap/föremål. Det har också förekommit situationer med hotfulla besökare
som har anmälts. Situationer med hotfulla besökare har exempelvis åtgärdats i form
ökad bemanning och tydligare trivselregler i biblioteken.
Inflytande
Av kultur- och fritidsförvaltningens medarbetare upplever totalt 77 procent att de har
inflytande över sitt arbete. Det är ungefär samma nivå som föregående år. Resultat för
hela kommunen var 80 procent. För hela kommunen har andelen som anser sig har
inflytande över sitt arbete ökat med ca 5 procentenheter.
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Tidsanvändning
Tidsanvändning
Faktiskt arbetad tid i % av ordinarie
tid

2009

2010

2011

88

89

90

Sjukfrånvaro i % av ordinarie tid
Lagstadgad frånvaro i % av
ordinarie tid

3,1

3,3

3,7

7,6

5,3

5,4

Övrig ledighet i % av ordinarie tid

0,8

2,1

1,4

Övertid i % av ordinarie tid

0,2

0,1

0,1

Fyllnadstid i % av ordinarie tid

0,2

0,3

0,1

Våra medarbetares faktiskt arbetade tid har ökat med 0,6 procentenheter under 2011.
Det är en följd av att den övriga ledigheten minskat med motsvarande siffra. Övrig
ledighet är all frånvaro exkl. lagstadgad frånvaro som avser tjänstledighet och
föräldraledighet. Övertidsarbetet inom förvaltningen har varit mycket litet under
senaste tre åren, under 2011 var den endast 0,1 procent av ordinarie tid. Antal
fyllnadstimmar har minskat något jämfört med föregående år, under 2011 var den
endast 0,1 procent av ordinarie tid. Förvaltningen kommer att fortsätta att arbeta för
att hålla antalet övertids- och fyllnadstimmar på en låg nivå.
Lönekostnad
Hela förvaltningens lönekostnader har under 2011 ökat med 5 procent. Den totala
lönekostnaden uppgick 2011 till 58,5 mkr inkl sociala avgifter (55,7 mkr 2010).
Förvaltningens sjuklönekostnader uppgick till 539 tkr (2011) en ökning från
föregående då sjuklönekostnaderna uppgick till 413 tkr (2010). Under 2009 uppgick
sjuklönekostnaderna till 361 tkr.
Kompetensförsörjning
Under 2011 har förvaltningen använt ca 1,3 mkr (ca 9100 kr/person) till
kompetenshöjande insatser för våra medarbetare vilket är en något större kostnad än
2010, då kostnaden uppgick till ca 1, 1 mkr.
I september 2011 påbörjade vi ett kompetensutvecklingsprojekt tillsammans med
Stockholms stads kulturförvaltning, Kultur och fritid för alla. Projektet kommer att
pågå i 2,5 år och de kompetenshöjande utbildningar kommer att ligga inom områden
bemötande, mångfald och ledarskap. Alla medarbetare inom kof omfattas samt
personal på våra idrottsanläggningar och föreningsdrivna fritidsgårdar.
Övriga kompetensutvecklingsinsatser har under 2011 för våra medarbetare planerats
och genomförts till stor del på enhetsnivå då det inom förvaltningen finns en stor
variation av tjänster och kompetenser inom våra fyra verksamhetsområden.
Tema för kultur- och fritidsförvaltningen förvaltningsdag 2011 var; vad innebär
interkulturellt förhållningssätt i vardagsarbetet för kultur- och fritidsförvaltningen?
Helena Rojas Lundgren, utvecklingsledare på kommunledningsförvaltningen,
berättade om Botkyrkas interkulturella arbete. Leo Razzak, socialentreprenör,
berättade med utgångspunkt i sin egen uppväxt i Botkyrka en berättelse om mångfald,
integration och identitet. Ann Klynning från kulturförvaltningen i Stockholm stad
informerade även om det kommande kompetensutvecklingsprojektet - Kultur och
fritid för alla.
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Förvaltningens chefer hade två chefsträffar under året. Under den första chefsdagen
arbetade cheferna med jämställdhet med hjälp av filmer och tillhörande metodmaterial
och övningar tillsammans med Louis Lineo från Machofabriken.
Den andra chefsträffen berörde främst kompetensprojektet - Kultur och fritid för alla.
Projektledare och delprojektledare berättade om projektet som kommer att omfatta
utbildningsinsatser inom bemötande, mångfald och ledarskap. Cheferna arbetade även
i en mindre workshop med framgångsfaktorer för ett lyckat APT-möte.
Under 2011 har två av våra chefer deltagit i Botkyrka kommuns
ledarutvecklingsprogram. Förvaltningens nyanställda chefer har till största del gått de
fyra obligatoriska introduktionsblock som kommunen erbjuder.
Medarbetarenkät 2011
Förvaltningen har totalt sett ett något lägre resultat på medarbetarenkäten 2011 än
föregående år och medarbetarindex har i och med det sjunkit något, från 68 till 66.
Inom de flesta områdena ligger kultur- och fritidsförvaltningen ganska lika med
kommungenomsnittet vilket vi ser som positivt. Variationerna inom förvaltningen är
dock ganska så stora, allt från enheter med ett mycket gott resultat till de med ett lägre
resultat.
Inom frågorna som rör ledarskap samt delaktighet och inflytande har vi i stort
fortfarande ett godkänt resultat. Medarbetarskapet får höga siffror något vi ser som
positivt då det visar att våra medarbetare trots ett något vikande resultat känner ett
stort engagemang och att de utför ett meningsfullt arbete. Men det finns även områden
där vårt resultat sjunkit och där insatser behöver göras under 2012. En trend som
fortfarande håller i sig är att männen är något mer positivt inställda än kvinnorna i
förvaltningen överlag.
Alla enheter kommer att arbeta aktivt med medarbetarundersökningen, de enheterna
som har lägst resultat kommer att ta fram en mer omfattande handlingsplan för att
förbättra resultatet till nästa år.
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§ 28
Uppföljning av internkontroll 2011 (KF/2011:63)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten Uppföljning av internkontroll 2011.
Sammanfattning

Varje år antar nämnden en plan för den internkontroll som förvaltningen ska
göra. I planen för 2011 finns sju områden som ska granskas. Dessa är:






Korrekt BK-nummer
Investeringar
Upphandling/inköp
Delegationsordning
Inventarieredovisning

Uppföljning och förslag på åtgärder finns beskrivet i bifogad rapport.
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Mottagare

Lina Karlberg

Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljning av internkontroll 2011
Varje år antar nämnden en plan för den internkontroll som förvaltningen ska
göra. I planen för 2011 finns fem områden som ska granskas. Här följer förvaltningens rapport över internkontroll för 2011.
1. Korrekt BK-nummer och kontaktperson på leverantörsfakturor

En mätning har gjorts under tre veckor av de fakturor som hanteras av kultur- och fritidsstaben. De verksamheter som inte ingick i mätningen är biblioteken, Botkyrka konsthall och Botkyrka kulturskola eftersom de hanterar
sina leverantörsfakturor själva.
Av alla leverantörsfakturor under mätperioden var det 13 procent som hade
felaktigt BK-nummer eller helt saknade BK-nummer. Resultatet är lite sämre än för 2010. En förklaring är att några av verksamheterna har ändrat BKnummer 2011 och det är ibland trögt att få leverantörerna att korrigera fakturaadressen trots påminnelse.
Åtgärd: Förvaltningen fortsätter att kontakta leverantörer för att korrigera

BK-nummer. När faktura helt saknar BK-nummer eller när BK-numret är
fullständigt fel kommer vi ibland att returnera fakturan till avsändaren. Leverantören har också ett ansvar att se till att de använder rätt fakturaadress.
2. Investeringsplanering och uppföljning

Förvaltningen har tydliga rutiner för planering av investeringsprojekt. Varje
projektansvarig ska göra en planering som godkänns av förvaltningschefen
innan projektet påbörjas. Förvaltningens stab har sedan uppdraget att följa
upp att planeringen följs och fånga upp eventuella avvikelser.
Under 2011 hade kultur- och fritidsnämnden 11 investeringsprojekt som
hanterades av förvaltningen. Av dessa 11 följdes rutinen för investeringsplanering i fem av projekten. Två av projekten hanterades utanför de interna
rutinerna, projekt 3156 Hacksjöns skjutbana och projekt 3182 Inredning av
Hallundabiblioteket. Fyra av projekten kom inte i gång under året: projekt
3157 IP Skogen, projekt 3165 Inredning Alby fritidsgård, projekt 3181 ITserver för biblioteken samt projekt 3193 Digital projektor.
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Åtgärd: Kultur- och fritidsstaben fortsätter att utbilda och påminna om de

interna rutinerna och bevaka att de efterlevs. Under 2012 har nämnden 14
investeringsprojekt som förvaltningen hanterar. Projekt tillsammans med
tekniska nämnden hanteras och följs upp av samhällsbyggnadsnämnden.
3. Inköp görs enligt gällande ramavtal

Resultatet inom detta område var inte så bra i 2010 års internkontroll. För
att förbättra tillämpningen av kommunens ramavtal träffade förvaltningens
administrativa chef och ekonom under våren samtliga enheter. Vi träffarna
informerade man om vilka ramavtal som gäller och man diskuterade hur
man ska kunna tillämpa dem på ett smidigt sätt.
Följande områden har pekats ut för extra uppföljning i internkontrollplanen
för 2011:
Andel av inköpt värde
från ramavtalsleverantör

2011

2010

Livsmedel
Kontorsmaterial
Datatillbehör
Städutrustning

23%
65%
55%
69%

5%
41%

Inom alla dessa områden har tillämpningen av ramavtalen blivit bättre.
Att nå 100% ramavtalstrohet när det gäller inköp av till exempel livsmedel
är inte realistiskt på grund av att alla produkter inte finns hos den upphandlade leverantören Menigo. Ett annat problem är att leverantören har alldeles
för lång leveranstid på det utbud av glass och godis som badhusen och rackethallen säljer Detta gör att baden istället beställer direkt från GB-glass och
från Previa. Förvaltningen har informerat upphandlingsenheten om detta.
När det gäller städmaterial är ramavtalstroheten ganska bra, 69 procent. En
faktor som drar ner andelen är att serviceförvaltningens har använt fel leverantör för vissa inköp, som sen har fakturerats vår förvaltning.
Stickprovskontrollen för hela förvaltningens inköp visar att cirka 10 procent
av inköpen (där ramavtal finns) görs utanför ramavtal. Det är aningen sämre
än 2010 då det var 6 procent.
4. Delegationsbeslut

Majoriteten av handläggare och chefer känner till innehållet i delegationsordningen och vilka beslut man får fatta själv eller vilka beslut som ska fattas av högre instans. Men det händer att delegationsbeslut inte görs skriftligt
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och inte diarieförs. Och det förekommer att vissa typer av avtal eller överenskommelser inte läggs in diariet. Det har också hänt vid två tillfällen under året att tjänstemän har fattat beslut om och genomfört ändring av öppettider, trots att det inte har legat inom ramen för delegationen. Det gäller öppettider för Alby bibliotek och för Botkyrka rackethall. I båda fallen har
korrekta beslut fattats i efterhand.
I mars 2011 förtydligades delegationsordningen när det gäller avgifter för
tillfälliga arrangemang som t.ex en föreställning eller ett evenemang. Det
har varit positivt med tydligare delegation där.
Åtgärd: Förvaltningen fortsätter att regelbundet utbilda och bevaka att dele-

gationsordningen är känd och att den följs. Under våren 2012 gör vi en inventering av samtliga avtal som förvaltningen har för att säkerställa att de är
sökbara och finns diarieförda. Vi kommer också att skapa en förtydligad rutin kring avtalshanteringen i förvaltningen.
5. Inventarieredovisning

Kommunledningsförvaltningen utlovade att nya riktlinjer för inventarieredovisning skulle komma under våren 2010. Kultur- och fritidsförvaltningen
avsåg att med stöd av de nya riktlinjerna förbättra våra rutiner. Riktlinjerna
från kommunledningsförvaltningen har ännu inte kommit. Eftersom riktlinjer för och syftet med inventarieredovisningen just nu är oklara har förvaltningen inte upprättat några inventarielistor 2011.
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§ 29
Plan för internkontroll 2012 (KF/2012:45)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till plan för internkontroll
2012.
Sammanfattning

Varje år granskas ett antal områden för att säkerställa att förvaltningens rutiner fungerar tillfredsställande. Under 2012 kommer följande områden att
granskas:




Korrekt BK-nummer och kontaktperson på leverantörsfakturor.
Inköp görs enligt gällande ramavtal.
Delegationsbeslut.
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Plan för internkontroll 2012 (KF/2012:45)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till plan för internkontroll
2012.
Sammanfattning

Varje år granskas ett antal områden för att säkerställa att förvaltningens rutiner fungerar tillfredsställande. Under 2012 kommer följande områden att
granskas:




Korrekt BK-nummer och kontaktperson på leverantörsfakturor.
Inköp görs enligt gällande ramavtal.
Delegationsbeslut.
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Internkontrollplan för kultur- och fritidsfövaltningen 2012
Rutin som
granskas

Ansvarig för
rutinen

Kontrollmetod

Korrekt BK-nummer
Noga att lämna korrekt
och kontaktperson på faktureringsuppgift (inkl. BKleverantörs-fakturor
nummer) vid beställningar. I
förekommande fall kontakta
leverantören och korrigera till
rätt uppgifter

Den som gör varje
enskild beställning.
Ytterst ansvarig är
enhetschefen/
budgetansvarig

Inköp görs enligt
gällande ramavtal

Alla beställningar ska göras
enligt gällande ramavtal där
sådana finns. I övrigt följs
rutinerna för offentlig
upphandling
Inom områdena livsmedel,
kontorsmaterial,
datatillbehör, städutrustning
och gymutrustning ska
endast ramleverantörer
användas där ramavtal finns.

Varje chef och
budgetansvarig

När fakturor med felaktiga Ekonomiassi Löpande
stent
uppgifter kommer in
påminns enheten. Även
stickprovskontroller. När
fakturor kommer som hör
till andra förvaltningar
skickar vi tillbaka den till
leverantören samt
makulerar.
Stickprovskontroller görs
Ekonom
1 gång/år
årligen. Både för hela
förvaltningen samt för två
utvalda enheter

Varje chef och
budgetansvarig

Samtliga inköp kommer att Ekonom
kontrolleras.

Delegationsbeslut ska vara
skriftliga och rapporteras till
registrator.

Varje chef och
handläggare som
har delegation

Löpande dialog med
enheterna

Inköp görs enligt
gällande ramavtal

Delegationsbeslut

Insats av enheterna

2012-04-12 Plan för internkontroll 2012

Kontrollansvar

Frekvens Syfte

Varannan
månad

Administrativ Löpande
chef

Styrs av

Korrekt redovisning
samt effektiv arbetsgång. Det tar mycket
tid för ekonomiassistenten att utreda
fakturor med fel BKnummer eller bristfälliga uppgifter

Redovisningsreglementet

Följa lagen om offentlig
upphandling (LOU). Att
inte riskera bli stämda
och bli
skadeståndsskyldiga.
Följa lagen om offentlig
upphandling (LOU). Att
inte riskera bli stämda
och bli
skadeståndsskyldiga.
Att få bra priser och
effektiva inköpsrutiner.
Delegationsbeslut ska
återrapporteras till
nämnden samt
registreras i LEX.

LOU

LOU

Kultur- och
fritidsnämndens
delegationsordning

PROTOKOLLSUTDRAG

1[1]

Kultur och fritidsnämnden
2012-03-26

§ 30
Överflyttning av öppen fritidsverksamhet (KF/2012:66)

Beslut

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner att ansvaret för den öppna fritidsverksamheten flyttas från utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige flyttar minst hälften (eller kvarvarande medel) av den
beslutade ramen 2012 för fritidsverksamhet för 10-12 åringar från utbildningsförvaltningen till kultur- och fritidsförvaltningen vid halvårsskiftet.
Sammanfattning

Kommunen är enligt skollagen skyldig att bedriva skolbarnsomsorg för alla
barn upp till tolv års ålder. I Botkyrka bedrivs skolbarnomsorgen för barn
mellan tio och tolv i form av öppen fritidsverksamhet. Utbildningsförvaltningen har ansvaret för verksamheten, men den drivs (med ett undantag) av
studieförbund och föreningar, oftast i anslutning till de fritidsgårdar som de
också är huvudmän för.
I framåtsikten för 2011-2013 föreslog barn- och ungdomsnämnden och kultur- och fritidsnämnden gemensamt att en översyn av den öppna fritidsverksamheten ska göras. En utredning som förvaltningarna gjorde 2010 visar på
en hel del brister i verksamheten. Utredningen ger ett antal rekommendationer för att utveckla och förbättra verksamheten. En av de främsta rekommendationerna var att flytta över ansvaret från barn- och ungdomsnämnden
(nuvarande utbildningsnämnden) till kultur- och fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-02-20.
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Överflyttning av öppen fritidsverksamhet (KF/2012:66)
Beslut

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner att ansvaret för den öppna fritidsverksamheten flyttas från utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige flyttar minst hälften (eller kvarvarande medel) av den
beslutade ramen 2012 för fritidsverksamhet för 10-12 åringar från utbildningsförvaltningen till kultur- och fritidsförvaltningen vid halvårsskiftet.
Sammanfattning

Kommunen är enligt skollagen skyldig att bedriva skolbarnsomsorg för alla
barn upp till tolv års ålder. I Botkyrka bedrivs skolbarnomsorgen för barn
mellan tio och tolv i form av öppen fritidsverksamhet. Utbildningsförvaltningen har ansvaret för verksamheten, men den drivs (med ett undantag) av
studieförbund och föreningar, oftast i anslutning till de fritidsgårdar som de
också är huvudmän för.
I framåtsikten för 2011-2013 föreslog barn- och ungdomsnämnden och kultur- och fritidsnämnden gemensamt att en översyn av den öppna fritidsverksamheten ska göras. En utredning som förvaltningarna gjorde 2010 visar på
en hel del brister i verksamheten. Utredningen ger ett antal rekommendationer för att utveckla och förbättra verksamheten. En av de främsta rekommendationerna var att flytta över ansvaret från barn- och ungdomsnämnden
(nuvarande utbildningsnämnden) till kultur- och fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-02-20.
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Mottagare
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Dnr KF/2012:66

Överflyttning av öppen fritidsverksamhet
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner att ansvaret för den öppna fritidsverksamheten flyttas från utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige flyttar minst hälften (eller kvarvarande medel) av den
beslutade ramen 2012 för fritidsverksamhet för 10-12 åringar från utbildningsförvaltningen till kultur- och fritidsförvaltningen vid halvårsskiftet.
Bakgrund

Kommunen är enligt skollagen 2 kap 2 § skyldig att bedriva skolbarnsomsorg för alla barn upp till tolv års ålder. För barn mellan tio och tolv år kan
skolbarnsomsorgen även bedrivas i form av öppen fritidsverksamhet, vilket
är formen i Botkyrka. Utbildningsförvaltningen har ansvaret för verksamheten, men den drivs (med ett undantag) av studieförbund och föreningar, oftast i anslutning till de fritidsgårdar som de också är huvudmän för.
Under 2011 fördelades totalt 4 172 tkr till skolområdena för den öppna fritidsverksamheten. Områdena sluter årliga kontrakt med de föreningar som
driver verksamheten. I de fall då skolan själv är huvudman fördelas pengarna till skolan. I de avtal som slutits finns regleringar av öppettider, mellanmål och tillgång till personal. Avtalen innehåller också ett antal punkter som
baseras på Skolverkets allmänna råd och barn- och ungdomsnämndens beslut om Framtidens fritids.
I framåtsikten för 2011-2013 har barn- och ungdomsnämnden och kulturoch fritidsnämnden gemensamt föreslagit att en översyn av den öppna fritidsverksamheten ska göras. En utredning som förvaltningarna gjorde 2010
visar på en hel del brister i verksamheten, vilka behandlas längre fram i
tjänsteskrivelsen. Utredningen bifogas i sin helhet i bilaga 1.
Förvaltningarna tog även fram ett antal rekommendationer för att utveckla
och förbättra verksamheten, där en överflyttning av ansvaret från barn- och
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ungdomsnämnden (nuvarande utbildningsnämnden) till kultur- och fritidsnämnden är en av de främsta.
Utredningen: brister och rekommendationer

Besöksfrekvensen i verksamheten varierar mellan områdena. Det förekommer ingen officiell registrering av eleverna, men enligt elevenkäten i årskurs
5 ser det ut på följande sätt:
- 30% av eleverna deltar i eftermiddagsverksamheten
- Cirka 10% av eleverna känner inte till att eftermiddagsverksamhet finns
för deras åldersgrupp
- Cirka 60% av eleverna uppger att de inte vill delta eller har andra aktiviteter
De elever som inte har tillgång till eftermiddagsverksamhet i närområdet
deltar i stor sett inte och de befintliga verksamheterna täcker inte behoven i
alla områden.
Personalens kompetens är låg, men de har ett stort engagemang för sitt arbete. Verksamheterna sköts på väldigt olika sätt oavsett om de bedrivs av föreningar eller i skolans regi. Det gäller allt från planering och uppföljning
till vilken typ av mellanmål som serveras. Alla besökare har möjlighet att
köpa mellanmål till en låg kostnad, men kvaliteten varierar. Öppettiderna
skiljer sig mellan verksamheterna under både vardagar och lov, men inga
verksamheter har öppet under jul och sommarlov. Det är tydligt att det saknas generella riktlinjer och samordning.
De ekonomiska förutsättningarna är sådana att bidraget täcker kostnader för
personal i verksamheten, men inte för arbetsledning, planering, lokaler, aktiviteter, material eller administration. Enligt de intervjuer som gjordes i
samband med kartläggningen inverkar bristen på resurser menligt på verksamheten, både när det gäller innehåll och kvalitet.
10-12-årsverksamheten utgör en outnyttjad potential för lärande och utveckling och för introduktion till ett aktivt kultur- och idrottsliv, särskilt för de
barn som annars inte skulle ha deltagit i sådana aktiviteter. En mer genomtänkt och koordinerad fritidsverksamhet kan stärka barnen språkligt och socialt, och bidra till att verksamheten lever upp till Skolverkets Allmänna råd.
Det finns i dagsläget outnyttjade resurser för den aktuella åldersgruppen i
form av kulturskolans verksamhet, idrotts- och annan föreningsverksamhet
som genom bättre samverkan skulle kunna förbättra kvaliteten.
Sammanfattningsvis kom utredningen fram till fem förbättringsområden:

2[3]
Dnr KF/2012:66

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur och fritidsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE
2012-02-20






en utbyggnad av verksamheten till så kallade fritidsklubbar. Dessa
skulle ha ett starkare innehåll, bland annat i form av aktiviteter inom
idrott och kultur
att starta verksamheter i områden som var "vita fläckar", främst Kassmyra-Broängenområdet och delar av Hallunda/Norsborg
en översyn av vilka utförare som har uppdraget, så att den högkvalitativa verksamheten som har många besökare är kvar och övriga sållas
bort
en överflyttning av huvudmannaskapet från utbildningsförvaltningen
till kultur- och fritidsförvaltningen för att åstadkomma bättre samordning med fritidsgårdsuppdraget och med olika kultur- och idrottsverksamheter.

Förslag till åtgärder

Omfattningen av de föreslagna åtgärderna är stora och svåra att hantera och
finansiera över en kort tidsperiod. Förvaltningarna återkommer därför med
ytterligare konkreta förslag i Framåtsikten.
Som ett led i förbättringarna föreslås att kultur- och fritidsnämnden tar över
ansvaret för eftermiddagsverksamheten för 10-12 år från och med halvårsskiftet 2012.
I budget för 2012 har utbildningsförvaltningen fått en utökad ram med 1,5
mkr och har totalt en ram om 5766 tkr. Förslaget innebär att minst hälften
(eller kvarvarande medel) av budgeten förs över till kultur-och fritidsförvaltningen vid halvårsskiftet.
Förstärkningen av ekonomin täcker i princip de kostnader som kultur- och
fritidsförvaltningen har haft för personal och ordinarie öppethållande, vilket
tidigare varit underfinansierat. För att kunna skapa nya verksamheter på
andra platser i kommunen samt ha möjlighet att genomföra de övriga utvecklingsförslagen krävs ytterligare förstärkning av budgeten.
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Förstudierapport – Fritidsverksamhet 10-12 år (EM)
Sammanfattning
Det är ingen ljus bild av EM som kommer fram i denna förstudierapport.
Kommunen saknar en uttalad gemensam vision och övergripande mål för EM.
Överenskommelserna mellan Buf och föreningarna reglerar verksamheten generellt med hänvisning till Skolverkets allmänna råd. Det saknas samordning av
verksamheten inom kommunen. Det är något som efterfrågas både av de intervjuade föreståndarna och de biträdande rektorerna.
Besöksfrekvensen varierar mellan områdena, det förekommer ingen officiell registrering av eleverna. Enligt elevenkäten i årskurs 5




känner ca 10% inte till att EM finns för deras åldersgrupp.
deltar ca 30% av eleverna i EM.
uppger ca 60% att de inte vill delta eller har andra aktiviteter.

De elever som inte har EM i närområdet deltar i stor sett inte och EM täcker inte
behoven i alla områden. Det har inte gjorts någon generell kartläggning av föräldrarnas behov av tillsyn men föräldraföreningen i Kassmyraskolan påvisar behov i
en egen undersökning.
Det är stora skillnader mellan alla EM oavsett om de bedrivs av föreningar eller i
skolans regi. På EM, som är placerade i skolan finns en naturlig kontakt med
skolpersonalen, vilket saknas i de flesta föreningsdrivna verksamheterna.
Personalens kompetens är påfallande låg, men de har ett stort engagemang för
arbetet. Samverkan mellan skola och föreningar förekommer i mycket
ringa omfattning. Verksamheterna sköts på väldigt olika sätt; det gäller allt
från planering och uppföljning till vilken typ av mellanmål som serveras.
Alla eleverna har dock möjlighet att köpa mellanmål till en låg kostnad men
kvaliteten varierar. Öppettiderna skiljer sig mellan verksamheterna, både under
vardagar och lov. EM är inte öppet under jul och sommarlov.
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De ekonomiska förutsättningarna kan sammanfattas på följande sätt; bidraget täcker
kostnader för personal på EM men inte för arbetsledning, planering, lokaler, aktiviteter, material eller administration. Brist på resurser inverkar menligt på verksamheten både innehålls- och kvalitetsmässigt enligt intervjuerna.
Lokalerna räcker till men i några fall saknas mindre utrymmen för olika aktiviteter.
De fem mest frekventa aktiviteterna på EM är i rangordning; spela spel, titta på
film, måla och rita, lyssna på musik och vila. Det besökarna uppger att de har minst
av är friluftsliv, spela teater och instrument samt läxläsning. Flickornas aktiviteter
består främst av musiklyssning, pyssel och att spela spel. Pojkarnas favoritsysselsättning är att spela spel, titta på film och att använda datorer. Det förekommer
även läxläsning i några EM. Uteaktiviteter förekommer i väldigt liten skala. Samarbetet med idrottsföreningar och kommunens övriga kultursatsningar saknas helt.
Uppföljning och utvärdering av verksamheten görs i några EM. De föreståndare
som lämnar kvalitets/verksamhetsberättelser får ingen återkoppling från Buf.

2 [12]

BOTKYRKA KOMMUN
Barn- och ungdomsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE
2010-11-04

Bakgrund
Bakgrunden till uppdraget är att fritidsverksamheten inte fungerar tillfredsställande.
Tanken på att en öppen fritidsverksamhet 10 -12 år (EM) skulle kunna täcka behoven i ett helt område förefaller inte ha blivit verklighet. De knappa ekonomiska
resurserna förutsätter en bättre samordning av avtalsskrivandet med de föreningar
som driver verksamhet från Buf:s och Kof:s sida. Kof bedömer att EM är så underfinansierad så att fritidsgårdsanslaget i praktiken subventionerar eftermiddagsverksamheten. EM utgör en outnyttjad potential för lärande och utveckling och för introduktion in i ett aktivt kultur- och idrottsliv.Kof ansvarar för flera verksamheter
som skulle kunna vara stora resurser för EM, främst Kulturskolan och stödet till
idrottsföreningar. Kan EM vara en arena/ingång för att bredda deltagandet i dessa
verksamheter?
Därför har BUF och Kof gemensamt beslutat att utreda frågan. Arbetet har inletts
med denna förstudierapport som ska vara klar i november 2010.

Kartläggning
Kartläggningen till förstudierapporten har gjorts genom semistrukturerade telefonintervjuer med alla föreståndare, en fritidsenkät till alla elever i åk 5 samt insamling av olika underlag och sammanställning av dessa.
Överenskommelser
Barn- och ungdomsförvaltningen som har medel för EM har upphandlat flertalet
verksamheter och reglerat aktiviteterna genom avtal. I ett fall får Kultur- och fritidsförvaltningen medel för lokalkostnader och i två fall så har skolorna själva hand
om verksamheten.
Avtalen är standardiserade och reglerar verksamheten generellt med hänvisning till
Skolverkets allmänna råd tillsammans med utredningen om Framtidens fritids,
2007. I avtalet regleras också personalens kompetens, lokaler där verksamheten ska
bedrivas och att en kvalitetsredovisning ska lämnas in till en utsedd skolledare.
Avtalet reglerar också öppettider, giltighetstid samt ersättning.
Organisation, ledarskap och öppethållande
Verksamheterna som drivs av föreningar och studieförbund leds oftast av en föreståndare, som i vissa fall även är föreståndare för fritidsgården. EM i skolans regi
leds av en biträdande rektor.
I flera av verksamheterna har personalen ingen tid avsatt för planering, där skolorna svarar för verksamheten har de ofta heltidsanställda personer med möjlighet till
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samplanering med skolan. Intervjusvaren visar också att de övriga önskar mer samarbete eller samordning i någon form.
När det gäller öppettider så varierar dessa mellan 12,5 h/v till 20 h/v . Under höstlov, påsk och sportlov är verksamheterna öppna men däremot inte under jullov och
sommarlov. Majoriteten av verksamheterna har dessutom betydligt längre öppethållande under lovdagar än på vardagarna. Det finns ingen gemensam policy för
öppethållande på loven.
Besökstatistik
Nedanstående statistik har inlämnats till KoF från föreningarna, det är statistik som
baseras på vårterminen då det generellt är färre besökande än på höstterminen.

Besökare per dag 2010
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Det har varit svårt att få en samlad bild av besöksstatistiken eftersom det inte finns
något enhetligt system för registrering av besökarna. Det kan ibland ske genom
stickprov, medan andra räknar varje dag eller gör en uppskattning. Statistiken från
föreningarna har rapporterats till KoF för första halvåret. Besöken på skolornas
fritids EM registreras inte men Storvreten uppger att ca 40 barn och Grindtorp ca
25 deltar per dag.
Vi har gjort en sammanlagd beräkning baserad på antal boende barn i området i
relation till antal besökare i verksamheterna.
Tullinge Tumba
Totalt antal barn 10 - 12 år
559
933
Antal besök i snitt/dag

36

89

Alby/Fittja
492

Hallunda/Norsborg
543

51

49 (Exkl Hörnet)

4 [12]

BOTKYRKA KOMMUN
Barn- och ungdomsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

5 [12]

2010-11-04

Besöksstatistik enligt elevenkät 2010 nov elever i årskurs 5
Deltagare i fritidsverksamheten
10‐12 år

Ja
Nej
Totalt

Alla elever år 5

194
490

Flickor

28,36%
71,64%
684

92
260

Pojkar

26,14%
73,86%
352

102
230

30,72%
69,28%
332

Alla elever i årskurs 5 har besvarat en enkät om fritiden och fick då några specifika frågor om fritidsverksamheten för 10-12 åringar. Ca en tredjedel av eleverna
deltar, något fler pojkar än flickor.
Fördelning av deltagare i de olika verksamheterna.
Alla deltagare år 5

Fittjapulsen
Grindtorp
Gulan
Hörnet, Linvägen
Kvarnhag
Tullinge centrum (Kvällsvägen)
Parkhem
Sandagården
Southside
Storvreten
Totalt

31
21
8
7
26
16
15
14
21
17

Flickor

17,61%
11,93%
4,55%
3,98%
14,77%
9,09%
8,52%
7,95%
11,93%
9,66%
176

12
11
4
3
16
5
7
9
9
5

Pojkar

14,81%
13,58%
4,94%
3,70%
19,75%
6,17%
8,64%
11,11%
11,11%
6,17%
81

19
10
4
4
10
11
8
5
12
12

20,0%
10,53%
4,21%
4,21%
10,53%
11,58%
8,42%
5,26%
12,63%
12,63%
95

Fittjapulsen, Kvarnhag, Southside och Grindtorp har de flesta besökarna. Träffpunkterna Gulan och Hörnet har det lägsta antalet besökare i förhållande till antalet barn.
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På Fittjapulsen går flest elever från Fittjaskolan men även några från Talllid enligt
enkäten. På Grindtorpsskolans EM, Kvarnhagsskolan och Storvretskolan går uteslutande egna elever. I Tullinge centrum går nästan bara elever från Banslätt. Southside
är den enda EM-verksamheten som lockar elever från tre omkringliggande skolor.
Sandagården besöks uteslutande av elever från Malmsjö skola.
Till skillnad från resultatet i enkäten framkommer i intervjun med föreståndaren för
Sandagården och Tullinge centrum att det även kommer besökare från Kassmyraskolan och Björkhagaskolan till Sandagården samt från Tullingeberg och Eklid till
Tullinge centrum. Föreståndaren poängterade även att hon tyckte det var roligt att det
var elever från olika skolor som kom till verksamheten.
Innehåll i fritidsverksamheten
De fem mest frekventa aktiviteterna är i rangordning; spela spel, titta på film, måla
och rita, lyssna på musik och vila. Det som eleverna uppger att det minst gör i
verksamheten är friluftsliv, spela teater och instrument samt läxläsning. Flickornas
aktiviteter består främst av musiklyssning, pyssel och att spela spel. Pojkarnas favoritsysselsättning är att spela spel, titta på film och att använda dator.
Flickorna som går på EM saknar följande aktiviteter; att baka, att spela teater och
lugn och ro. Pojkarna saknar innebandy, bad och vill ha fler spel.
Trivsel och trygghet
Trivsel

Det stämmer inte alls
Det stämmer ganska dåligt
Det stämmer ganska bra
Det stämmer bra
Medelvärde
Medianvärde
Typvärde
Totalt

Alla år 5

Flickor

2
7
57
119

1
3
25
58

1,08%
3,78%
30,81%
64,32%
3,58
4
4
185

Pojkar

1,15%
3,45%
28,74%
66,67%
3,61
4
4
87

1
4
32
61

1,02%
4,08%
32,65%
62,24%
3,56
4
4
98

Besökarna trivs på EM, över 90% trivs bra eller ganska bra, vilket är i stort sett lika
för flickor som för pojkar.
Samma goda resultat gäller också trygghet. Majoriteten (95%) av barnen uppger också att det finns vuxna att prata med.
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Varför deltar inte alla i fritidverksamheten?
Två tredjedelar av eleverna i årskurs 5 deltar inte i verksamheten. I elevenkäten kunde
eleverna uppge varför de inte deltar i EM, många elever utnyttjade den möjligheten.
Drygt 10% av barnen uppger att de inte känner till att det finns EM för 10- 12 åringar.
Ca 70% uppger att de inte vill delta, kan klara sig själva eller har andra aktiviteter
efter skoldagens slut. De kan handla om sportaktiviteter, att ta hand om egna djur,
pyssla hemma osv. Många anger också att de vill vara hemma tillsammans med kamrater. Läxläsning är också skäl till att de inte är på EM och vi kan konstatera att det är
betydligt fler flickor än pojkar som ägnar tid till läxor. Ca10 % uppger att det är tråkigt på EM.
Personaltäthet och kompetens
Generellt finns det två anställda/verksamhet oavsett antalet besökare. Personalen
upplever verksamheten mer som barnpassning när det kommer många besökande.
Karen Haraldsson (föreståndare på Tullinge fritidsgård) beskriver problemet så här:
”det är alltid två ledare som arbetar samtidigt med det är för lite för att kunna bedriva en verksamhet med de krav som vi vill. En känsla är att resurserna inte räcker till mer än förvaring…”
Utbildningskrav för anställning på EM regleras i avtalet mellan Buf och föreningarna. Personalen ska ha fritidsledarutbildning eller motsvarande kompetens. Formellt omfattar en fritidsledarutbildning minst två år. I hälften av intervjuerna uppges att någon i personalen har en utbildning med någon form av pedagogisk inriktning. Föreståndarna uppger att man försöker erbjuda personalen lämplig kompetensutveckling.
Finansiering
Inga obligatoriska deltagaravgifter tas ut i verksamheterna men några organisatörer
önskar att barnen ska vara medlemmar i deras förening.
Buf ersätter föreningarna som bedriver eftermiddagsverksamhet med belopp på
mellan 268 000kr – 470 000kr per år. Generellt sett kan man säga att den ersättningen räcker för att täcka timkostnaderna för personalen.
Hyror samt övriga lokalkostnader (exempelvis el, värme, städ, larm, brandskydd,
reparationer och underhåll) bekostas i dagsläget av Kof och uppgår 2010 till en total
kostnad på cirka 2,3 miljoner kr. Buf ersätter Kof med 105 tkr för hyra och städning
av de båda fritidsgårdarna i Tullinge och Kof betalar inte hyra för Fittjapulsen och
Alby fritidsgård men i övrigt erhåller Kof ingen ersättning för lokalkostnaderna.1
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Enligt en beräkning gjord utifrån de kriterier som Kof använder är eftermiddagsverksamheten i dagsläget underfinansierad med drygt 1,3 miljoner kronor (se nedan). Denna beräkning tar då endast hänsyn till personal och ordinarie öppethållande.
Vid loven har de flesta utökade öppettider, vilket ökar belastningen på lokalerna
med ökade städkostnader som följd. Vidare ingår i beräkningen inga verksamhetskostnader som exempelvis för förbrukningsmaterial, eventuella utflykter eller aktiviteter, vilka i dagsläget sannolikt bekostas av de verksamhetsmedel Kof fördelar.
I en grov sammanfattning skulle man kunna säga att Buf ersätter föreningarna för
timkostnader för personalen men inte för arbetsledning, planering, verksamhet, aktiviteter, material, eller administration. Buf ersätter heller inte Kof för kostnaderna
för lokaler.
Gård

Timmar/v

Southside
Parkhem
Fittjapulsen
Tullinge
Sanda
SUMMA:
Gulan
Hörnet
SUMMA:
SUMMA
TOTAL:

20
20
12,5
20
15
20
20

Faktisk personalkostn.
(schablon)
381 480
372 900
231 000
382 800
316 800
1 684 980
308 000
372 900
680 900
2 365 880

Ersättning
föreståndare
(fiktiv)
200 000
200 000
100 000
200 000
100 000
800 000
200 000
200 000
400 000
1 200 000

Adm.
Kostnad
(10%)
58 148
57 290
33 100
58 280
41 680
248 498
50 800
57 290
108 090
356 588

Beräknad
ersättning
(enl Kof)
639 628
630 190
364 100
641 000
458 480
2 733 478
558 800
630 190
1 188 990
3 992 468

Ersättning
idag
443 000
326 500
300 000
470 000
370 000
1 909 500
353 200
353 200
706 400
2 615 900

Alla respondenter uttryckte genom intervjuerna att de har för lite resurser för att
lyckas med den kvalitativa verksamhet de vill bedriva.
Magnus Nylund (föreståndare på Fittjapulsen) nämnde under intervjun att han
ibland uppfattar den här verksamheten som lite bortglömd. Han berättade även att
resurser som egentligen skulle gå till kvällsverksamheten hamnar på EM för att
upprätthålla verksamheten.
EM i skolans regi
Grindtorpsskolan och Storvretskolan har EM-verksamhet i egen regi. Bidraget till
Grindtorp är 308 000 kr och till Storvreten 443 000 kr och i dessa bidrag finns inte
bidrag till föreståndare eftersom biträdande rektorer ansvarar för verksamheterna.
Personalen tjänstgör även i skolan under förmiddagar.
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Kvarnhagsskolan har ett separat avtal med ABF som reglerar 30h per vecka
inkl rastverksamhet, bidraget är 268 000kr. Anledningen till att bidraget är lägre än
för övriga verksamheter beror på att tilldelningen av medel skedde områdesvis och
att det för Albyområdet kom att bli två verksamheter som fick dela på medlen.
Andra föreningar med ungdomsverksamhet
Det finns ett antal andra föreningar, exempelvis kulturella och religiösa, som bedriver ungdomsverksamhet i olika former men det är svårt att se om dessa utgör något
alternativ till EM-verksamheterna. Ett skäl till det är att ingen förening bedriver
verksamhet som riktar sig specifikt till målgruppen 10 – 12 åringar. Ett antagande
som kan göras är att föreningar som bygger på medlemskap har svårt att nå personer som inte är medlemmar i den specifika föreningen. Dessa uppgifter är tagna
från de föreningsdialoger som gjorts i kultur- och fritids regi med föreningsutskottet. Under dessa möten har det framkommit att vissa föreningar får bidrag för att
bedriva öppen ungdomsverksamhet efter skoltid men det finns inga uppgifter om
eller i vilken utsträckning det faktiskt sker.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning av verksamheten görs i de flesta fall men på olika sätt och för olika
ändamål. Några gör det i form av en verksamhetsberättelse, för att leva upp till
kontrakten, andra som grund för att utveckla verksamheten. Någon samlad bild av
fritidsverksamheten 10-12 år finns inte. Under intervjuerna framkom att det är
oklart vad som händer med de redovisningar som årligen skickas in till Buf eftersom ingen återkoppling sker.
Föräldrar har generellt sett inte involverats i något utvärderingsarbete mer är på tre
av verksamheterna. Det har då skett via enkäter som genererat låg svarsfrekvens.
Barnens deltagande i planering och utvärdering beskrivs ofta som Per Holmgren
(bitr. rektor Storvretskolan) uttryckte sig, ”…det sker löpande i verksamheten och
ledarna försöker tillgodose barnens önskemål på aktiviteter…”.

Omvärldsanalys
Vi har kontaktat fem kommuner för att göra en omvärldsanalys om hur de utför sin
skolbarnomsorg 10 – 12 år. Två kommuner valde att inte svara på våra frågeställningar. De kommuner som svarade var Lidingö, Huddinge och Västervik. Här följer
en komprimerad redogörelse.
Västervik
Svaren från Västervik gäller för två av fritidsgårdarna.
Här ansvarar både Barn- och utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen för barnomsorgen. Därför finns verksamhet både på skolor och på fritidsgårdar.
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De har en gräns på hur många de tar in i den inskrivna verksamheten men inte i den
öppna. På en fritidsgård har de 270 registrerade barn i den öppna verksamheten men
i praktiken är det som mest 70 som besöker dem per dag. Fritidsgårdarna har en, av
nämnden, fastställd budget som ska finansiera hela verksamheten. Personalen arbetar också kvällar och helger i den öppna ungdomsverksamheten. Personalen är fritidsledarutbildad vilket också är ett krav vid nyrekrytering.
Huddinge
De har en inskriven verksamhet med tillsynsansvar men de själva kallar den för
öppen verksamhet. Verksamheterna får de avgifter som familjerna betalar och verksamheterna ingår i skolans budget. De barn som har plats på fritidshemmen i
årskurs 3 har automatiskt kvar sin plats i årskurs 4 om de inte säger upp platsen.
Kommunen strävar efter att all personal ska ha fritidspedagogutbildning. Så är inte
fallet idag.
Lidingö
Utbildningsförvaltningen har egen verksamhet på vissa skolor men köper också
verksamhet av Kultur- och fritidsförvaltningen. Kultur- och fritid har fem fritidsgårdar med skolbarnomsorg. Intäkterna från Utbildningsförvaltningen ska finansiera alla personalkostnader. Kultur- och fritid står för kostnaderna för lokaler, verksamhet samt varor och material. Personalen ska ha fritidsledarutbildning eller högskoleutbildning med inriktning mot barn och ungdomar. Idag finns t.ex. fritidsledare, socionomer och socialpedagoger anställda. De jobbar även kvällar och helger i
den öppna ungdomsverksamheten.
Utbildningsförvaltningen köper verksamhet av Kultur- och fritid. Fritidsklubb: 2200
kr per barn/mån Öppna: 1200 kr per barn/mån

Rekommendationer


Ta fram en vision och övergripande mål för EM-verksamheten.



Utveckla och precisera innehållet i uppdraget för EM10-12 år. Ställ krav
på fritidsledarutbildning eller motsvarande vid anställningar.



Gör en utvärdering av den pedagogiska verksamheten i syfte att utveckla
framgångsrika delar i nuvarande EM.



Utöka den ekonomiska ramen och förlägg EM till befintliga betalda lokaler. Ta fram principer för resursfördelning, som inkluderar medel för aktiviteter.
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Ta fram en vision och övergripande mål för EM-verksamheten.



Utveckla och precisera innehållet i uppdraget för EM10-12 år. Ställ krav
på fritidsledarutbildning eller motsvarande vid anställningar.



Gör en utvärdering av den pedagogiska verksamheten i syfte att utveckla
framgångsrika delar i nuvarande EM.



Utöka den ekonomiska ramen och förlägg EM till befintliga betalda lokaler. Ta fram principer för resursfördelning, som inkluderar medel för aktiviteter.



Samordna EM-verksamheterna när det gäller t.ex. tider, innehåll, lovaktiviteter, kompetensutveckling.



Organisera regelbundna träffar där EM ansvariga utbyter idéer och erfarenheter.



Se över hur de föreningar och verksamheter som får stöd av Kof kan bidra
till utveckling av EM. (Bör ingå i avtalen.)



Servera mellanmål i skolan för att förbättra kvaliteten och undvika att fritidsledarna lägger alltför mycket tid på matservering.



Ta med EM i resultatpalett och ”kvalitetsredovisningar”.



Utnyttja skolans gymnastiksalar fram till kl 17.00



Läxläsning bör ske i skolan med behöriga lärare som ansvariga.



Gör informationsinsatser till föräldrar och elever
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PROTOKOLLSUTDRAG

1[1]

Kultur och fritidsnämnden
2012-03-12

§ 31
Öppettider för idrottsanläggningarna (KF/2012:68)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer att idrottsanläggningarnas ordinarie
öppethållande ska gälla under följande helgdagar:
 Annandag påsk
 Kristi himmelsfärdsdag
 Nationaldagen
 Alla helgons dag.
På påskafton ska ordinarie öppethållande inte gälla, utan idrottsanläggningarna hålls stängda.
Förändringen gäller från och med 2012-04-01 och innebär en revidering av
beslut KF 2011-05-16 § 57 (KF/2011:11).
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden fastställde under 2011 på vilka dagar idrottsanläggningarna har ordinarie öppethållande och är tillgängliga för bokning.
Övriga tider är möjliga att boka mot en extra avgift. Det har kommit önskemål från föreningslivet om att kunna nyttja idrottsanläggningarna på ovanstående dagar, och genom den föreslagna förändringen kan vi bättre svara
upp mot föreningarnas behov.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-02-22.

DnrKF/2012:68

ORDFÖRANDEFÖRSLAG

1[1]

Kultur- och fritidsnämnden
2012-03-12

Öppettider för idrottsanläggningarna (KF/2012:68)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer att idrottsanläggningarnas ordinarie
öppethållande ska gälla under följande helgdagar:
 Annandag påsk
 Kristi himmelsfärdsdag
 Nationaldagen
 Alla helgons dag.
På påskafton ska ordinarie öppethållande inte gälla, utan idrottsanläggningarna hålls stängda.
Förändringen gäller från och med 2012-04-01 och innebär en revidering av
beslut KF 2011-05-16 § 57 (KF/2011:11).
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden fastställde under 2011 på vilka dagar idrottsanläggningarna har ordinarie öppethållande och är tillgängliga för bokning.
Övriga tider är möjliga att boka mot en extra avgift. Det har kommit önskemål från föreningslivet om att kunna nyttja idrottsanläggningarna på ovanstående dagar, och genom den föreslagna förändringen kan vi bättre svara
upp mot föreningarnas behov.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-02-22.
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Kultur- och fritidsförvaltningen
2012-02-22

Referens

Mottagare

Andreas Dahlgren

Kultur- och fritidsnämnden

Revidering av öppettiderna på idrottsanläggningarna
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer att idrottsanläggningarnas ordinarie
öppethållande ska gälla under följande helgdagar:
 Annandag påsk
 Kristi himmelsfärdsdag
 Nationaldagen
 Alla helgons dag.
På påskafton ska ordinarie öppethållande inte gälla, utan idrottsanläggningarna hålls stängda.
Förändringen gäller från och med 2012-04-01 och innebär en revidering av
beslut KF 2011-05-16 § 57 (KF/2011:11).
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden fastställde under 2011 på dagar idrottsanläggningarna har ordinarie öppethållande och är tillgängliga för bokning. Övriga
tider är möjliga att boka mot en extra avgift. Ordinarie öppetthållande föreslås gälla under följande helgdagar:





Annandag påsk
Kristi Himmelsfärd
Nationaldagen
Alla helgons dag

På påskafton ska ordinarie öppethållande inte gälla, utan idrottsanläggningarna hålls stängda.
Botkyrka är en internationell kommun och vår målsättning är att vi ska vara
öppna och flexibla för att tillgodose allas behov och önskemål. Det är viktigt att vara medveten om att alla medborgare inte ser samma helgdagar som
viktiga. Det har kommit önskemål från föreningslivet om att kunna nyttja
idrottsanläggningarna på ovanstående dagar, och genom den föreslagna förändringen kan vi bättre svara upp mot föreningarnas behov.

Kultur och fritidsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00
Direkt 08 530 617 72 Sms·0708 46 47 31· E-post andreas.dahlgren@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se
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_________
Expedieras till

Fritidsservice, serviceförvaltningen
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Kultur och fritidsnämnden
2012-03-12

§ 32
Ändring av ordinarie öppettider i Botkyrka rackethall
(KF/2012:28)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer ändrade öppettider i Botkyrka rackethall från och med 2011-08-15. Nedan följer de nya öppettiderna (inom parentes anges de gamla tiderna för de veckodagar där tiderna ändras):
Måndag (13:00-22:00)
Tisdag
Onsdag
Torsdag (13:00-22:00)
Fredag
Lördag
Söndag

10.00-22.00
08.00-22.00
10.00-22.00
10.00-22.00
06.30-20.00
09.00-14.00
09.00-20.00

Sammanfattning

En förändring av de ordinarie öppettiderna i Botkyrka rackethall föreslås
gälla från och med 2011-08-15. Ändringen innebär att rackethallen öppnar
klockan 10:00 i stället för klockan 13:00 på måndagar och torsdagar. Antalet öppettimmar utökas alltså med sex timmar/vecka.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-02-09.
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Kultur- och fritidsnämnden
2012-03-12

Ändring av ordinarie öppettider i Botkyrka rackethall
(KF/2012:28)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer ändrade öppettider i Botkyrka rackethall från och med 2011-08-15. Nedan följer de nya öppettiderna (inom parentes anges de gamla tiderna för de veckodagar där tiderna ändras):
Måndag (13:00-22:00)
Tisdag
Onsdag
Torsdag (13:00-22:00)
Fredag
Lördag
Söndag

10.00-22.00
08.00-22.00
10.00-22.00
10.00-22.00
06.30-20.00
09.00-14.00
09.00-20.00

Sammanfattning

En förändring av de ordinarie öppettiderna i Botkyrka rackethall föreslås
gälla från och med 2011-08-15. Ändringen innebär att rackethallen öppnar
klockan 10:00 i stället för klockan 13:00 på måndagar och torsdagar. Antalet öppettimmar utökas alltså med sex timmar/vecka.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-02-09.
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Kultur- och fritidsförvaltningen
2012-02-09

Referens

Mottagare

Susanna Evert

Kultur- och fritidsnämnden

Ändrade öppettider i Botkyrka rackethall
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer ändrade öppettider i Botkyrka rackethall enligt förvaltningens förslag. Ändringen genomförs från och med 201108-15.
Bakgrund

En förändring av de ordinarie öppettiderna i Botkyrka rackethall föreslås
gälla från och med 2011-08-15. Ändringen innebär att rackethallen öppnar
klockan 10:00 i stället för klockan 13:00 på måndagar och torsdagar. Antalet öppettimmar utökas alltså med sex timmar/vecka. Förändringen genomförs inom ramen för budgeten och innebär ingen utökad personalstyrka. Detta är möjligt tack vare att personalen har arbetat med att effektivisera tidsanvändningen.
Bakgrunden till förändringen är att skolorna har uttryckt önskemål om att få
tillgång till rackethallen även på morgonen på måndagar och torsdagar.
Nedan följer de nya öppettiderna (inom parentes anges de gamla tiderna för
de veckodagar där tiderna ändras):
Måndag (13:00-22:00)
Tisdag
Onsdag
Torsdag (13:00-22:00)
Fredag
Lördag
Söndag

10.00-22.00
08.00-22.00
10.00-22.00
10.00-22.00
06.30-20.00
09.00-14.00
09.00-20.00

Information om de nya öppettiderna finns på rackethallens hemsida.

Kultur och fritidsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00
Direkt 08 - 530 61000 Sms·0727-273690· E-post susanna.evert@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
2012-03-12

§ 33
Anmälningsärenden (KF/2011:399)

Beslut

Till protokollet antecknas att kultur- och fritidsnämnden har tagit del av följande handlingar.
Sammanfattning

Svar på revisionsskrivelse - betalkort, KS/2011:394
Svar på medborgarförslag – Spola för skridskoåkning vid Kassmyraskolan,
KS/2011:214
Pojkars läsning – beviljat bidrag från Kulturrådet till läsfrämjande verksamhet, KF 2011:399
Föreningsutskottets minnesanteckningar 2012-01-25
Dialogforum Hallunda-Norsborgs minnesanteckningar 2012-02-17

DnrKF/2011:399

Minnesanteckningar
Kultur- och fritidsförvaltningen
Ungdom & Förening

2012-01-25

Referens

Deltagare

Agata Kinski
Föreningskonsulent
08-530 615 02

Mattias Gökinan (s)
Leif Backström (s)
Deniz Bulduk (mp)
Petja Svensson (m)
Ufuk Sen (m)
Linus Söderling
Andreas Dahlgren
Agata Kinski

Föreningsutskottets minnesanteckningar 2012-01-25
Tid

Onsdagen den 25 januari kl. 8.30-11.00
Plats

Kultur- och fritidsförvaltningen, Plan 2, 2:2
Revision år 2013

Föreningsutskottet föreslår att ta ut följande tre föreningar till revision
för verksamhetsåret 2011 :
Balett och RSG Vackra Rosen
FBI Tullinge
Arameisk Syrianska KIF (idag två föreningar KIF och KUF som har
delat på sig inför 2012)
Bidragsbeslut för Islamiska förbundet i Botkyrka

22500 kr i grundbidrag för mötesplatsförening.
Förvaltning tittar på och tar delegationsbeslut om rörligt bidrag för
barn och ungdomsverksamheten.
Nya delegationsbeslut för rörligt bidrag i kategori organiserad spontanidrott
Förening
Fun Basket
Sweden
Tullinge
Muay thai
Botkyrka IF

Idrott
Basket

Område
Tumba

Beviljat
20000

Thai boxning

Tullinge

25000

Fotboll

Norsborg

20000

Rapport om nystartade idrottsföreningar 2011-2012

Linus presenterar nya föreningar, deras verksamhetsområden och vad
de gör och var i kommunen de finns.
- Cultura Brasileira Capoeira, KFUM Botkyrka fäktning, Tumba Muay
thai IF, Assyriska Botkyrka fotboll, Storvretens IF, Kitaku IF, Botkyrka judo IF, Kasro IF, Hallunda FC, MX Stockholm.

1 [2]

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsförvaltningen
Ungdom & Förening

Minnesanteckningar
2012-01-25

Nolltaxa – presentation av förstudie

Information kommer att skickas ut till alla ledamöter i föreningsutskottet.
Övrigt

Alby Turkiska förening har sökt extra pengar, 10 000kr från Botkyrka
kommun för renovering och upprustning av sin föreningslokal. Kulturoch fritidsförvaltningen har inga ekonomiska medel för lokalupprustning inom bidragsreglementet. Ansökan avslås.
Karlslunds ridsällskap, vill söka lokbidrag för ridsport, men föreningen
blivit avvisad från RF då RF har svårt att bena ut vilken del är föreningsdriven och vilken är privat. Föreningen borde ha samtal med ridförbundent och bli anslutna till RF. Föreningen bjöd in idrottskonsulenten för att visa verksamheten.
Föreningen Bnaj Teshmeshto, är nybildad mötesplatsförening och vill
söka dispans för att kunna ansöka om grundbidrag för sin föreningsverksamhet för år 2012. Föreningsutskottet meddelar att föreningen
kan komma in med en bidragsansökan så ska den bedömas och beslutas om under senare nämndsammanträde.
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Kommunfullmäktige
2012-01-26

§5
Svar på medborgarförslag - Spola för skridskoåkning vid
Kassmyraskolan (KS/2011:214)
Beslut

Medborgarförslaget är besvarat
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2012-01-09 § 4 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog 2011-06-16 § 124 ett medborgarförslag –
Spola för skridskoåkning vid Kassmyra skola.
Tekniska nämnden har yttrat sig över medborgarförslaget 2011-10-31 § 102,
utbildningsnämnden 2011-10-20 § 100 och kultur- och fritidsnämnden
2011-10-31 § 102.
Sammanfattning

Tekniska nämnden konstaterar att det kan vara ett relativt omfattande åtagande både resurs- och kostnadsmässigt att anlägga och underhålla naturisbanor. Nämnden vill dock öppna upp för Kassmyra föräldraförening att i
egen regi spola för skridskoåkning under förutsättning att kultur- och fritidsnämnden samt utbildningsnämnden är överens om det.
Enligt utbildningsnämnden är det positivt ur ett skolperspektiv om Kassmyraskolans grusplan spolades och snöröjdes, men gör sammantaget bedömningen att det inte är rimligt i proportion till den relativa stora arbetsinsatsen
och kostnaden det skulle innebära.
Kultur- och fritidsnämnden avstyrker medborgarförslaget, men anför samtidigt att spontanidrott är viktigt och att en plan bör tas fram med berörda förvaltningar för hur kommunen ska arbeta med spontanidrott vintertid.

DnrKS/2011:214
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2012-01-26
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Kultur- och fritidsnämnden konstaterar också att det idag inte finns beredskap vare sig i form av utrustning eller organisation för att spola upp is på
Kassmyraskolans grusplan.
Kommunstyrelsen vill, i likhet med tekniska nämnden, pröva möjligheten
att Kassmyra Föräldraförening erbjuds att i egen regi spola för skridskoåkning när temperaturen så tillåter. Om en sådan överenskommelse kan nås
med föräldraföreningen ska kommunen låna ut manuell utrustning för spolning och skottning samt stå för vattenkostnaderna.
Yrkande

Mattias Gökinan (S) yrkar, mot bakgrund av en felskrivning i kommunstyrelsens protokoll i ärendet, att kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska vara besvarat.
Petja Svensson (M), Dan Gahnström (MP) och Yngve R K Jönsson (M) yrkar bifall till Mattias Gökinans (S) ändringsyrkande.
Proposition

Ordföranden ställer förslagen mot varandra:
1. Kommunstyrelsens förslag enligt protokoll och utsänt förslag
2. Kommunstyrelsens reviderade förslag enligt yrkandet från
Mattias Gökinan (S)
Kommunfullmäktiges ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med yrkandet från Mattias Gökinan (S), dvs. att medborgarförslaget
ska vara besvarat.
_____
Expedieras till:
- Förslagsställaren
- Kultur- och fritidsnämnden – för kännedom

PROTOKOLLSUTDRAG
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Kommunstyrelsen
2012-02-06

§ 32
Svar på revisionsskrivelse - Betalkort (KS/2011:394)
Beslut

Kommunstyrelsen lämnar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse
2012-01-23 som svar på revisionsrapporten avseende hantering av betalkort.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen och serviceförvaltningen i uppdrag att under 2012 ta fram ett förslag på uppdatering av nu gällande regelverk för kommunens betalkort och drivmedelskort.
Sammanfattning

Price Waterhouse Coopers har på uppdrag av kommunens förtroendevalda
revisorer genomfört en granskning av kommunens hantering av betalkort.
Den sammanfattande bedömningen är att regelverket kring betalkort i huvudsak är ändamålsenligt, men att den interna kontrollen i hanteringen inte i
alla delar är tillräcklig. Detta gäller främst hanteringen av drivmedelskort
som i vissa delar inte överensstämmer med det fastställda regelverket.
Kommunledningsförvaltningen har i sin skrivelse kommenterat de förslag
till åtgärder som lämnas i rapporten och redovisat vilka åtgärder som kommer att vidtas.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-01-23.
_____
Expedieras till:
- Kommunens revisorer
- Samtliga förvaltningar
- Controller Caroline Kåhre, serviceförvaltningen
- Ekonomichef Rolf Gustafsson, kommunledningsförvaltningen

Dnr KS/2011:394

MINNESANTECKNINGAR
Serviceförvaltningen
2012-02-17

Referens: Josefin Adolfsson

Dialogforum Hallunda-Norsborg- om folkhälsa
Dag och tid

Torsdag 16 februari kl. 18.30

Plats

Bocenter, Odens väg

Närvarande

Ledamöter i dialogform
Boende i Hallunda-Norsborg
Isak Betsimon (MP), ordfö- 12, 10 kvinnor och 2 män
rande i dialogforum
Maria Gawell Skoog (S), vice Övriga
Inger Ros (S), ordförande i folkordförande
hälsokommittén
Ranjith Sivanesan (S)
Daulat Ramtri (M)
Ronnie Dahl, områdesutvecklare
Laura Purdy (V)
Josefin Adolfsson, kommunikatör
Martin Hall (FP)
Aslan Izgi (KD)

Ej närvarande

Emanuel Ksiazkiewicz (S)
Willy Viitala (M)
Kent Dahlström (BP)

Årets första dialogforum i Hallunda-Norsborg hade folkhälsan i fokus. Isak
Betsimon, ordförande i dialogforum, hälsade alla välkomna. Inger Ros, ordförande i folkhälsokommittén inledde med att berätta om vad begreppet folkhälsa är. I begreppet folkhälsa ligger allt från aspekter som kön, arv och sociala nätverk till faktorer som miljö, boende, utbildningsbakgrund och sysselsättning.
Hälsoläget i Botkyrka
Inger berättade om den senaste undersökningen som visar hälsoläget i Botkyrka. Där finns både positiva och negativa trender. Människor upplever sin
egen hälsa som bättre än tidigare. Missbruket av alkohol och narkotika har
minskat. Trenden med en ökad psykisk ohälsa har avstannat, liksom trenden
med ökad övervikt hos barn i Botkyrka. Däremot är fler vuxna Botkyrkabor
överviktiga idag än tidigare.
Vad bidrar till bättre folkhälsa i Hallunda-Norsborg?
Inger informerade om några av alla de saker som idag finns i HallundaNorsborg. Mötesplatsen för äldre, anhörigstöd, spontanidrottsplats, kulturstig,
fritidsgårdar med mera var några av de saker som nämndes. Hon informerade
också om att det kommer att bli en hälsans stig i Hallunda-Norsborg, vilket är
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resultatet av ett medborgarförslag till kommunen. Hon tipsade om Botkyrka
kommuns hemsida, där det alltid finns aktuell information om aktiviteter i
kommunen.
Vad är folkhälsa?
Besökarna berättade vad de tycker ingår i begreppet folkhälsa. Både fysisk
och psykisk hälsa togs upp. Att ha ett arbete och socialt nätverk betonades
som grunden för att kunna må bra. Möjligheten till en nära och meningsfull
fritid var också något som togs upp. Det ska vara möjligt för medborgare att
lätt engagera sig i föreningar, att röra på sig på platser dit det är lätt att ta sig
och det ska finnas något för alla smaker och åldrar. Tryggheten där man bor
nämndes av flera som en viktig förutsättning för att kunna använda det som
finns i området och ta sig ut.
Rörelse och fritid
Flera boende tog upp underhållet av gymmet i Botkyrkahallen som mycket
dåligt och många upplevde ett ointresse och bristande engagemang från Botkyrka kommun. Att underhålla gymmet är en konkret sak för att förbättra
förutsättningarna för människor att träna i närområdet. Det är en liten kostnad
i det stora hela men det betyder mycket för många människor, menade man.
En besökare berättade också att det är dåligt gensvar från kultur- och fritidsförvaltningen i denna fråga. Han har inte fått svar på den synpunkt han lämnat in till kommunen, trots att kommunen lovar svar inom 14 dagar.
Flera besökare sa att det ofta är genom små enkla medel som kommunen kan
förbättra för dem som bor i ett område, men att det är ofta kommunen inte tar
detta på allvar. Ett exempel nämndes där boende i Hallunda-Norsborg hade
försökt få kommunen att bekosta nya fotbollsmål utan resultat. Det är en inställningsfråga och brist på engagemang snarare än en kostnadsfråga, menade
man.
Spontanidrottsplatsen vid Kärsby nämndes också. Även där är underhållet dåligt, berättade man. Det är en liten åtgärd från kommunens sida men betyder
mycket för området och för dem som brukade använda platsen.
Skidspår och skridskoåkning
Flera besökare önskade ett skidspår även i norra Botkyrka. Flera uttryckte
också besvikelse över att isverksamheten i Maxihallen lagts ner. Nu finns det
inga möjligheter för barn i hela norra kommundelen att åka skridskor på
hemmaplan, berättade man, och det är verkligen tråkigt vintertid. Ett förslag
är att kommunen i alla fall spolar en utomhusbana i området.
Trygghet
Flera besökare sa att tryggheten i området är avgörande för hur man som boende kan utnyttja det som finns att göra och hur man mår. Norsborgs centrum
nämndes av en besökare som en otrygg plats. Där hänger många ungdomar
utan någon sysselsättning, vilket gör att det blir stökigt och oroligt för alla.
Det är främst äldre ungdomar, mellan 16 och 23 år. Kommunen måste försö-
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ka fånga upp dem på något sätt. Alla var överens om att det främst är föräldrarnas ansvar att se till sina barn, men det finns också omständigheter där
kommunen av olika anledningar måste ta ett större ansvar.
En besökare tipsade om Grannsamverkan och Grannstöd i kommunen som
driver ett mycket framgångsrikt arbete. Där behövs alltid fler frivilliga.
Barn och ungdomar
En besökare tog upp problemet med ungdomsarbetslösheten som ett stort hot
mot folkhälsan. Kommunen och samhället måste satsa mycket mer på insatser för barn och ungdomar, menade man. Ungdomsarbetslöshet leder till både
kriminalitet och ohälsa, vilket påverkar alla i området negativt.
Finns det stöd för de elever som inte har tillräcklig uppbackning hemifrån i
skolarbetet, undrade någon. Laura Purdy informerade om läxhjälp på biblioteken i hela kommunen. Inger berättade också att Botkyrka kommun är en av
få kommuner som erbjuder sommarskola för de elever som behöver extra
stöd.
Bristen på mötesplatser för ungdomar i Norsborg togs också upp. Alla känner
inte att de vill gå till Musikhuset Kärsby. Det behövs också något för äldre
ungdomar. En besökare sa att oron för barnen gör att man som förälder kanske inte alltid låter dem ta del av allt det som finns i området. Man upplever
det som otryggt. Flera besökare sa att det framför allt får konsekvenser för
tjejer i området, som också har uttryckt vid flera tillfällen att det vill ha särskilda mötesplatser för bara tjejer.
Mötesplatser och träffpunkter
Allmänna mötesplatser i området diskuterades också. Med på mötet var flera
personer från kvinnoresurscentrum. De informerade om att centret har yoga
för alla som vill varje morgon och det är gratis. Där finns också ett litet gym
som vem som helst kan använda dagtid. Centret skulle vilja utöka sina öppettider, men saknar idag resurser. Föreningsbidrag nämndes som en möjlighet.
Som exempel på verksamhet för kvinnor nämndes Lärocenter i Fittja, en plats
dit man kan komma för att öka sina kunskaper inom till exempel data och
svenska språket.
Mötesplats Hallunda togs också upp som ett exempel. En besökare berättade
att ett problem var att de endast har verksamhet dagtid. De flesta 60- åringar
jobbar ju fortfarande och det behövs ett ställe där man kan träffas kvällstid.
Mötesplatser över generationsgränserna och för alla intressen diskuterades
också. Att inte vara ensam och få möjlighet att träffa andra människor är en
grundförutsättning för att må bra menade man. Maria Gawell Skoog berättade
om det framtida idéhuset som planeras i Tullinge.
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MINNESANTECKNINGAR
2012-02-17

Aslan Izgi informerade om Arameiska-Syrianska föreningen som har verksamhet både för yngre och äldre, kvinnor och män, på dag- och kvällstid. Det
är en viktig mötesplats i Norsborg, sa han.
Ronnie Dahl och Ranjith Sivanesan informerade om Bocenter, där det finns
lokaler att låna kostnadsfritt för olika typer av verksamheter.
Avslutning
Inger avslutade mötet med att lova ett svar på synpunkten om Botkyrkahallens gym. Hon uppmanade också till att skriva medborgarförslag i olika frågor. Det är ett sätt att påverka. Hon lovade också att undersöka vad som händer med spontanidrottsplatsen vid Kärsby.
Isak tackade för ett bra möte. Minnesanteckningarna skickas till berörda
nämnder och läggs på botkyrka.se.
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Kultur- och fritidsnämnden
2012-03-12

Anmälningsärenden (KF/2011:399)
Beslut

Till protokollet antecknas att kultur- och fritidsnämnden har tagit del av följande handlingar.
Sammanfattning

Svar på revisionsskrivelse - betalkort, KS/2011:394
Svar på medborgarförslag – Spola för skridskoåkning vid Kassmyraskolan,
KS/2011:214
Pojkars läsning – beviljat bidrag från Kulturrådet till läsfrämjande verksamhet, KF 2011:399
Föreningsutskottets minnesanteckningar 2012-01-25
Dialogforum Hallunda-Norsborgs minnesanteckningar 2012-02-17

Dnr KF/2011:399

PROTOKOLLSUTDRAG
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Kultur och fritidsnämnden
2012-03-12

§ 34
Delegationsärenden (KF/2012:26)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande
och tjänstemän enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning. Beslut som har fattats med stöd av delegering ska anmälas till nämnden.
Följande beslut har fattats med stöd av delegering:
Handläggare

Utdelning av bidrag på 15 000 kronor till Studiefrämjandet Söderort för arbetet med projekten Fotbollsfesten och Äventyrsdagen.
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