KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Kultur- och fritidsnämnden
2013-10-28

Tid

Tisdagen den 5 november, Kl 19:00

Plats

Ungdomens Hus, Värdshusvägen 6 B i Fittja
Gruppmöten: Både majoritetens och oppositionens gruppmöten äger
rum kl 18:00 på Ungdomens Hus i anvisat rum.

Ärenden

Justering
Förvaltningschefen informerar:
-

Nya sim-kort till läsplattan
Pågående byggprojekt
Barnkulturkonferensen
Rekryteringar
OS i Botkyrka?

1

Muntlig redovisning - verksamhet för tjejer på Ungdomens Hus

2

Svar på medborgarförslag - Spola Norsborgs basketplan vintertid för skridskoåkning

3

Svar på medborgarförslag - Bygg ett utegym i närheten av S:t Botvids gymnasium

4

Yttrande över medborgarförslag - Fritidsverksamhet med läxhjälp efter skoltid
från årskurs 4

5

Muntlig redovisning - Utvärdering av kreativa fonden
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BOTKYRKA KOMMUN

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

Kultur- och fritidsnämnden
2013-10-28

6

Beslut om drift av fritidsklubben i Storvreten

7

Fastställande av ekonomiska ramar för föreningsstöd 2014

8

Ändrad rutin för utbetalning av föreningsbidrag

9

Ingen förlängning av avtalet med Sport Campus Sweden

10 Justering av taxor och villkor för lokaluthyrning
11 Anmälningsärenden
12 Delegationsbeslut

Anmäl eventuellt förhinder till Susanna Evert på telefon 08-530 615 23 eller
susanna.evert@botkyrka.se.
Välkomna!
Mattias Gökinan
Kultur- och fritidsnämndens ordförande

Susanna Evert
Nämndsekreterare
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ORDFÖRANDEFÖRSLAG
Kultur- och fritidsnämnden
2013-11-05

Muntlig redovisning - verksamhet för tjejer på Ungdomens
Hus

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av redovisningen om verksamhet
riktad till tjejer på Ungdomens Hus.
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Kultur- och fritidsnämnden
2013-11-05

Svar på medborgarförslag - Spola Norsborgs basketplan
vintertid för skridskoåkning (KF/2013:135)
Beslut

Medborgarförslaget är besvarat.
Ärende

Kultur- och fritidsnämnden fick 2013-06-10 i uppdrag att besvara ett medborgarförslag – Spola Norsborgs basketplan vintertid för skridskoåkning.
Förslagsställaren anger att de saknar möjlighet till skridskoåkning sedan
Maxihallen i Brunna lades ned. Förslagsställaren vill att kommunen preparerar och underhåller en naturisbana för skridskoåkning på basketplanen i
Norsborg.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen instämmer i att det är brist på isytor för
skridskoåkning i Norsborg och Hallunda. Vi kommer att anlägga en naturisbana på Brunna IP, men inte på den specifika plats som föreslås i medborgarförslaget.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-09-23.

Dnr KF/2013:135

Rubrik

Spola Norsborgs basketplan vintertid för
skridskoåkning

Förnamn

Rema

Efternamn

Yousef

Namn

Rema Yousef

Gatuadress
Postadress
Postnummer
Telefonnummer
Mobilnummer
E-postadress
Förslag

Vårt förslag är att kommunen spolar vår basket plan
vinter tid, så vi kan åka skridskor.
Kommun kan genomföra det genom att spola flera
gånger när det är kallt. Södertörn brandförsvar kan
hjälpa med att spola ner marken.

Motivering

Förut när vi hade skridskor bana i MAXI – hallen
kunde jag och mina kompisar gå ner till rinken och
åka skridskor. Men nu har man gjort om MAXI –
hallen till fotbollsarena. Därför skulle vi uppskatta
om vi kunde få vår basket plan om gjort till
skridskor bana under vinter tid.

TJÄNSTESKRIVELSE
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Kultur- och fritidsförvaltningen
2013-09-23

Referens

Mottagare

Linus Söderling

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KF/2013:135

Medborgarförslag, Spola Norsborgs basketplan vintertid
för skridskoåkning
Förslag till beslut

Medborgarförslaget är besvarat.
Ärende

Kultur- och fritidsnämnden fick 2013-06-10 i uppdrag att besvara ett medborgarförslag – Spola Norsborgs basketplan vintertid för skridskoåkning.
Förslagsställaren anger att de saknar möjlighet till skridskoåkning sedan
Maxihallen i Brunna lades ned. Förslagsställaren vill att kommunen preparerar och underhåller en naturisbana för skridskoåkning på basketplanen i
Norsborg.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen instämmer i att det är brist på isytor för
skridskoåkning i Norsborg och Hallunda. Vi kommer att anlägga en naturisbana på Brunna IP, men inte på den specifika plats som föreslås i medborgarförslaget.
Bakgrund

Kultur- och fritidsförvaltningen instämmer i motiveringen att möjligheter
till spontanidrott utomhus vintertid är ett viktigt uppdrag för kommunen.
Som förslagsställaren påpekar är det brist på isytor för skridskoåkning i
Norsborg och Hallunda sedan ombyggnation och förändrad verksamhet i
Maxihallen. Det finns därför planer på att anlägga en naturisbana på Brunna
IP. Den basketplan som förslagsställaren nämner tillhör dock inte kulturoch fritidsnämndens område, utan vi kommer att välja en annan plats för isbanan.
Att spola och underhålla en icke konstfrusen isbana är beroende av väderleksförhållanden och kräver resurser i form av personal och tillgång till vatten, spoltunna, vagn och maskiner för plogning. Ett gott resultat är därför
mest realistiskt att uppnå på en anläggning som är bemannad av kommunens
idrottsplatspersonal. Närmaste bemannade anläggningen i området är
Brunna IP.

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 linus.soderling@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE
2013-09-23

En rapport i ämnet ”spontanidrott utomhus vintertid” kommer att färdigställas av kultur- och fritidsförvaltningen under hösten 2013 och redovisas för
kultur- och fritidsnämnden i december. I rapporten föreslås ett antal konkreta åtgärder att genomföra på försök vintern 2013/14, bland annat att koncentrera vintersportaktiviteter i form av naturisbana och skidspår till Brunna
IP.
Pernilla Hellman
Kultur- och fritidschef

_________
Expedieras till

Förslagsställaren
Kommunledningsförvaltningen

Ann-Christine Andersson
Tf verksamhetschef
Ungdom & förening
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Kultur- och fritidsnämnden
2013-11-05

Svar på medborgarförslag - Bygg ett utegym i närheten av
S:t Botvids gymnasium (KF/2013:136)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden bifaller medborgarförslaget.
Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden fick 2013-06-07 i uppdrag att besvara ett medborgarförslag – Bygg ett utegym i närheten av S:t Botvids gymnasium. Förslagsställaren menar att gymmet skulle fungera som en plats för naturligt utbyte mellan generationer. Både elever från gymnasiesärskolan och gymnasieskolan skulle kunna utnyttja gymmet vilket skulle ge tillfälle till utbyte
elever emellan.
Sammanfattning

Det finns sedan tidigare planer på att förlägga ett utegym i norra Botkyrka.
Kultur- och fritidsnämnden anser att Brunna IP, som ligger mycket nära S:t
Botvids gymnasium, är en bra placering. Utegymmet kommer att placeras i
anslutning till det gångstråk som passerar tennisbanorna, bocciaplanen och
fotbollsplanen.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-09-30.

Dnr KF/2013:136

TJÄNSTESKRIVELSE
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Kultur- och fritidsförvaltningen
2013-09-30

Referens

Mottagare

Anette Nygårds

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KF/2013:136

Svar på medborgarförslag - Bygg ett utegym i närheten av
S:t Botvids gymnasium, KS/2013:369
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden bifaller medborgarförslaget.
Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden fick 2013-06-07 i uppdrag att besvara ett medborgarförslag – Bygg ett utegym i närheten av S:t Botvids gymnasium. Förslagsställaren menar att gymmet skulle fungera som en plats för naturligt utbyte mellan generationer. Både elever från gymnasiesärskolan och gymnasieskolan skulle kunna utnyttja gymmet vilket skulle ge tillfälle till utbyte
elever emellan.
Sammanfattning

Det finns sedan tidigare planer på att förlägga ett utegym i norra Botkyrka.
Det är viktigt att ett utegym kommer alla medborgare till gagn och därför
placeras på ett ställe där det är både lättillgängligt och inbjudande för alla. I
de norra kommundelarna finns flera platser som skulle kunna vara möjliga
placeringar för ett utegym. Kultur- och fritidsförvaltningen anser att Brunna
IP, som ligger mycket nära S:t Botvids gymnasium, är en bra placering.
Utegymmet kommer att placeras i anslutning till det gångstråk som passerar
tennisbanorna, bocciaplanen och fotbollsplanen.
Utegymmet kan tidigast komma att stå färdigt april/maj 2014.
Pernilla Hellman
Kultur- och fritidschef

Roger Vintemar
Verksamhetschef
Idrott & anläggning

_________
Expedieras till

Förslagsställaren
Kommunledningsförvaltningen

/Eget_Förvaltning/
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Värdshusvägen 5, Fittja· Kontaktcenter 08-530 610 00
Direkt 08 530 617 79 Sms·070-890 85 01· E-post anette.nygards@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
2013-11-05

Yttrande över medborgarförslag - Fritidsverksamhet med
läxhjälp efter skoltid från årskurs 4 (KF/2013:166)
Beslut

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige:
Medborgarförslaget är besvarat.
Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden fick 2013-07-02 i uppdrag att yttra sig över
medborgarförslaget ”Fritidsverksamhet med läxhjälp efter skoltid från årskurs 4”. Förslagsställaren skriver att föräldrar till barn i årskurs 4 på Brunnaskolan önskar att barnen ska ha möjlighet till fritidsverksamhet efter skoltid med läxhjälp m.m. Förslagsställaren menar att barnen är ensamma
hemma under lång tid och inte har någon som kan hjälpa dem med läxorna.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden håller med förslagsställaren om att det är viktigt
att barn har möjlighet att gå till en fritidsverksamhet efter skoltid. De fritidsklubbar för barn mellan 10 och 12 år som nämnden ansvarar för fyller
därför en viktig funktion. Personalen på fritidsklubbarna hjälper till med
läxläsning i mån av tid, men eftersom verksamheten är välbesökt är bemanningen sällan tillräcklig för att undvara en personal för detta ändamål som
ofta kräver individuellt stöd.
Vi är positiva till att läxläsning bedrivs i våra lokaler, såväl bibliotek som
fritidsklubbar. Det är dock en förutsättning att detta görs i samverkan med
föreningsliv eller skola, då vi varken har egna resurser eller specifikt uppdrag att arbeta med detta i större utsträckning. Organiserad läxhjälp bedrivs
till exempel av Röda Korset på alla våra bibliotek. I just Hallunda är det på
tisdagar kl.16.30-18-30.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-09-01.

Dnr KF/2013:166

Rubrik

Fritidsverksamhet med läxhjälp efter skoltid från
årskurs 4

Förnamn

Sara

Efternamn

Izgi

Namn

Sara Izgi

Gatuadress
Postadress
Postnummer
Telefonnummer
Mobilnummer
E-postadress
Förslag

Föräldrarna i årskurs 4 i Brunnaskolan önskar att
barnen ska ha möjlighet till fritidsverksamhet efter
skoltid, där barnen kan få möjlighet till läxhjälp
m.m. Som det ser ut idag så är barnen ensamma
hemma i flera timmar.

Motivering

I dag sitter dom flesta barnen framför tvn, datorn
och spelar bara spel. Finns ingen som kan hjälpa till
med läxorna för än föräldrarna kommer hem till
kvällen.

TJÄNSTESKRIVELSE
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Kultur- och fritidsförvaltningen
2013-09-01

Referens

Mottagare

Ann-Christine Andersson

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KF/2013:166

Yttrande över medborgarförslag - Fritidsverksamhet med
läxhjälp efter skoltid från årskurs 4
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige:
Medborgarförslaget är besvarat.
Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden fick 2013-07-02 i uppdrag att yttra sig över
medborgarförslaget ”Fritidsverksamhet med läxhjälp efter skoltid från årskurs 4”. Förslagsställaren skriver att föräldrar till barn i årskurs 4 på Brunnaskolan önskar att barnen ska ha möjlighet till fritidsverksamhet efter skoltid med läxhjälp m.m. Förslagsställaren menar att barnen är ensamma
hemma under lång tid och inte har någon som kan hjälpa dem med läxorna.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden håller med förslagsställaren om att det är viktigt
att barn har möjlighet att gå till en fritidsverksamhet efter skoltid. De fritidsklubbar för barn mellan 10 och 12 år som nämnden ansvarar för fyller en
viktig funktion. I kultur- och fritidsnämndens huvuduppdrag ingår inte att
bedriva läxhjälp, men vi uppmuntrar, stimulerar och ger gärna plats till sådan aktivitet. Organiserad läxhjälp bedrivs till exempel av Röda Korset på
alla våra bibliotek. I just Hallunda är det på tisdagar kl.16.30-18-30.
Den fritidsklubb som ligger närmast Brunnaskolan är Stjärnan, som bedrivs
av ABF Botkyrka-Salem i lokaler i Hallunda Folkets Hus. På fritidsklubben
kan barnen ta del av diverse olika fritidsutbud och ledarledda aktiviteter. Det
finns dock inget uppdrag eller kompetenskrav för fritidsledare att bedriva
läxhjälp. Personalen på fritidsklubbarna hjälper ändå till med läxläsning i
mån av tid, men eftersom verksamheten är välbesökt är bemanningen sällan
tillräcklig för att undvara en personal för detta ändamål som ofta kräver individuellt stöd.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 49, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00
Direkt 08 530 615 14 Sms·0730 29 89 91· E-post ann-christine.andersson@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE
2013-09-01

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden instämmer med förslagsställaren att det är viktigt att barn har möjlighet att gå till en fritidsverksamhet efter skoltid. För de
yngre årskullarna finns fritidshemmen som ligger under utbildningsnämndens ansvar. Från och med att barnen är tio år är de välkomna att besöka
kommunens fritidsklubbar som kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för.
Fritidsklubbarna bedrivs som öppna fritidsverksamheter, vilket innebär att
barnen inte är inskrivna utan fritt kommer till verksamheten när det passar
dem. Verksamheten är gratis och öppna för alla i målgruppen 10-12 år. På
fritidsklubbarna kan barnen köpa mellanmål och ta del av diverse olika fritidsutbud och ledarledda aktiviteter. I Botkyrka finns i nuläget elva fritidsklubbar som drivs av olika huvudmän, både kommunala och föreningsdrivna. I området Hallunda/Norsborg, som är aktuellt utifrån medborgarförslaget, finns tre fritidsklubbar: Musikhuset Norsborg vid Karsby International School, Gulan, vid Hammerstaskolan och Stjärnan i Hallunda Folkets
Hus. Den sistnämnda drivs av ABF Botkyrka-Salem och är den som ligger
närmast Brunnaskolan.
Personalen på fritidsklubbarna hjälper till med läxläsning i mån av tid, men
då verksamheten är välbesökt är bemanningen sällan tillräcklig för att undvara en personal för detta ändamål som ofta kräver individuellt stöd.
Organiserad läxhjälp bedrivs av Röda Korset på alla våra bibliotek, i just
Hallunda genomförs det i nuläget på tisdagar kl.16.30-18-30.
Vi är positiva till att läxläsning bedrivs i våra lokaler, såväl bibliotek som
fritidsklubbar. Det är dock en förutsättning att detta görs i samverkan med
föreningsliv eller skola, då vi varken har egna resurser eller specifikt uppdrag att arbeta med detta i större utsträckning.

Pernilla Hellman
Kultur- och fritidschef
_________
Expedieras till

Förslagsställaren
Kommunledningsförvaltningen

Ann-Christine Andersson
Tf verksamhetschef
Ungdom & förening
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ORDFÖRANDEFÖRSLAG
Kultur- och fritidsnämnden
2013-11-05

Muntlig redovisning - Utvärdering av kreativa fonden

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av redovisningen om utvärderingen
av kreativa fonden.
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Kultur- och fritidsnämnden
2013-11-05

Beslut om drift av fritidsklubben i Storvreten (KF/2013:190)
Beslut

Driften av Storvretens fritidsklubb överlåts från och med den 1 januari 2014
till Studiefrämjandet Söderort.
Sammanfattning

Under våren 2013 informerade Storvretsskolan kultur- och fritidsförvaltningen om att man inte hade för avsikt att fortsätta driva Storvretens fritidsklubb under kommande år. Totalt tre ansökningar om att få överta driften av
fritidsklubben inkom från Studiefrämjandet Söderort, Byggnadsföreningen
Heijmdal/Folkets Hus i Tumba och Konyaspor KIF/IFK Tumba Fotboll (en
gemensam ansökan från idrottsföreningarna).
Utifrån det inlämnade materialet, samtal med föreningarna och de mål som
nämnden tidigare fastställt i Utvecklingsprogrammet för Botkyrkas öppna
fritidsverksamheter 2013-2017 (KF/2013:60) är bedömningen att Studiefrämjandet Söderort är den aktör som är mest lämpad för driften av fritidsklubben.
Storleken på bidraget för driften av fritidsklubben behandlas inte i detta
ärende utan fastställs i samband med nämndbeslutet om övriga bidrag för
öppna fritidsverksamheter i december.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-09-29.

Dnr KF/2013:190

TJÄNSTESKRIVELSE
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Kultur- och fritidsförvaltningen
2013-09-29

Referens

Mottagare

Ann-Christine Andersson

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KF/2013:190

Beslut om drift av fritidsklubben i Storvreten
Förslag till beslut

Driften av Storvretens fritidsklubb överlåts från och med den 1 januari 2014
till Studiefrämjandet Söderort.
Sammanfattning

Under våren 2013 informerade Storvretsskolan kultur- och fritidsförvaltningen om att man inte hade för avsikt att fortsätta driva Storvretens fritidsklubb under kommande år. I enlighet med Botkyrka kommuns bidragsreglemente för öppen fritidsverksamhet gjorde förvaltningen därför en utlysning och gav föreningar och studieförbund möjlighet att lämna in intresseanmälningar för att överta driften av fritidsklubben 2014.
Detta resulterade i tre ansökningar. Förutom det skriftliga materialet som
lämnats in har förvaltningen även haft fördjupade samtal med alla tre aktörer. Samtliga har vid dessa tillfällen eller kort därefter lämnat in kompletterande underlag. Utifrån det inlämnade materialet, samtalen och de mål som
nämnden tidigare fastställt i Utvecklingsprogrammet för Botkyrkas öppna
fritidsverksamheter 2013-2017 (KF/2013:60) är bedömningen att den aktör
som är mest lämpad för driften av just den här fritidsklubben är Studiefrämjandet Söderort.
Storleken på bidraget för driften av fritidsklubben behandlas inte i detta
ärende utan fastställs i samband med nämndbeslutet om övriga bidrag för
öppna fritidsverksamheter i december.
Bakgrund

Kultur- och fritidsförvaltningen övertog ansvaret för kommunens fritidsklubbsverksamhet från utbildningsförvaltningen vid halvårsskiftet 2012. Fritidsklubben i Storvreten drevs då i regi av Storvretsskolan. Inför 2013 tecknades en överenskommelse mellan förvaltningarna om att skolan skulle fortsätta bedriva verksamheten som tidigare, men med ersättning från kultur och
fritid. Efter en dialog under våren 2013 inkom dock Storvretsskolan med en
skriftlig uppsägning av uppdraget där man avsade sig intresset att fortsätta
driva fritidsklubbsverksamheten 2014.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 49, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00
Direkt 08 530 615 14 Sms·0730 29 89 91· E-post ann-christine.andersson@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE
2013-09-29

I enlighet med det nya bidragsreglementet för öppna fritidsverksamheter
som fastställdes våren 2013 gjorde kultur- och fritidsförvaltningen en utlysning och gav föreningslivet möjlighet att lämna in intresseanmälningar för
att överta driften av fritidsklubben 2014. Kriterierna för ansökan som
angavs i utlysningen var följande:
1.

Redogörelse för hur aktören uppfyller de allmänna villkoren i bidragsreglementet. Eventuella dokument och exempel som stärker detta ska
bifogas ansökan.

2.

Beskrivning av hur aktören avser bedriva verksamheten och bidra till
kommunens övergripande mål i enlighet med Utvecklingsprogrammet
för Botkyrkas öppna fritidsverksamheter 2013-2017 (KF/2013:60).

3.

Beskrivning av eventuella samordningsmöjligheter som kan bidra till
positiva effekter även för andra verksamheter.

4.

Beskrivning av aktörens lokalkännedom och koppling till området.

Tre ansökningar inkom från följande intresserade aktörer: Studiefrämjandet
Söderort (Studiefrämjandet), Byggnadsföreningen Heijmdal/Folkets Hus i
Tumba (Folkets Hus) samt en gemensam ansökan från föreningarna
Konyaspor KIF (Konyaspor) och IFK Tumba Fotboll (IFK Tumba). Utöver
de skriftliga dokument som aktörerna skickat in i samband med ansökan har
enskilda möten för förtydliganden och fördjupning hållits med tjänstemän
från förvaltningen. Kompletterande skriftliga underlag har också lämnats in
i efterhand. Den aktör som förvaltningen föreslår ska överta driften av
Storvretens fritidsklubb är den som utifrån ovanstående insamlat material
och avstämning mot Utvecklingsprogrammet bäst anses kunna leva upp till
uppsatta mål och skapa den bästa möjliga verksamheten för barnen i området.
Jämförelse av inkomna ansökningar

Samtliga aktörer har kunnat visa att de uppfyller de grundläggande allmänna
villkoren. De har på olika sätt redovisat hur de planerar att bedriva verksamheten utifrån sina olika inriktningar och kompetenser. IFK Tumba tillsammans med Konyaspor har ett mycket tydligt fotbolls- och idrottsfokus,
Folkets Hus vill erbjuda kultur- och mediaprofil och Studiefrämjandet fokuserar på ett kultur- och friluftsperspektiv. Samtliga har beskrivit egna kopplingar och nätverk i det lokala området och angett olika samordningsmöjligheter. De har alltså på olika sätt redovisat sina möjligheter inom varje respektive kriterium.
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Bedömningen görs utifrån hur starka de olika aktörerna är inom olika områden och utifrån en prioritering av vad som är viktigast för en långsiktigt bra
verksamhet. Ansökningarna prövas också mot de mål som kultur- och fritidsnämnden tidigare har fastställt i Utvecklingsprogrammet för Botkyrkas
öppna fritidsverksamheter 2013-2017 (Utvecklingsprogrammet).
Det finns tydliga skillnader mellan de två aktörer som redan i nuläget bedriver öppen fritidsverksamhet och den som inte gör det. Folkets Hus bedriver
fritidsklubb och fritidsgård på Southside i Tumba och Studiefrämjandet har
fritidsklubb och fritidsgård på Fittjapulsen i Fittja, samt fritidsgårdsverksamhet på Musikhuset Lagret i Storvreten. Båda dessa aktörer har god kännedom om förutsättningarna och formerna för den öppna fritidsverksamheten, samt regelverket som skollagstadgad verksamhet. De sammanslagna idrottsföreningarna har också erfarenhet av att driva framgångsrika barn- och
ungdomsverksamheter och har satt sig in i gällande riktlinjer. Förvaltningens bedömning är dock att de båda förstnämnda föreningarna har fördel av
att vara mer grundade i och vana att arbeta utifrån dessa. De kan konkret beskriva väl genomtänkta och framgångsrika arbetssätt och metoder för sitt
främjande arbete och sina insatser för att öka jämställdheten. Detta är mycket viktiga och prioriterade områden. Vidare har de kunskap och metoder för
att arbeta i den öppna och fria miljö som är speciell för den här typen av
verksamhet, som skiljer sig från de mer strukturerade fritidsverksamheterna
där idrottsföreningarna har större vana och kunskap.
En positiv aspekt för Konyaspor och IFK Tumba är att de vill samarbeta
över föreningsgränserna, vilket kommunen uppmuntrar och tror kan bidra
till kreativitet, bredd och andra positiva effekter. I det här fallet är dock erfarenheterna och kunskapen från befintliga verksamheter av stor betydelse och
värdefulla i övertagandet av denna verksamhet. Det är också en större fördel
att huvudansvar och organisationsstruktur är fasta och väl fungerande, som i
Studiefrämjandets och Folkets Hus organisationer.
I Utvecklingsprogrammet framgår tydligt att personalen är en av de viktigaste faktorerna för en välfungerande verksamhet, vilket samtliga aktörer
också framhåller. Kommunen vill med Utvecklingsprogrammet successivt
höja kraven på personalens utbildning och skapa bättre förutsättningar för
fritidsledare att få utökade tjänster. Det handlar också om vikten av att erkänna fritidsledare i deras professionella yrkesroll och därför inte lägga för
stor vikt vid ideella krafter. Givetvis kan ideella ledare vara en välkommen
bonus, men bör begränsas till specifika aktiviteter.
Bedömningen är att Folkets Hus och Studiefrämjandet utifrån ovanstående
resonemang är de starkaste kandidaterna. Det som väger över till Studiefrämjandets fördel är den lokala förankringen man redan har och kopplingen
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till den egna fritidsgården Musikhuset Lagret (Lagret). Ett av målen i Utvecklingsprogrammet är att fler fritidsgårdar och fritidsklubbar ska samordnas och drivas av en och samma utförare. Eftersom Lagret är den enda fritidsgård som i nuläget inte har en fritidsklubbsverksamhet kopplad till sig
skulle detta övertagande vara ett steg i rätt riktning. Det förs också en diskussion om möjligheten att flytta fritidsgårdens verksamhet till nya lokaler i
anslutning till Storvretsskolan, vilket på lång sikt ytterligare skulle stärka
kopplingen mellan fritidsklubb och fritidsgård. Samordningen av personal
som kan få utökade tjänster har väldigt stor betydelse, både för ökad kompetens och möjlighet att behålla personal över längre tid. Inte minst är det
också positivt för kontinuiteten och relationsbyggandet med besökare i
verksamheten och kan bidra till positiv utveckling i både fritidsklubbs- och
fritidsgårdsverksamheten.
Studiefrämjandet har tidigare redovisat en ansträngd ekonomi, men har i
samband med denna ansökan kunnat uppvisa en återhämtning och positiv
utveckling. De har fortfarande svag likviditet men uppvisar ett positivt resultat 2012, och genom planerade insatser ytterligare ökning under 2013.
Därmed ses inte den ekonomiska situationen som ett hinder för övertagandet.
Studiefrämjandet bedöms på många sätt väl förberedda och redo för att
inom den relativt korta tidsramen överta fritidsklubbsverksamheten. Man
har tilltänkta och namngivna personer i personalgruppen som under hösten
genomgår kompetensutveckling genom bland annat utbildningar hos Fritidsforum. Man har även kontakter på skolan och genomför under hösten en
egen satsning för att söka kontakt med den yngre målgruppen. Med
Fittjapulsen som förebild är förväntningarna på Studiefrämjandet höga.
Fittjapulsen är den näst mest välbesökta verksamheten i kommunen, den
uppnår målet med 40 % tjejer bland besökarna, får ofta beröm i sina samarbeten med andra aktörer och har ett brett utbud av aktiviteter. Förhoppningen är att det framgångsrika arbetet som Studiefrämjandet bedriver här också
kan bidra till positiv utveckling av fritidsklubbsverksamheten i Storvreten.
Bilaga 1 – Studiefrämjandet Söderorts ansökan
Bilaga 2 – Konyaspor och IFK Tumbas ansökan
Bilaga 3 – Byggnadsföreningen Heijmdal /Tumba Folkets Hus ansökan
Pernilla Hellman
Kultur- och fritidschef

Ann-Christine Andersson
Tf verksamhetschef
Ungdom & förening
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_________
Expedieras till

Studiefrämjandet Söderort
Konyaspor/IFK Tumba
Byggnadsföreningen Heijmdal/Tumba Folkets Hus
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STUDIEFRÄMJANDET SÖDERORT

Tullinge 2013-08-25

soderort@studieframjandet.se

Till
kulturfritid@botkyrka.se
ANSÖKAN om att få bedriva fritidsklubbsverksamhet i Storvreten

Studiefrämjandet Söderort ansöker om att få överta fritidsklubbsverksamheten för 10-12åringar i Storvreten, Botkyrka kommun, från och med januari 2014.
PRESENTATION AV STUDIEFRÄMJANDET SÖDERORT
Studiefrämjandet Söderort är ett religiöst och politiskt obundet studieförbund och anslutet till
riksförbundet Studiefrämjandet. Vi har en årsmötesvald styrelse och arbetar efter stadgar och
styrdokument beslutade av Förbundsstämman samt ”Regler och riktlinjer för avdelningar med
statsbidrag” fastställda av Förbundsstyrelsen. Studiefrämjandet Söderort har en lång och
gedigen erfarenhet av att barn- och ungdomsverksamhet i en mängd former, bland annat
driver vi sedan länge fritidsklubben i Fittjaskolan samt fritidsgårdarna Fittjapulsen och
Musikhuset Lagret. Från dessa verksamheter lämnar vi tertialrapporter och årsredovisningar
till kultur- och fritidsnämnden. Dessutom för vi kontinuerliga samtal med uppdragsgivaren
om våra verksamheter.
Vi har en väl fungerande administration och ekonomi- och lönefunktioner samordnas med
Distriktet ekonomicentral.
Studiefrämjandet har självklart en tobaks-, alkohol- och narkotikafri policy, vår personal
utbildas kontinuerligt i dessa frågor och de har för vana att på ett naturligt sätt ta upp ämnena i
det vardagliga arbetet med barn och ungdomar.
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MÅL MED VERKSAMHETEN
Fritidsklubbens besökare kommer från en schemalagd fritidsverksamhet till en öppen, helt
frivillig verksamhet. Det ställer höga krav på personalen, verksamheten måste vara attraktiv,
varierad och verkligen tilltala målgruppen. Vårt mål är att ha bred verksamhet, så att alla ska
känna sig välkomna, utan att göra avkall på de pedagogiska grundtankarna.
Tio-tolvårsåldern är en spännande fas i livet, ofta en period av relativt lugn innan de mer
stormiga tonåren. Barnen är receptiva, ivriga att prova på nya upplevelser och uttryck.
Samtidigt gäller det att ha förståelse för barnens olika behov och möta varje individ vid hens
personliga utvecklingsstadium. Personalen kan erbjuda barnen stöd i deras sökande efter ett
eget estetiskt uttryck, i t ex skrift, ord, bild, rörelse, dans eller musik. Vid rekrytering av
personal ger Studiefrämjandet Söderort företräde till dem som har ett estetiskt uttryck de kan
dela med sig av. Det är viktigt att personalen håller en pedagogisk röd tråd i arbetet att stärka
individens förmåga till egna initiativ och bidra till den personliga utvecklingen på väg mot
tonår och vuxenliv.
Många barn i Botkyrka kommer sällan eller aldrig ut i naturen. Vi har en lång tradition av att
ordna utomhusaktiviteter för barn och ungdomar. Specialkompetens hos några av våra
medarbetare hjälper till att öppna nya dörrar på temat friluftsliv och visa fram nya sidor av
hemkommunen. Vår ambition är att barnen ska lära känna sin närmiljö och kunna känna
stolthet och samhörighet med sin hemort.
Studiefrämjandets främsta övergripande mål är hållbar utveckling utifrån sociala, ekologiska
och ekonomiska aspekter, något som genomsyrar hela vår verksamhet. Personalen är bland
annat utbildad i jämställdhetsfrågor och vana att arbeta förebyggande mot mobbning, och
trakasserier.
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Fritidsklubbens verksamhet ska vara lyhörd för trender, utan att för den skull ängsligt hela
tiden känna efter hur vindarna blåser. Det är alltid viktigt att hålla fast vid den pedagogiska
röda tråden. Ett utmärkt exempel på lyhördhet är festivalen Fittja is Peace. Initiativet till
festivalen togs på fritidsgården Fittjapulsen. Efter skottlossning och oroligheter i området
fanns bland ungdomarna en stark vilja att manifestera mot våldet och visa att de kände sig
trygga i Fittja. Ungdomar och personal skapade festivalen tillsammans, ett arrangemang som
nu är väl etablerat och som bidragit till att skapa en samhörighetskänsla bland ungdomarna.
Studiefrämjandet samarbetar med många lokala föreningar och organisationer, samarbeten
som kan komma fritidsklubben till del. Ett viktigt mål med verksamheten är samverkan med
Kulturskolan.
Studiefrämjandet har i sitt uppdrag ständigt folkbildning i fokus. Folkbildningens uppdrag är
bland annat att bredda intresset och delaktigheten i kulturlivet, utjämna utbildningsklyftor,
höja bildningsnivån och göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa
engagemang.
SAMORDNINGSMÖJLIGHETER
Studiefrämjandet Söderort har en väl etablerad ungdomsverksamhet på Musikhuset Lagret.
Här finns stora möjligheter till samverkan, fritidsklubbens besökare kan få prova på teater,
dans och musik i fritidsgårdens lokaler.
Vi önskar samordna verksamheten med såväl skolan som fritidsgården.
Vi kan också hämta erfarenhet från fritidsklubben i Fittja, en annan av Studiefrämjandet
Söderorts verksamheter sedan många år. Erfarenheter härifrån visar att fördelarna med att en
och samma utförare driver både fritidsklubben och fritidsgården är ovärderliga, för kvaliteten
på verksamheten, för personalens arbetsvillkor och inte minst – för kontinuiteten i kontakten
med de unga.
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En fritidsklubb i Studiefrämjandet Söderorts regi i Storvreten skulle betyda stora
samordningsvinster och rejält förbättrade villkor för vår personal och i förlängningen innebära
en kvalitetsförbättring för ungdomsverksamheten i området.
Vi känner redan och är kända av ungdomar i området i och med vår verksamhet på
Musikhuset Lagret. Att få driva även fritidsklubben skulle innebära att vi får möjlighet att på
ett ännu tidigare stadium knyta band och skapa fördjupade relationer till de unga i området.
Fördelarna med detta kan inte nog betonas.
KOPPLING TILL OMRÅDET
Vi är väl inarbetade i Storvreten, fritidsklubbens besökare känner säkerligen till oss bland
annat via större syskon, föräldrar, andra släktingar och vänner. Vi har funnits så länge i
området att det mycket väl kan hända att före detta besökare på fritidsgården numera är
föräldrar till barn på Storvretens skola. Vi skulle alltså ha möjlighet att bedriva verksamhet för
Storvretenbarn i andra generationen!
Allt detta sammantaget gör att vi anser oss väl lämpade och mycket väl förberedda att över
driften av fritidsklubben i Storvreten.
För styrelsen
STUDIEFRÄMJANDET SÖDERORT

Carina Priftis

Mirja Eräpuro

Ordförande

Verksamhetschef
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Byggnadsföreningen Heijmdal I Tumba
Utbildningsvägen 2, 14740 Tumba

Intresseanmälan angående drift av fritidsklubbsverksamhet i Storvreten
Härmed ansöker Byggnadsföreningen Heijmdal i Tumba om driften av fritidsklubbsverksamhet i
Storvreten i enlighet med Botkyrka kommuns bidragsreglemente för öppen fritidsverksamhet
(KS/2013:300).
Vi är medvetna om att verksamheten är en del av den lagstadgade skolbarnsomsorgen och omfattas
av den nya skollagens kapitel 25 om annan pedagogisk verksamhet. Vi vet att höga krav ställs på
utföraren att ha kunskap om och kunna bedriva verksamhet i enlighet med denna. Vi har hög
kompetens och stor erfarenhet med utbildad personal för att driva verksamheten i Storvreten.
Skollagen utgör därför den främsta styrningen av verksamheten, därtill ska vi följa skolverkets
Allmänna råd för öppen fritidsverksamhet.
Övergripande gäller följande:
• Den öppna fritidsverksamheten ska genom pedagogisk verksamhet komplettera utbildningen i
grundskolan.
• Verksamheten ska erbjuda barnen möjlighet till utveckling och lärande samt en meningsfull
fritid och rekreation.
Föreningens egenskaper:
• Vi har bra kännedom om området i Tumba och Storvreten. Vi har en koppling till Storvretskolan.
• Vi har en god relation till barn och ungdomar i Storvreten, många av dem besöker och har besökt
verksamheten på Southside.
• Vi har stor erfarenhet av drift av fritidsklubb och fritidsverksamhet med olika aktiviteter på
Southside.
• Vi har bra kunskap och kännedom om den lagstadgade skolbarnsomsorgen och omfattningen av
den nya skollagens kapitel 25.
• Vi har utbildad personal med socialpedagogisk- eller fritidsledarutbildning.

______________________________
Birgitta Mörk
Ordförande

______________________________
Behzad Dariusson
Bitr. chef Folkets Hus
Barn- och fritidsverksamhet

______________________________
Peter Edsbrand
Chef Folkets Hus

Byggnadsföreningen Heijmdal – Folkets Hus i Tumba

VERKSAMHETSPLAN
Storvretskolans fritidsklubb

Med kultur & media som profil
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Förord
Enligt utvecklingsprogram för Botkyrkas öppna fritidsverksamheter 2013 – 2017, Fritidsklubb är
benämningen som används i Botkyrka kommun för öppen fritidsverksamhet för 10-12 åringar, tidigare
även kallad ”eftermiddagsverksamhet” eller ”10-12 årsverksamhet”. Den här verksamheten är en del
av den lagstadgade skolbarnsomsorgen och omfattas av den nya skollagens kapitel 25 om annan
pedagogisk verksamhet.
Skollagen utgör därför den främsta styrningen av verksamheten, därtill ska utförarna följa skolverkets
Allmänna råd för öppen fritidsverksamhet. Övergripande gäller följande:
• Den öppna fritidsverksamheten ska genom pedagogisk verksamhet komplettera utbildningen i
grundskolan.
• Verksamheten ska erbjuda barnen möjlighet till utveckling och lärande samt en meningsfull fritid
och rekreation.
Byggnadsföreningen Heijmdal har tre politiska perspektiv i verksamheten på fritidsklubben i
Storvreten. Med stöd av forskaren Stig Elofssons beskrivningar (Elofsson 2000) föreställs tre olika
politiska målsättningar med fritidsverksamheten i Storvreten; de fritidspolitiska, de socialpolitiska
samt de kulturpolitiska. Oberoende av vilket perspektiv som tillämpas i ett visst sammanhang så utgår
föreningen alltid från grundläggande principer i Barnkonventionen.
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Inledning
Fritid är en betydelsefull del av barns liv. I den ungdomspolitiska propositionen Makt att bestämma –
rätt till välfärd sägs att kultur och fritid på flera sätt är viktiga för ungas personliga välmående och
utveckling och därmed deras psykiska hälsa. Fritiden är viktig för ungas utveckling av en egen
identitet, de kan träffa likasinnade, uppleva gemenskap och pröva olika aktiviteter. Fritiden är viktig
också ur ett demokrati- och inflytandeperspektiv – den kan ge barn möjlighet att se hur samhället
fungerar, uppleva att de kan påverka, träna i att uttrycka sina åsikter och slussas in i en större
gemenskap. Många fritidssysselsättningar bidrar dessutom till en god fysisk hälsa (Prop. 2004/05:2).
Skolbarnomsorg används i skollagen som en samlad benämning på verksamheter som riktar sig till
skolbarn i åldrarna till och med 12 år under den skolfria delen av dagen och under lov. Öppen
fritidsverksamhet är enligt skollagen ett alternativ till inskriven verksamhet för barn i åldersgruppen
10-12 år och kan fungera som ett komplement för de skolbarn som är skrivna i familjehem (Allmänna
råd 2000:2).

Mål
Barn behöver ha en stimulerande fritid, engagera sig på olika sätt. Målsättningen för verksamheten är
att utveckla miljöer som kan kännas: Skapande, Lärande och Kul

Vision
Vår vision är att utveckla besökarnas fysiska, psykiska, sociala och kulturella kompetens.

Verksamhetsidé
Fritidsklubbens verksamhetsidé är att skapa en meningsfull fritid och komplettera skolan.
Verksamheten ska kännetecknas av demokrati, inflytande och trygghet.
Vi skapar kvalifikationer för att barnen ska uppleva den öppna fritidsverksamheten som rolig och
meningsfull utifrån deras behov, intresse och erfarenheter. Den öppna fritidsverksamheten
kompletterar skolan genom att den är tillgänglig för barnen under tider då barnen inte går i skolan, och
genom att den ger barnen andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan. En forskning
från Stockholms universitet visar att människor lär 80 procent på sin fritid.

Målsättningen
Målsättningen med den öppna verksamheten är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Att den riktar sig till 10-12 åringar under den skolfria delen av dagen och under lov
Att kunna träffa nya och gamla vänner
Att utöva sina fritidsintressen
Att utveckla positiva relationer och god social förmåga
Att ha kul och koppla av
Att diskutera och bolla viktiga frågor
Att bli lyssnad på
Att upptäcka och utveckla sina talanger och möjligheter (exempelvis sociala, fysiska,
praktiska, konstnärliga)
Att lära sig hjälpa andra för att bland annat utveckla egenvärde, självtillit och självständighet
Att få stöd i att förstå samhället och i att leta sig ut för att hitta nya intressen, kunna påverka
eller söka hjälp
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Kultur och media som profil
Föreningen har skaffat sig en egen profil. På fritidsklubben kommer att göras satsningar inom både
kultur och media. Vi har tidigare erfarenheter inom både konst och en media på Southside. I
mediaverkstad kan man göra film, musik och musikvideo. På mediaverkstad kan man också skriva
låtar, manus och producera musik och film. Våra fritidsledare arbetar också för att aktivera och
engagera unga besökare i vår konstverkstad i en öppen verksamhet. På konstverkstad kan man måla
och rita på papper, tyg och även koppar och stenar. Man kan även jobba med lera och annat pyssel.

Vår pedagogik
Fritidsklubben kommer att vara en lärande center med informell lärande i öppen verksamhet efter
skoltiden. Fritidsklubben har sin egen pedagogik där god kommunikation och goda relationer sätts i
fokus. Ledarnas uppgift är att uppmärksamma barnen och stödja och vägleda dem i verksamheten
(lärandet). Barnen ska utvecklas socialt och ska lära sig samarbeta men de ska lära sig att arbeta
självständigt också. Ledarna skapar en lärande miljö där barnen utvecklar sina uttrycksmöjligheter
genom konst, musik eller film som verktyg. Barn har olika språk och utrycker sig på olika sätt. Det är
ledarnas uppgift att skapa goda relationer för bättre kommunikation och goda samtal. Ledarna bör
kartlägga relationen mellan motivation, belöning och lärande. Med goda relationer och god
kommunikation ska barnen självständigt utveckla god förmåga i konflikthantering och
problemlösning.
Lokal och miljön unga vistas i är mycket viktigt. Man ska skapa en lugn miljö med en varm känsla.
Man ska måla väggarna varma och färgglada. Lokalen ska inredas smakfull och tilltalande och det ska
finnas gott om material, pyssel och aktiviteter. Miljön är en viktig aspekt i en öppen verksamhet.
Lokalerna ska kännas mysiga och hemtrevliga.
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Kvalitetsarbete
Föreningen ansvarar för fritidsverksamhet för barn 10-12 år. Den öppna verksamheten är vår centrala
verksamhetsidé. Den kännetecknas av att den är frivillig och tillgänglig för alla. De unga som besöker
verksamheten ska bli respektfullt bemötta, bli sedda, hörda och bekräftade. De ska känna sig trygga.
Innehållet i verksamheten präglas av att de ungas förslag, idéer och vilja till deltagande tas tillvara.
Det är de unga besökarna som påverkar, planerar och genomför aktiviteter där fritidsledarna har en
vägledande, stödjande och uppmuntrande roll. Verksamheterna samverkar med föräldrar, skola,
socialtjänst och polis.

Bemötande
Verksamheten är en mötesplats där unga bemöts med respekt och förståelse av lyhörda och
uppmärksamma fritidsledare. Varje besökare som kommer till verksamheten blir vänligt bemött,
lyssnad på och tagen på allvar. Nya besökare ges extra uppmärksamhet.
Trygghet
Fritidsklubben ska vara en trygg plats att vistas i. Barn som besöker verksamheten ska respekteras av
alla som finns där. De unga ska uppleva att de möts av fritidsledare som bryr sig och som ser varje
enskild individ. Personal finns alltid i lokalerna. Personalen agerar och hanterar situationer som strider
mot att verksamheten känns otrygg. Handlingsplan mot mobbning och trakasserier finns.
Inflytande
Verksamheten tar tillvara på ungas förslag, idéer och viljan av att vara aktiv. Föräldrar ska kunna ha
insyn i verksamheten. De unga besökarna påverkar, planerar och genomför aktiviteter som sker i
verksamheten. Det görs tillsammans med fritidsledarna, vilka har en vägledande, stödjande och
uppmuntrande roll gentemot de unga besökarna. Genom enkäter, rundfrågor och intervjuer arbetar
personalen aktivt med besökarnas kring inflytande och delaktighet.
Tillgänglighet
Verksamheten är öppen 5 dagar i veckan. Verksamheten är öppen enligt synliga anslag utanför och
inne i lokalen. Det finns alltid aktuell information om verksamheten på www.southside.nu. Folder och
affischer delas ut i skolor. Verksamheten är tillgänglig för barn och ungdomar med olika
funktionshinder.
Samverkan
Verksamheten präglas av en god samverkan med allmänheten. Personalen söker aktivt samverkan med
skolan. Verksamheten ska samverka med föräldrar, föreningar, polis och socialtjänst.
Kompetens
Föreningen strävar efter att anställa utbildad personal och har kontinuerlig kompetensutveckling på
både individ och gruppnivå.

Metod
•
•
•
•
•
•

Att på fritidsklubben ha en hemlik, trivsam miljö, där alla känner sig omtyckta och trygga.
Skapa en pedagogisk verksamhet och god kommunikation mellan besökarna.
Stärka gruppkänslan och utföra gemensamma aktiviteter.
Det ska alltid finnas utrymme även för spontana aktiviteter och idéer.
Ha få, men bra regler och vara konsekvent.
Planera mellanmålet och caféets innehåll med barn och ungdomar i olika grupper och se till att
arbetet sedan blir utfört.
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Demokrati och Delaktighet
Grunden för en demokratisk organisation är medlemmarnas delaktighet och inflytande. Detta i
praktiken är en nödvändig grund för att klara av det träningsprogram i tolerans som en demokratisk
process kan innebära. Fritidsklubbens insatser anpassas till att ge unga en meningsfull fritid med
främjande och konstruktiva aktiviteter. Folkrörelsetraditionen och föreningsmedlemskapet fungerar
som sorteringsinstrument och fritidspolitiken syftar till att komplettera föreningslivets aktiviteter.
Ungdomsgruppen delas konsekvent in i de föreningsaktiva och de föreningsfria.
Föreningslivet har stor betydelse för vår demokrati. Föreningar betraktas som demokratiskolor.
Hilding Johansson (1993) skriver: ”Med föreningsväsendet lades en grund för demokratin i Sverige.
Några organisationer engagerade sig mycket hårt i kampen för demokratin. I stort sätt har
föreningarna varit demokratiska miljöer. De är våra väsentliga demokratiskolor. Där man lär sig
demokrati genom att praktisera den”.
Målsättningen är att fritidsklubben fungerar som en demokratiskola och medlemskap i föreningen
betraktas som första stadiet vad en demokratisk process kan innebära. Unga besökare/medlemmar
bjuds in till medlemsmöte minst en gång per termin.

Regler
På fritidsklubben kommer vi ha få och enkla regler:
•

Ömsesidig respekt: behandla ledare och andra ungdomar med hänsyn och respekt, all form
av diskriminering, trakassering och mobbning är förbjuden.

•

Medlemskort: alla har rätt att vara på fritidsklubben utan att ha medlemskort. För att få vara
med i vissa verksamheter måste man ha medlemskort.

•

Rökning: verksamheten är en rökfri miljö. Rökning är förbjuden även vid och utanför
entrédörren.

•

Alkohol & Narkotika: de som besöker verksamheten ska vara nyktra. Den som har druckit
alkohol avvisas. Vid upprepade tillfällen kontaktas föräldrarna. Innehav av narkotika kommer
att polisanmälas.

•

Bråk: den som bråkar eller på annat sätt beter sig dumt på fritidsklubben riskerar att bli
avstängd så länge personalen finner det lämpligt. Skojbråk är inte heller tillåtet.

•

Stöld: allt sorts stöld och snatteri kommer att polisanmälas.

•

Skadegörelse: all skadegörelse kommer att polisanmälas och skadestånd kommer att begäras.

Lokal krishantering
På fritidsklubben finns en så kallad ”Lokal krishanteringsplan” vid akuta situationer. Vid nödläge
personalen ringer alltid 112. Genom 112 nås Ambulans, Polis och Brandkår.
Följande uppgifter ska lämnas när man larmar: Vem är det som ringer? Vad har hänt? Vart ska
räddningspersonal bege sig?
Personalen tar hand om den drabbade, ser till att någon följer med den drabbade till sjukhus, polis eller
hemmet, kontaktar närmste chef. För mer information läs hela Lokal krishanteringen.
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Handlingsplan mot hot, våld mobbning och trakasserier
FN: s Barnkonvention betonar barn och ungdomars rätt att skyddas mot psykiskt och fysiskt våld. Den
öppna verksamheten bör förbereda den unge för livet, utveckla respekt för mänskliga rättigheter och
fostra i en anda av förståelse, fred, tolerans och vänskap.
Enligt verksamhetsplanen skall verksamheten ha som mål att varje besökare respekterar andra
människors egenvärde, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling
samt kunna leva sig in i och förstå andra människors situation. Ingen skall till, från eller i
verksamheten utsättas för hot, våld, mobbning eller rasism.
Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas. I enlighet med FN:s Barnkonvention och
verksamhetsplanen anser vi att arbetet mot hot, våld, mobbning och rasism är hela verksamhetens
angelägenhet. Detta arbete har högsta prioritet
Alla barn och personal ska trivas på fritidsklubben och känna att de är trygga. Trygghet innebär bland
annat att inte utsättas för någon form av kränkande behandling.
Relationerna mellan barn, ungdomar, föräldrar och personal ska vara GODA.
Alla barn är allas barn!
Så gör vi om man upptäcker att någon blir utsatt för mobbning och andra kränkande behandling:
1. Personal ska ingripa i ett tidigt skede och meddela ansvarig ledare om någon utsätts för
kränkande behandling.
2. Ledare för samtal med mobbningsoffret. Vad har hänt? Vilka är inblandade? Hur länge? Hur
ofta?
3. Ansvarig ledare försöker få stopp på mobbningen genom samtal med mobbaren/mobbarna.
4. Om mobbningen fortsätter trots personalens ansträngningar kontaktas mobbarens föräldrar.
5. Om mobbningen inte upphör, vidtas andra åtgärder t.ex. avvisning, avstängning, samtal med
polis eller socialtjänsten.
6. Personal ska utveckla och förstärka det sociala stödet t ex. gårdskamrat, kamratstöd eller
personalstöd. Mobbningsoffrets föräldrar kontaktas.

Det får aldrig inträffa att ledare sviker genom att lämna mobbningsfallet olöst!

Likabehandlingsplan
Värdegrund:
•

Alla barn har samma rättigheter och värde. Ingen får diskrimineras

Vi har också en stark och levande värdegrund. De värderingar som främst kännetecknar vår kultur är
progressivitet, energi och ömsesidigt respekt. Energi, till exempel, står för att vi tar initiativ och är
kreativa. Vi är öppna i sinnet och stänger inga dörrar, varken verbalt eller i akt. Vi är engagerade och
ser en utmaning i varje problem. Vi bjuder på oss själva. Och så har vi ett löfte: Hos oss ska alla barn
behandlas lika och alla barn ska synliggöras, uppmärksammas och lyckas.
Vi är lyhörda, tydliga och trivs med vårt uppdrag. Bemötande är det viktigaste komponenten i vår
pedagogik och arbetssättet. Varje besökare oavsett kön, religion, sexuell läggning och funktionshinder,
blir vänligt bemött, lyssnad på och tagen på allvar.
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GENUSLATHUND
I vårt jämställdhetsarbete vill vi varken tycka synd om flickorna eller synd om pojkarna. Sanningen är
nog att pojkar och flickor är båda vinnare och förlorare, fast på olika sätt.
1. Vi nämner inte pojkar, flickor och inte heller ”våra barn”. Hos oss är alla besökare.
2. Vi behandlar våra besökare som individer och inte utifrån kön, religion, etnicitet och
sexualitet.
3. Vi pratar inte mjukare och snällare röst med flickor och tuffare och kraftigare röst med killar.
4. Vi kommenterar inte en besökare som ”tuff” eller ”söt”, istället säger vi varm, snäll eller
vänlig.
5. Vi uppmuntrar våra besökare till alla aktiviteter och när vi ger förslag till aktiviteter, försöker
vi att alla oavsett kön och bakgrund ska delta.
6. Vi ska inte ha några tjej- eller killtoaletter respektive tjej- eller killrum.
7. Vi förutsätter inte att en besökare ”är” på ett visst sätt, t ex snäll, aggressiv, busig eller
försiktig utifrån kön, etnicitet, etc.
8. Vi pratar, umgås, uppmuntrar och ser och hör alla lika mycket.
9. Vi ser till att vi har blandade filmer med både kvinnliga och manliga huvudrollinnehavare,
samt att innehållet inte konserverar könsrollerna.
10. Vi kommenterar inte besökarnas kläder men vi bekräftar givetvis om någon visar stolt ett
plagg.
11. Vi ska inte ha tjej- eller killkvällar inom ordinarie öppethållande. Gården är alltid öppet för
alla ungdomar.
12. Vi ska se till att pojkar och flickor får uppmärksamhet och tar lika stort ansvar.
13. Vi ska se till att pojkar och flickor får stöd och hjälp och är självständiga och duktiga på att
planera sin aktivitet.
14. Vi ska se till att pojkar och flickor samarbetar i smågrupper; tjejgrupp, killgrupp, miljögrupp
och samtalsgrupper.
15. Vi ska se till att pojkar och flickor blir uthålliga med hög ambition och inte ger upp.
Vi ska arbeta ständigt för att skapa en jämställd och jämlik verksamhet. Den är en hård väg att ta sig
igenom.
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Tystnadsplikt
Sekretesslag (1980:100)
1 kap. Inledande bestämmelser
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att
lämna ut allmänna handlingar. Bestämmelserna avser förbud att röja uppgift, vare sig det sker
muntligen eller genom att allmän handling lämnas ut eller det sker på annat sätt (sekretess).
Lagen innehåller även andra föreskrifter om allmänna handlingar.
2 § Uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas för enskild i andra fall än som
anges i denna lag eller i lag eller förordning till vilken denna lag hänvisar.
Tystnadsplikt i fritidsgård
I verksamheten kommer i princip alla som arbetar med barn och ungdomar i kontakt med uppgifter
som rör besökarnas personliga förhållanden. Även beslutsfattarna i den nämnd som har ansvar för
fritidsklubben kan komma att bli berörda. Dessa omfattas av samma sekretess som anställda.

Enligt verksamhetsplanen skall alla som arbetar på fritidsklubben uppmärksamma och hjälpa
besökarna i behov av särskilt stöd.

Alla anställda på fritidsklubben är informerade och medvetna om sekretesslagen och har förbundit sig
att följa den genom att skriva på en överenskommelse.

Anmälningsskyldighet
Barn som far illa eller riskerar att fara illa är ett gemensamt samhällsansvar. Oftast får
socialtjänsten kunskap om sådana missförhållanden genom en anmälan. Många yrkesgrupper
har en anmälningsskyldighet.
Den som arbetar i en myndighet som berör barn och unga eller i sitt yrke kommer i kontakt
med barn eller unga ska genast anmäla till socialnämnden om han eller hon misstänker att
ett barn eller ung person far illa eller riskerar att fara illa. Samma skyldighet gäller också den
som arbetar inom privat verksamhet som berör barn och unga samt personal i vård och
omsorg. Den som har anmälningsskyldighet kan inte vara anonym.
Hos oss görs anmälan till verksamhetsföreståndare och han i sin tur kontaktar
utredningsenheten i Botkyrka kommun.
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Personal
Personalen är hjärtat i verksamheten. Fritidsledare drivs av sin tilltro till människor och till människors
möten utan gränser. En viktig del av fritidsledarens arbete består av att skapa goda förutsättningar för
dessa möten och trygghet från förtryck och diskriminering att garantera.
Det är något särskilt med våra fritidsledare. Våra fritidsledare är riktiga stjärnor när det gäller barn och
ungdomar. De har det där lilla extra. De har självklart kunskap och erfarenhet, men också förmågan att
samarbeta, inspirera och engagera. Vi är noggranna när vi rekryterar våra fritidsledare och har höga
ambitioner med deras vidareutbildningar. Det är viktigt för oss och våra besökare, att våra ledare hela
tiden kan utvecklas och bli bättre. Alla personal lämnar utdrag ur blastningsregister vid anställning.
• Man ska klargöra att man ej accepterar våld, diskriminering eller mobbning på gården.

Öppettider
Fritidsklubben:
Måndag - fredag
Lördag & söndag
Totalt

13.00-17.00
STÄNGT
20 timmar

Lovverksamhet
Under sport- påsk- samt höstlov samt jullov har fritidsklubben öppet mellan 09.00-17.00.

Medlemskort & medlemsavgift
•
•

Medlemskort kostar 25 kr/termin.
Medlemsregister finnas.

Alla har rätt att vara på gården. Det kostar ingenting att vara på den öppna verksamheten. Som
medlem får man låna saker, delta i gruppverksamheter och få åka på resor/läger mm.

Café & Intäkter
Caféverksamhet kommer att bedrivas på fritidsklubben. Öppen verksamhet för ett öppet samtal ”det
goda samtalet” är grunden för verksamheten. I caféet kan man sitta och titta på tv eller lyssna på musik
eller prata med både vuxna eller med en kompis.
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Avslutning
Föreningen kommer att arbeta för att skapa ett brett nätverk som verkar för förstärkning av demokrati,
jämställdhet, mångfald och den frivilliga möte bland ungdomar. Målet är att skapa en bättre
mötesplats. Att förebygga konflikter betyder att på allvar ta itu med all diskriminering och
utanförskap.
Verksamheten och personalen ser på barnen som medborgare och medlemmar i samhället och anser att
den öppna verksamhetens uppgift är att båda tillhandahålla fritidsaktiviteter där barnen kan ha kul och
utvecklas och att arbeta med deras sociala relationer.
Verksamheten lyfter fram betydelsen av salutogena (hälsofrämjande) faktorer som pekar framåt mot
ett gott liv med fysisk hälsa. Verksamheten ska i sin tur upplevas som begriplig, hanterbar och
meningsfull.

Behzad Dariusson
Bitr. chef Folkets hus i Tumba
Tfn:
08-530 385 00
Mobil:
073-501 01 25
E-mail:
behzad@southside.nu

Kontakt:
Byggnadsföreningen Heijmdal i Tumba
Kontaktperson:
Telefon & Fax:
E-mail:
Telefon
Föreningen:
Org. nummer:
Adress:
Besök:

Behzad Dariusson
08-530 385 00
kontor
behzad@southside.nu
08-530 392 00
café
Byggnadsföreningen Heijmdal i Tumba
712800-0325
Box 67, 147 21 Tumba
Utbildningsvägen 2, 147 40 Tumba
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Fritidsklubben	
  i	
  
Storvreten	
  

En	
  intresseanmälan	
  för	
  fritidsklubben	
  i	
  
Storvreten	
  
	
  
Konyaspor	
  KIF	
  och	
  IFK	
  Tumba	
  Fotboll	
  vill	
  tillsammans	
  
bedriva	
  fritidsklubbverksamheten	
  i	
  Storvreten.	
  
Fritidsklubbar	
  är	
  en	
  öppen	
  verksamhet	
  som	
  är	
  reglerad	
  av	
  
skollagen	
  och	
  riktar	
  sig	
  till	
  barn	
  mellan	
  10-‐12	
  år.	
  
	
  
Konyaspor	
  KIF	
  och	
  IFK	
  Tumba	
  Fotboll	
  
2013-‐09-‐01	
  
	
  

	
  

Redogörelse	
  för	
  hur	
  aktörerna	
  uppfyller	
  de	
  allmänna	
  villkoren	
  i	
  
bidragsreglementet	
  
	
  
Båda	
  föreningarna	
  uppfyller	
  kriterierna	
  för	
  de	
  allmänna	
  villkoren	
  i	
  bidragsreglementet	
  det	
  vill	
  säga:	
  
-‐	
  Att	
  vara	
  religiöst	
  och	
  politiskt	
  obunden	
  
-‐	
  Att	
  vara	
  ansluten	
  till	
  en	
  riksorganisation	
  
Både	
  Konyaspor	
  KIF	
  och	
  IFK	
  Tumba	
  Fotboll	
  är	
  anslutna	
  till	
  riksidrottsförbundet.	
  
-‐	
  Att	
  ha	
  en	
  vald	
  styrelse	
  och	
  antagit	
  stadgar	
  som	
  är	
  godkända	
  av	
  riksorganisationen	
  
Bilaga	
  1:	
  Årsmötesprotokoll	
  med	
  styrelseledamöter	
  (Bilaga	
  1)	
  
-‐	
  Att	
  ha	
  erfarenhet	
  av	
  att	
  bedriva	
  barn-‐	
  och	
  ungdomsverksamhet	
  
Konyaspor	
  KIF	
  har	
  bedrivit	
  barn	
  och	
  ungdomsverksamhet	
  inom	
  fotboll	
  sedan	
  1989.	
  Mellan	
  1997-‐2007	
  
har	
  föreningen	
  även	
  haft	
  fritidsgården	
  Kvadraten	
  på	
  Albyberget.	
  
IFK	
  Tumba	
  har	
  bedrivit	
  fotbollsverksamhet	
  för	
  ungdomar	
  sedan	
  lång	
  tid	
  tillbaka.	
  Klubben	
  bildades	
  
1932	
  och	
  har	
  sedan	
  dess	
  utvecklat	
  en	
  verksamhet	
  som	
  idag	
  bereder	
  både	
  barn	
  och	
  ungdomar	
  
möjligheten	
  att	
  få	
  en	
  rik	
  fritid	
  med	
  fotboll.	
  
-‐	
  Att	
  inom	
  organisationen	
  ha	
  fungerande	
  administrativa	
  funktioner,	
  så	
  som	
  ekonomi-‐	
  och	
  
lönefunktioner	
  
Båda	
  föreningen	
  har	
  eget	
  kansli	
  och	
  personal	
  som	
  arbetar	
  med	
  ekonomi-‐	
  och	
  lönefunktioner.	
  
-‐	
  Att	
  kunna	
  leva	
  upp	
  till	
  kultur-‐	
  och	
  fritidsnämndens	
  gällande	
  kriterier	
  för	
  öppen	
  fritidsverksamhet	
  
Konyaspor	
  har	
  bland	
  annat	
  antagit	
  en	
  policy	
  inom	
  det	
  förebyggande	
  arbete	
  mot	
  alkohol	
  och	
  droger	
  .	
  
IFK	
  Tumba	
  har	
  i	
  sin	
  föreningsmodell	
  en	
  värdegrund,	
  Tumbamodellen,	
  som	
  syftar	
  till	
  alla	
  människors	
  
lika	
  värde	
  och	
  respekt	
  för	
  varandra	
  som	
  individ	
  och	
  i	
  grupp.(Bilaga	
  2).	
  Båda	
  föreningarna	
  arbetar	
  
hälsobefrämjande.	
  
	
  
	
  

Beskrivning	
  av	
  hur	
  aktörerna	
  avser	
  bedriva	
  verksamheten	
  och	
  bidra	
  till	
  
kommunens	
  mål	
  i	
  enlighet	
  med	
  utvecklingsprogrammet	
  för	
  Botkyrkas	
  
öppna	
  fritidsverksamheter	
  
	
  
Fritidsklubbarna	
  har	
  utvecklats	
  från	
  en	
  omsorgstänk	
  till	
  en	
  mer	
  pedagogiskt	
  inriktning.	
  En	
  fritidsklubb	
  
skall	
  vara	
  en	
  plats	
  där	
  alla	
  inom	
  rätt	
  åldersspann	
  kan	
  känna	
  sig	
  välkommen.	
  Utgångspunkten	
  är	
  att	
  
kunna	
  erbjuda	
  ett	
  brett	
  och	
  varierande	
  utbud	
  av	
  aktiviteter.	
  Vårt	
  arbetssätt	
  baserar	
  sig	
  på	
  att	
  ge	
  varje	
  
barn	
  möjlighet	
  att	
  kunna	
  lyckas.	
  Det	
  är	
  genom	
  att	
  lyckas	
  som	
  en	
  person	
  kan	
  utvecklas	
  och	
  få	
  ett	
  ökat	
  
självförtroende.	
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En	
  god	
  hälsa	
  är	
  en	
  viktig	
  förutsättning	
  för	
  ett	
  lyckligt	
  liv.	
  Idag	
  kan	
  hälsa	
  definieras	
  på	
  två	
  olika	
  sätt.	
  
Antingen	
  benämns	
  hälsa	
  på	
  biologiskt	
  sätt,	
  vilket	
  ger	
  hälsan	
  innebörden	
  att	
  hälsa	
  är	
  något	
  man	
  har	
  vid	
  
frånvaro	
  av	
  en	
  sjukdom.	
  Men	
  det	
  senaste	
  vilket	
  även	
  WHO	
  definierar	
  hälsa	
  som	
  ger	
  hälsobegreppet	
  en	
  
holistisk	
  syn	
  där	
  man	
  pratar	
  mer	
  om	
  livskvalitet	
  som	
  inkluderar	
  ett	
  fysiskt,	
  psykiskt	
  och	
  ett	
  socialt	
  
perspektiv.	
  	
  Vetenskapen	
  säger	
  idag	
  också	
  att	
  fysisk	
  aktivitet	
  leder	
  till	
  utsöndring	
  av	
  stimulerande	
  och	
  
stämningshöjande	
  substanser	
  i	
  kroppen.	
  Vi	
  vill	
  därför	
  att	
  barnen	
  ska	
  kunna	
  vara	
  ute	
  och	
  leka/idrotta	
  
så	
  mycket	
  som	
  möjligt.	
  Att	
  ha	
  idrottsplatsen	
  så	
  pass	
  nära	
  och	
  tillgänglig	
  är	
  ett	
  otroligt	
  stort	
  privilegium	
  
som	
  behöver	
  utnyttjas	
  mer.	
  Förebyggande	
  och	
  främjande	
  insatser	
  är	
  mest	
  lyckosamt	
  när	
  det	
  görs	
  
generella	
  insatser,	
  sport	
  är	
  idag	
  en	
  generell	
  insats.	
  Sporten	
  består	
  inte	
  enbart	
  av	
  att	
  idrotta.	
  Utan	
  sport	
  
innebär	
  också	
  ett	
  val	
  av	
  livsstil	
  som	
  individen	
  gör.	
  En	
  person	
  som	
  sportar/	
  idrottar	
  måste	
  också	
  tänka	
  
på	
  sina	
  kostvanor,	
  sömnvanor	
  men	
  även	
  hålla	
  sig	
  borta	
  ifrån	
  diverse	
  missbruk	
  och	
  farliga	
  beroenden.	
  
	
  
	
  
Personal	
  
För	
  att	
  kunna	
  lyckas	
  med	
  våra	
  ambitioner	
  är	
  personaltätheten	
  väldigt	
  viktigt.	
  I	
  och	
  med	
  att	
  båda	
  
föreningarna	
  redan	
  har	
  personal	
  som	
  arbetar	
  med	
  administrativt	
  arbete	
  som	
  löneutbetalning	
  och	
  
ekonomi	
  kommer	
  ingen	
  extra	
  personal	
  att	
  behöva	
  anställas	
  för	
  detta	
  uppdrag.	
  Vilket	
  innebär	
  att	
  mer	
  
pengar	
  finns	
  kvar	
  för	
  verksamheten.	
  Med	
  hänvisning	
  till	
  det	
  som	
  beskrivs	
  har	
  vi	
  en	
  högre	
  
ambitionsnivå	
  gällande	
  personaltätheten	
  än	
  det	
  som	
  förekommer	
  i	
  rekommendationerna	
  (minst	
  2	
  
personal).	
  Närhet	
  till	
  en	
  vuxen	
  är	
  viktigt	
  för	
  inte	
  minst	
  tryggheten.	
  Genom	
  att	
  ha	
  hög	
  personaltäthet	
  
kan	
  våra	
  ledare	
  finnas	
  tillgänglig	
  för	
  alla	
  deltagande.	
  	
  
Vid	
  anställning	
  av	
  personal	
  kommer	
  vi	
  att	
  prioritera	
  personer	
  med	
  någon	
  typ	
  av	
  pedagogisk	
  utbildning.	
  
Utöver	
  utbildningsbakgrund	
  kommer	
  vi	
  lägga	
  stor	
  vikt	
  vid	
  personbeskrivningen.	
  Vår	
  tanke	
  är	
  att	
  
personal	
  som	
  arbetar	
  med	
  barn	
  och	
  unga	
  även	
  skall	
  kunna	
  fungera	
  som	
  förebilder.	
  Många	
  gånger	
  ser	
  
dessa	
  barn	
  upp	
  till	
  sina	
  ledare	
  och	
  därför	
  är	
  det	
  väldigt	
  viktigt	
  vilka	
  vi	
  anställer.	
  Det	
  är	
  också	
  viktigt	
  att	
  
kunna	
  anställa	
  långsiktigt,	
  att	
  få	
  personal	
  att	
  stanna	
  över	
  tid	
  för	
  att	
  skapa	
  en	
  trygg	
  miljö.	
  Med	
  
öppettider	
  fem	
  dagar	
  i	
  veckan	
  infinner	
  sig	
  också	
  möjligheten	
  att	
  en	
  god	
  relation	
  mellan	
  barnen	
  och	
  
ledare	
  utvecklas.	
  
Vi	
  är	
  medvetna	
  om	
  att	
  anställning	
  av	
  personer	
  med	
  god	
  utbildningsbakgrund	
  utgör	
  en	
  tillgång	
  för	
  
närliggande	
  skolor,	
  vilket	
  skulle	
  innebära	
  att	
  ett	
  samarbete	
  med	
  skolan	
  skulle	
  kunna	
  leda	
  till	
  att	
  fler	
  
heltidstjänster	
  kan	
  erbjudas.	
  God	
  relation	
  och	
  samarbete	
  med	
  närliggande	
  skolor	
  är	
  viktigt	
  och	
  blir	
  
ännu	
  viktigare	
  för	
  oss,	
  eftersom	
  vår	
  målsättning	
  är	
  att	
  kunna	
  anställa	
  efter	
  verksamhetens	
  behov.	
  	
  Vi	
  
tror	
  att	
  som	
  förening	
  kommer	
  vi	
  att	
  vara	
  mycket	
  mer	
  effektiv	
  när	
  det	
  gäller	
  att	
  kunna	
  behålla	
  
personalen	
  i	
  verksamheten.	
  Att	
  utbildad	
  personal	
  slutar	
  eller	
  byter	
  kommun	
  är	
  idag	
  ett	
  vanligt	
  
förekommande	
  bekymmer,	
  men	
  i	
  och	
  med	
  vår	
  nära	
  relation	
  och	
  förankring	
  till	
  verksamheten	
  och	
  
området	
  räknar	
  vi	
  med	
  att	
  kunna	
  behålla	
  våra	
  personaler.	
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Aktiviteter	
  	
  
Vår	
  kärnverksamhet	
  baserar	
  sig	
  på	
  idrott	
  och	
  detta	
  tänker	
  vi	
  utnyttja.	
  Olika	
  bollsporter	
  kommer	
  alltid	
  
finnas	
  tillgänglig	
  för	
  den	
  som	
  vill,	
  emellanåt	
  kommer	
  diverse	
  interna	
  turneringar	
  att	
  arrangeras.	
  Dessa	
  
arrangemang	
  skulle	
  kunna	
  bli	
  projekt	
  handledda	
  av	
  en	
  personal	
  där	
  barnen	
  får	
  som	
  uppgift	
  att	
  planera	
  
och	
  genomföra	
  en	
  sådan	
  turnering.	
  Det	
  blir	
  en	
  praktisk	
  utbildning	
  i	
  ledarskap,	
  planering	
  och	
  
genomförande.	
  Någonting	
  som	
  de	
  kommer	
  att	
  ha	
  nytta	
  av	
  genom	
  hela	
  sitt	
  liv.	
  Lyckas	
  vi	
  etablera	
  en	
  
fast	
  verksamhet	
  vore	
  det	
  väldigt	
  intressant	
  att	
  kunna	
  utföra	
  lite	
  större	
  turneringar	
  tillsammans	
  med	
  
andra	
  fritidsklubbar.	
  Olika	
  lagsporter	
  bidrar	
  även	
  till	
  det	
  språkarbete	
  som	
  sker	
  i	
  våra	
  skolor,	
  att	
  ingå	
  i	
  
ett	
  lag	
  innebär	
  att	
  man	
  får	
  nya	
  kompisar,	
  man	
  lär	
  sig	
  ta	
  ansvar,	
  allt	
  detta	
  samtidigt	
  som	
  man	
  har	
  kul.	
  
Genom	
  att	
  anställa	
  personal	
  med	
  pedagogisk	
  utbildning	
  är	
  vår	
  tanke	
  att	
  barn	
  som	
  vill	
  få	
  läxhjälp	
  eller	
  
stöd	
  i	
  ett	
  ämne	
  ska	
  kunna	
  göra	
  det.	
  Det	
  är	
  vanligt	
  förekommande	
  att	
  barn	
  behöver	
  extra	
  hjälp	
  med	
  
sina	
  läxor	
  eller	
  vill	
  ha	
  möjlighet	
  att	
  kunna	
  göra	
  sina	
  läxor	
  i	
  fritidsklubbarna.	
  Har	
  vi	
  personal	
  som	
  har	
  
någon	
  typ	
  av	
  pedagogisk	
  utbildning	
  så	
  kan	
  vi	
  även	
  bidra	
  till	
  kunskapsinlärningen.	
  Vår	
  förhoppning	
  är	
  
även	
  att	
  knyta	
  bra	
  kontakter	
  med	
  skolan	
  och	
  ha	
  bra	
  dialog	
  emellan.	
  
Kulturen	
  är	
  idag	
  en	
  viktig	
  del	
  av	
  identiteten.	
  I	
  Botkyrka	
  är	
  idag	
  en	
  interkulturell	
  kommun,	
  vilket	
  gör	
  att	
  
många	
  olika	
  nationaliteter	
  idag	
  kan	
  leva	
  tillsammans.	
  Det	
  är	
  genom	
  att	
  träffas	
  mellan	
  olika	
  
nationaliteter	
  som	
  vi	
  lär	
  känna	
  varandra.	
  Kultur	
  är	
  också	
  någonting	
  som	
  har	
  förändrats	
  genom	
  tiderna,	
  
och	
  den	
  kommer	
  att	
  utvecklas	
  hela	
  tiden.	
  När	
  vi	
  kommer	
  igång	
  med	
  verksamheten	
  kommer	
  vi	
  att	
  lyfta	
  
upp	
  olika	
  kulturer	
  som	
  olika	
  teman	
  för	
  att	
  kunna	
  berätta	
  och	
  lära	
  oss	
  mer	
  om	
  varandra.	
  	
  
Arbetet	
  om	
  demokrati	
  och	
  inflytande	
  kommer	
  bland	
  annat	
  användas	
  genom	
  att	
  låta	
  deltagarna	
  få	
  
avgöra	
  vilka	
  aktiviteter	
  som	
  ska	
  kunna	
  finnas	
  i	
  verksamheten.	
  Genom	
  det	
  hopps	
  vi	
  att	
  kunna	
  erbjuda	
  
ett	
  brett	
  och	
  varierande	
  utbud	
  av	
  aktiviteter.	
  
	
  
Lokal	
  och	
  inredning	
  	
  
Som	
  utövare	
  av	
  verksamheten	
  vill	
  vi	
  även	
  påverka	
  inredningen	
  och	
  lokalen.	
  Skollagen	
  tydliggör	
  i	
  sina	
  
direktiv	
  att	
  fritidsverksamhet	
  ska	
  genom	
  pedagogisk	
  verksamhet	
  komplettera	
  utbildningen	
  i	
  
grundskolan.	
  För	
  att	
  kunna	
  tillgodose	
  de	
  direktiven	
  kommer	
  hjälpmedel	
  som	
  smartboard	
  och	
  datorer	
  
finnas	
  tillgänglig.	
  Utöver	
  det	
  pedagogiska	
  arbetet	
  är	
  även	
  lärandet	
  och	
  en	
  meningsfull	
  fritid	
  också	
  
väldigt	
  viktigt.	
  Vi	
  vill	
  genom	
  ökad	
  personaltäthet	
  kunna	
  bidra	
  till	
  personlig	
  utveckling	
  genom	
  att	
  kunna	
  
ha	
  dialog	
  med	
  barnen.	
  
I	
  storvreten	
  finns	
  redan	
  nya	
  fräscha	
  funktionella	
  lokaler	
  som	
  borde	
  kunna	
  nyttjas	
  men	
  kompletteras	
  
enligt	
  ovan	
  såsom	
  Caffan,	
  konferensrummet,	
  fritidslokalen,	
  bordtennisen,	
  lilla	
  sporthallen.	
  Därutöver	
  
finns	
  ytor	
  ute	
  för	
  fotboll,	
  basket	
  och	
  tennis.	
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Kompetensutveckling	
  	
  
För	
  att	
  leva	
  upp	
  till	
  förväntningarna	
  och	
  kunna	
  bidra	
  till	
  en	
  meningsfull	
  och	
  lärorikt	
  vardag	
  måste	
  vi	
  
ständigt	
  kompetensutveckla	
  vår	
  personal.	
  Kompetensutveckling	
  kan	
  se	
  ut	
  på	
  olika	
  sätt	
  och	
  pågå	
  under	
  
olika	
  perioder.	
  Personal	
  som	
  arbetar	
  inom	
  fritidsklubben	
  kommer	
  att	
  ges	
  möjlighet	
  till	
  att	
  kunna	
  
kompetensutveckla	
  sig.	
  Som	
  utövare	
  kommer	
  vi	
  att	
  stimulera	
  så	
  att	
  så	
  många	
  som	
  möjligt	
  av	
  våra	
  
ledare	
  ständigt	
  kan	
  vidareutbilda	
  sig	
  inte	
  minst	
  inom	
  området	
  som	
  ledarskap,	
  pedagogiskt	
  lärande,	
  
barnsjukdomar	
  samt	
  andra	
  hälsofrämjande	
  utbildningar.	
  Det	
  är	
  mycket	
  möjligt	
  att	
  vi	
  även	
  anställer	
  
studerande	
  till	
  fritidspedagog	
  eller	
  lärare	
  i	
  våra	
  verksamheter.	
  Dessa	
  personer	
  kommer	
  att	
  få	
  det	
  stöd	
  
de	
  behöver	
  för	
  att	
  klara	
  av	
  sina	
  studier.	
  Vår	
  ambition	
  är	
  att	
  fortsättningsvis	
  kunna	
  behålla	
  dessa	
  
personer	
  i	
  verksamheten.	
  Vi	
  är	
  även	
  öppna	
  för	
  samarbeten	
  med	
  folkhögskolor	
  och	
  andra	
  
studieförbund.	
  
	
  

Likabehandlingsplan	
  	
  
	
  
Det	
  finns	
  även	
  andra	
  generella	
  regler	
  och	
  riktlinjer	
  att	
  arbeta	
  utefter.	
  Inte	
  minst	
  när	
  det	
  gäller	
  
diskrimineringslagen	
  och	
  genusperspektiv.	
  För	
  oss	
  är	
  det	
  viktigt	
  kunna	
  arbeta	
  kontinuerligt	
  och	
  
strukturerat	
  inom	
  dessa	
  områden.	
  Riktlinjerna	
  ska	
  genomsyras	
  i	
  verksamheten	
  och	
  bli	
  en	
  del	
  av	
  
verksamheten.	
  Här	
  finns	
  det	
  redan	
  en	
  hel	
  del	
  färdiga	
  mallar	
  som	
  både	
  kommunen	
  och	
  
ungdomsstyrelsen	
  har	
  tagit	
  fram	
  som	
  vi	
  kan	
  arbeta	
  utefter.	
  Ett	
  sätt	
  att	
  ständigt	
  hålla	
  diskussionen	
  
levande	
  är	
  att	
  med	
  jämna	
  mellanrum	
  har	
  olika	
  diskussionsworkshop	
  där	
  barnen	
  får	
  uttrycka	
  sig	
  själv,	
  
där	
  våra	
  pedagoger	
  kan	
  starta	
  en	
  diskussion.	
  Som	
  ett	
  led	
  i	
  det	
  här	
  kommer	
  vi	
  tillsammans	
  att	
  arbeta	
  
fram	
  en	
  likabehandlingsplan	
  där	
  man	
  tar	
  hänsyn	
  och	
  lyfter	
  upp	
  bland	
  diskrimineringsgrunderna	
  men	
  
även	
  arbetar	
  jämlikt	
  och	
  jämställt.	
  
	
  
	
  

Beskrivning	
  av	
  eventuella	
  samordningsmöjligheter	
  som	
  kan	
  bidra	
  till	
  
positiva	
  effekter	
  även	
  för	
  andra	
  verksamheter	
  
	
  
Konyaspor	
  KIF	
  och	
  IFK	
  Tumba	
  Fotboll	
  har	
  idag	
  väldigt	
  god	
  dialog	
  	
  och	
  det	
  är	
  en	
  stor	
  fördel	
  att	
  kunna	
  
hjälpa	
  och	
  stötta	
  varandra.	
  Både	
  Konyaspor	
  och	
  IFK	
  Tumba	
  är	
  väl	
  etablerade	
  föreningar	
  i	
  kommunen	
  
som	
  redan	
  har	
  en	
  väl	
  fungerande	
  organisation.	
  Genom	
  att	
  även	
  använda	
  de	
  befintliga	
  resurserna	
  i	
  
föreningen	
  kan	
  det	
  underlätta	
  väldigt	
  mycket	
  för	
  den	
  verksamheten	
  som	
  är	
  tänkt	
  i	
  fritidsklubbarna.	
  
Det	
  skulle	
  bland	
  annat	
  kunna	
  handla	
  om	
  administrativa	
  arbeten	
  som	
  kan	
  samordnas.	
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En	
  annan	
  stor	
  skillnad	
  mellan	
  öppenverksamhet	
  och	
  idrottsklubbar	
  är	
  själva	
  arbetskraften.	
  Föreningar	
  
består	
  idag	
  till	
  mesta	
  dels	
  av	
  ideella	
  krafter,	
  vilket	
  är	
  en	
  otroligt	
  stor	
  tillgång	
  och	
  fördel.	
  Detta	
  innebär	
  
att	
  under	
  skollov	
  är	
  det	
  betydligt	
  enklare	
  för	
  oss	
  att	
  bemanna	
  skolan.	
  Senast	
  hade	
  Konyaspor	
  
sommarverksamhet	
  i	
  samarbete	
  med	
  Botkyrka	
  Byggen	
  (Bilaga	
  3).	
  
Det	
  finns	
  klara	
  fördelar	
  inte	
  minst	
  när	
  det	
  gäller	
  anställningsformerna	
  än	
  om	
  det	
  är	
  fritidsgårdarna	
  
som	
  bedriver	
  fritidsklubbarna.	
  Vi	
  anser	
  att	
  det	
  är	
  betydligt	
  bättre	
  att	
  dela	
  på	
  dessa	
  verksamheter	
  och	
  
fokusera	
  på	
  respektive	
  verksamhets	
  kärnverksamhet	
  och	
  mål.	
  Därför	
  tycker	
  vi	
  att	
  det	
  är	
  bättre	
  att	
  
fritidsklubbarna	
  även	
  i	
  andra	
  områden	
  bedrivs	
  av	
  varierande	
  utövare.	
  Lika	
  så	
  att	
  barn	
  i	
  fritidsklubbarna	
  
går	
  över	
  till	
  fritidsgårdarna	
  efter	
  att	
  de	
  kommit	
  upp	
  i	
  en	
  viss	
  ålder	
  är	
  övergången	
  till	
  en	
  idrottsförening	
  
minst	
  lika	
  vanligt	
  förekommande.	
  Som	
  en	
  idrottsförening	
  baserar	
  sig	
  vår	
  kärnverksamhet	
  på	
  att	
  hålla	
  
igång	
  och	
  träna	
  vilket	
  är	
  vår	
  största	
  skillnad	
  när	
  man	
  jämför	
  med	
  fritidsgårdarna.	
  
Prova	
  på	
  verksamheter.	
  När	
  man	
  är	
  barn	
  så	
  vill	
  man	
  prova	
  på	
  olika	
  aktiviteter.	
  Genom	
  att	
  bjuda	
  in	
  
olika	
  aktörer	
  och	
  ta	
  vara	
  på	
  de	
  mångfaldiga	
  aktiviteterna	
  	
  som	
  finns	
  i	
  kommunen	
  kan	
  vi	
  arrangera	
  
prova	
  på	
  verksamheter	
  där	
  vi	
  lyckas	
  etablera	
  ett	
  samarbete	
  som	
  gynnar	
  även	
  de	
  andra	
  
verksamheterna	
  i	
  kommunen.	
  Ett	
  sådant	
  tydligt	
  exempel	
  skulle	
  kunna	
  vara	
  KomTek,	
  Cirkus	
  Cirkör	
  och	
  
kulturskolan.	
  
	
  

Beskrivning	
  av	
  aktörens	
  lokalkännedom	
  och	
  koppling	
  till	
  området	
  
IFK	
  Tumba	
  har	
  Storvreten	
  som	
  sin	
  hemmaplan	
  och	
  har	
  redan	
  idag	
  lokal	
  i	
  storvreten.	
  Flera	
  av	
  spelarna	
  
bor	
  i	
  området	
  och	
  det	
  är	
  högst	
  sannolikt	
  att	
  många	
  av	
  deltagarna	
  i	
  fritidsklubben	
  i	
  storvreten	
  spelar	
  
antingen	
  själv	
  eller	
  känner	
  någon	
  som	
  spelar	
  i	
  IFK	
  Tumba.	
  Det	
  är	
  en	
  stor	
  fördel	
  om	
  fritidsklubbarna	
  är	
  
nära	
  upptagningsområden.	
  Vi	
  tror	
  att	
  vi	
  kan	
  skapa	
  en	
  miljö	
  där	
  alla	
  kan	
  känna	
  sig	
  välkommen.	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
___________________________	
  

	
  

___________________________	
  

Bayram	
  Uludag	
  

	
  

	
  

Johan	
  Goike	
  

Ordf.	
  Konyaspor	
  KIF	
  

	
  

	
  

IFK	
  Tumba	
  FK	
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Kultur- och fritidsnämnden
2013-11-05

Fastställande av ekonomiska ramar för föreningsstöd 2014
(KF/2013:173)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer de ekonomiska ramarna för föreningsstöd 2014 enligt tabellen nedan.
Sammanfattning

Föreningsstöd för år 2014 fastställs av kultur- och fritidsnämnden. För att
föreningsutskottet och förvaltningen ska kunna ta fram förslag för bidrag till
enskilda föreningar behöver de ekonomiska ramarna fastställas och ekonomiska medel fördelas mellan olika bidragskategorier och prioriterade områden.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-09-29.

Dnr KF/2013:173

TJÄNSTESKRIVELSE
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Kultur- och fritidsförvaltningen
2013-09-29

Referens

Mottagare

Ann-Christine Andersson

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KF/2013:173

Fastställande av ekonomiska ramar för föreningsstöd 2014
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer de ekonomiska ramarna för föreningsstöd 2014 enligt tabellen nedan.
Sammanfattning

Föreningsstöd för år 2014 fastställs av kultur- och fritidsnämnden. För att
föreningsutskottet och förvaltningen ska kunna ta fram förslag för bidrag till
enskilda föreningar behöver de ekonomiska ramarna fastställas och ekonomiska medel fördelas mellan olika bidragskategorier och prioriterade områden.
Bakgrund

Varje år fastställer kultur- och fritidsnämnden ekonomiska ramar för föreningsbidragen. Detta görs för att föreningshandläggarna ska ha en ram att
utgå ifrån i sin bidragsberedning. Ramen är preliminär då budgeten fastställs
först vid decembernämnden och alltså inte är fastslagen när beslutet om de
ekonomiska ramarna tas. Under bidragsberedningen kan det därför bli nödvändigt för verksamhetschefen att göra mindre justeringar mellan områdena.
Eventuella justeringar stäms av med föreningsutskottet.
Ekonomiska ramar

Den totala ramen för föreningsbidraget för 2013 var 9 180 tkr. Till 2014
tillkommer en uppräkning på 100 tkr, men hälften av detta, alltså 50 tkr
överförs till en projektbudget för särskild satsning på att öka flickors idrottande.
Pengar tillförs även budgeten utifrån att Botkyrka Ridsällskap, som tidigare
tilldelats bidrag inom ramen för temagårdsbidrag framöver föreslås hanteras
som idrottsförening. Det handlar alltså inte om en egentlig ökning av medel,
utan att pengarna flyttas hit från en annan budgetpost. Föreningens bidrag
föreslås beräknas dels utifrån samma beräkningsmetod som övriga idrottsföreningar, men även tilldelas ett separat särskilt stöd för ridsport. Detta för
att balansera upp skillnaden från tidigare temagårdsbidrag och möjliggöra

Kultur- och fritidsförvaltningen
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2013-09-29

Dnr KF/2013:173

de riktade sociala kringaktiviteter som är viktiga att upprätthålla, samt fortsatt stärka möjligheten för tjejers idrottande.
Även anläggningsstödet ökar jämfört med den ursprungliga summan 2013.
Detta beror på det extra anläggningsbidrag som beviljades föreningen Tullinge Triangelpojkar för uppvärmning av Brantbrinks IP under pågående
verksamhetsår (KF/2013:183). Kultur- och fritidsnämnden fick då extra
pengar för att bekosta detta och den beräknade utökningen 2014 görs endast
under förutsättning att summan tillkommer i en utökad budgetram för kultur- och fritid 2014. Rutiner för handläggning av anläggningsstödet kommer
att hanteras i ett separat ärende i kultur- och fritidsnämndens decembersammanträde.
Utöver ovan nämnda förändringar föreslås en ökad ram för det rörliga bidraget för barn- och ungdomsverksamhet. Barn- och ungdom är en prioriterad målgrupp och kategorin är hårt belastad då summan av de sökta bidragen vida överstiger budgetramen. En summa tillförs även det rörliga bidraget för organiserade spontanaktiviteter. Detta är också ett prioriterat område
för 2014 och har lyfts fram som särskilt viktigt i kultur- och fritidsnämndens
Ettårsplan.
Övriga kategoriers bidragspotter är oförändrade jämfört med 2013, med undantag för att den stödinsats för konstnärliga föreningar som då avsattes nu
fördelas ut på ovan nämnda prioriterade områden.
Fördelning
2013

Förslag
2014

Grundbidrag
Idrottsföreningar
Scouter
Mötesplatsföreningar
Konstnärliga föreningar

4 320
210
1 600
710

4570
210
1600
710

550
300
350
450
100

610
330
350
450
100

Rörliga bidrag
Barn- och ungdomsverksamhet
Organiserade spontanaktiviteter
Aktiviteter för personer med funktionsnedsättning
Aktiviteter för pensionärer
Inkludering

Övrigt

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

3[3]

2013-09-29

Evenemangsbidrag
Anläggningsstöd (varav uppvärmning TTP 230tkr)
SISU
Stödinsats konstnärliga föreningar
Särskilt stöd för ridsport (Botkyrka Ridsällskap)

SUMMA:

Pernilla Hellman
Kultur- och fritidschef

_________
Expedieras till

Dnr KF/2013:173

300
200
40
50
0

300
430
40
0
220

9 180 tkr

9 920 tkr

Ann-Christine Andersson
Tf verksamhetschef
Ungdom och förening
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Kultur- och fritidsnämnden
2013-11-05

Ändrad rutin för utbetalning av föreningsbidrag
(KF/2013:189)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utbetalningar av föreningsbidrag
görs enligt följande rutin:
•

Grundbidragen samt de rörliga bidragen betalas ut som två delutbetalningar. Detta oavsett storlek på bidragen.

•

Bidragen betalas ut i januari och juni.

Beloppen gäller per bidragskategori, inte föreningens totala bidragsbelopp.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2012 om nya rutiner för utbetalning
av föreningsbidrag. De nya rutinerna tog inte hänsyn till att idrottsföreningar
och scoutkårer söker grundbidrag vid två tillfällen per år. De införde också
tertialutbetalningar som inte passade in med förvaltningens övriga betalningsrutiner. Förvaltningen föreslår därför att utbetalningsrutinerna ändras
och att dessa även tar hänsyn till grundbidrag för idrottsföreningar och
scoutkårer.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-09-20.
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Kultur- och fritidsförvaltningen
2013-09-20

Referens

Mottagare

Mattias Lidström

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KF/2013:189

Rutin för utbetalning av föreningsbidrag
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utbetalningar av föreningsbidrag
görs enligt nedanstående rutin. Beloppen gäller per bidragskategori, inte
föreningens totala bidragsbelopp.
Grundbidragen samt de rörliga bidragen betalas ut som två delutbetalningar.
Detta oavsett storlek på bidragen.
Bidragen betalas ut i januari och juni.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2012 om nya rutiner för utbetalning
av föreningsbidrag. De nya rutinerna tog inte hänsyn till att idrottsföreningar
och scoutkårer söker grundbidrag vid två tillfällen per år. De införde också
tertialutbetalningar som inte passade in med förvaltningens övriga betalningsrutiner. Förvaltningen föreslår därför att utbetalningsrutinerna ändras
och att dessa även tar hänsyn till grundbidrag för idrottsföreningar och
scoutkårer.

Pernilla Hellman
Kultur- och fritidschef

Ann-Christine Andersson
Verksamhetschef
Ungdom & förening

Kultur- och fritidsförvaltningen
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Kultur- och fritidsnämnden
2013-11-05

Ingen förlängning av avtalet med Sport Campus Sweden
(KF/2011:381)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte förlänga avtalet om medlemskap
i Sport Campus Sweden.
Sammanfattning

Syftet med Sport Campus Sweden är att ge unga elitidrottare bättre möjligheter att kombinera en elitidrottssatsning med högre studier. SCS har byggt
upp en organisation inom studiestöd, idrottsmedicin, fystester, mental träning, kostrådgivning, livsstilsstöd med mera. Botkyrka kommun är medlem
i Sport Campus Sweden (SCS) från och med 2012 och betalar en medlemsavgift på 170 000 kr/år.
Botkyrka kommun betalar en relativt stor summa till en liten grupp utövare i
Botkyrka, i dagsläget fem av 98 deltagare. Samtidigt är behoven av breddsatsningar inom idrotten i kommunen mycket stora. Exempelvis har översynen av tjejers idrottande visat på behov av insatser inom det fältet. Därför
föreslås inte någon förlängning av avtalet med Sport Campus Sweden.
Vår bedömning är att ett utträde ur Sport Campus Sweden inte ska behöva
påverka de medverkande idrottarna från Botkyrka i det korta perspektivet.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-10-09.
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Kultur- och fritidsförvaltningen
2013-10-09

Referens

Mottagare

Andreas Dahlgren

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KF/2011:381

Angående förlängning av avtal med Sport Campus Sweden
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte förlänga avtalet om medlemskap
i Sport Campus Sweden.
Sammanfattning

Syftet med Sport Campus Sweden är att ge unga elitidrottare bättre möjligheter att kombinera en elitidrottssatsning med högre studier. SCS har byggt
upp en organisation inom studiestöd, idrottsmedicin, fystester, mental träning, kostrådgivning, livsstilsstöd med mera. Totalt utgör 35 personer en
stödorganisation. Botkyrka kommun är medlem i Sport Campus Sweden
(SCS) från och med 2012 och betalar en medlemsavgift på 170 000 kr/år.
Det kan konstateras att Botkyrka kommun betalar en relativt stor summa till
en liten grupp utövare i Botkyrka, i dagsläget fem av 98 deltagare. Samtidigt
är behoven av breddsatsningar inom idrotten i kommunen mycket stora. Exempelvis har översynen av tjejers idrottande visat på behov av insatser inom
det fältet. Därför föreslås inte någon förlängning av avtalet med Sport Campus Sweden.
Vidare konstaterar vi att exempelvis Stockholms stad inte finansierar sina
ungdomars medverkan trots att drygt hälften av deltagarna bor i Stockholm.
Vår bedömning är att ett utträde ur Sport Campus Sweden inte ska behöva
påverka de medverkande idrottarna i det korta perspektivet. De fem idrottarna från Botkyrka kommer inte att sparkas ut från SCS och framtida deltagare kommer inte att stoppas. Det finns i dagsläget ingen relation mellan en
kommuns medlemskap i SCS och antagning av idrottare med hemvist i
kommunen. Det är dock möjligt att detta kan komma att förändras över tid. I
så fall kan frågan om medlemskap tas upp till diskussion igen.
Pernilla Hellman
Kultur- och fritidschef

Andreas Dahlgren
Tf administrativ chef
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_________
Expedieras till
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Kultur- och fritidsnämnden
2013-11-05

Justering av taxor och villkor för lokaluthyrning
(KF/2013:205)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer villkor, taxor och öppettider för lokaluthyrning i enlighet med bilaga 1.
Sammanfattning

Efter en genomgång av gällande villkor, taxor och öppettider genomfördes
2011 en relativt grundlig revidering av gällande villkor. De nya villkoren
har fungerat väl men några mindre justeringar har gjorts under åren. Uppföljning som nu har gjorts, två år efter den grundliga revideringen, föreslår
ytterligare justeringar. Justeringarna är rödmarkerade i bilagan med de fullständiga villkoren.
Förslaget är uppdelat på de tre huvudområdena villkor, taxor/avgifter och
öppethållande. Syftet med justeringarna i är framför allt att tydliggöra och
förenkla reglerna för uthyrning i de lokaler som kultur- och fritidsförvaltningen hyr ut. Det är avgränsat till de idrottsanläggningar och skollokaler
som hyrs ut kvällar och helger.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-10-15.
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Kultur- och fritidsförvaltningen
2013-10-15

Referens

Mottagare

Carl Sandin

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KF/2013:205

Justering av taxor och villkor för lokaluthyrning
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer nedanstående villkor, taxor och öppettider för lokaluthyrning.
Bakgrund

Efter en genomgång av gällande villkor, taxor och öppettider genomfördes
2011 en relativt grundlig revidering av gällande villkor. De nya villkoren
har fungerat väl men några mindre justeringar har gjorts under åren. Uppföljning som nu har gjorts, två år efter den grundliga revideringen, föreslår
ytterligare justeringar. Justeringarna är rödmarkerade i bilagan med de fullständiga villkoren.
Förslaget är uppdelat på de tre huvudområdena villkor, taxor/avgifter och
öppethållande. Syftet med justeringarna i är framför allt att tydliggöra och
förenkla reglerna för uthyrning i de lokaler som kultur- och fritidsförvaltningen hyr ut. Det är avgränsat till de idrottsanläggningar och skollokaler
som hyrs ut kvällar och helger.
Villkor

•

Förtydligande av vad vinterplan för fotboll innebär förs in i villkoren.
Det klarläggs att 1-2 cm snö kommer att lämnas kvar efter plogning.
Även att underhåll av vinterplan enbart kommer att ske vardagar
08:00-16:00. Det har tidigare funnits en separat skrivelse om detta men
denna sammanförs nu med övriga villkor.

•

Ansökningsdatum för anmälan av nya lag/grupper och arrangemang
utomhus flyttas fram till 1/11 för att bättre passa verksamhetsåret.
Schemaförslag flyttas fram till 1/12.

•

Slutgiltigt schema för vintersäsong, vecka 1-9, utomhus flyttas fram till
1/12

•

Startvecka 10 för samtliga konstgräsfotbollsplaner kompletteras med
text om att det förutsätter en väderlek som möjliggör öppnande.

Kultur- och fritidsförvaltningen
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•

Ett förtydligande införs om att naturgräsplaner är öppna enbart under
veckorna 18-41.

•

Ansökningsdatum för anmälan av nya lag/grupper och arrangemang
inomhus flyttas fram till 31/3 för att bättre passa verksamhetsåret.

•

Försäsongen på is förkortas till att gälla fram till och med vecka 39.
Huvudsäsongen förlängs till vecka 13. Det ger en huvudsäsong mellan
vecka 40 fram till och med vecka 13, som är bättre anpassad efter föreningarnas verksamhet. Detta gäller bara Ishuset då Roplan och Brantbrink enligt avtal hyrs ut av föreningarna själva under perioderna vecka
33-43 och 10-13.

•

Texten om ordningsregler och villkor justeras med ett tillägg om att fel
och avvikelser anmäls till idrottsanlaggningar@botkyrka.se, inte via
botkyrka.se.

Taxor och avgifter

•

Gräsplan får samma pris som konstgräsplan för samtliga kategorier för
att undvika oklarheter. Tidigare har det bara varit samma pris för
taxeklass 1.

•

Förbundssanktionerade arrangemang får bokas in efter 18:00 på lördagar till ordinarie taxa. Exempel på sådana arrangemang är matcher eller
tävlingar med SM-status.

•

Avgiften för att inte ha grovstädat efter sig i skollokaler höjs från 500
kronor till 2500 kronor. Det motsvarar avgiften som tas ut vid arrangemang eller turnering på idrottsanläggningarna.

Öppethållande

•

Sommarperioden inomhus justeras till att avse veckorna 26-30 för bemannade anläggningar, då med öppettider 09:00-16:00 måndag-fredag.
Övriga veckor är dessa anläggningar bokningsbara under ordinarie öppettider.

•

Övriga sporthallar är stängda under perioden vecka 25-33.

•

Konstgräsfotbollsplaner kan under vecka 26-30 hyras, utan omklädningsrum, till klockan 22:00 alla dagar.

•

Sporthallar och omklädningsrum kan under sommaren hyras ut utöver
ordinarie öppettider till föreningar, inte till privatpersoner eller företag.
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Uthyrningen sker efter speciell överenskommelse med kultur- och fritidsförvaltningen.
•

Trettondagshelgen (5-6/1) blir bokningsbar för matcher och arrangemang till ordinarie taxa för att möta behovet hos fler föreningar och
olika idrotter.

Pernilla Hellman
Kultur- och fritidschef

Ann-Christine Andersson
Verksamhetschef
Ungdom & förening

_________
Expedieras till
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Kultur- och fritidsförvaltningen

Villkor och fördelningsmodell för uthyrning
av idrottsanläggningar och skollokaler i Botkyrka kommun
Innehållsförteckning

Villkor och fördelningsmodell för uthyrning av
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Innehållsförteckning......................................................................... 1
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1. Fördelningsmodell för idrottsanläggningar i Botkyrka
kommun
Dessa villkor styr fördelning av hyrestider i kommunens idrottsanläggningar. Badhusen i Botkyrka och Botkyrka rackethall omfattas inte av dessa
villkor. Uthyrning sker genom kultur- och fritidsförvaltningens föreningsbyrå.
1.1 Inriktningsmål för fördelningsmodellen

•
•
•
•
•

Botkyrka kommuns idrottsanläggningar ska skapa goda förutsättningar för kommunens föreningsliv att bedriva verksamhet för Botkyrkas medborgare.
Det ska finnas möjlighet för Botkyrkas medborgare att ägna sig åt
spontana aktiviteter.
Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma tillgång till
kommunens idrottsanläggningar.
Verksamhet för funktionshindrade har hög prioritet
Mesta möjliga rättvisa mellan olika idrotter och föreningar ska råda.

1.2 Spontanidrott - allmänhetens tider

Allmänheten ska erbjudas fasta tider för aktivitet på konstgräsplaner och i
sport- och ishallar. Antalet timmar för allmänhetens tider fastställs årligen
av kultur- och fritidsnämnden.
1.3 Allmänna villkor för uthyrning av idrottsanläggningar och lokaler

•

•

•
•
•
1

Idrottsanläggningar hyrs i första hand ut till föreningar med säte i
Botkyrka kommun. I andra hand till privatpersoner och andra organisationer hemmahörande i Botkyrka. I sista hand till aktörer från
andra kommuner.
Träningstider fördelas under ordinarie öppettider. På helger fördelas
tider enbart på grusplaner och i gymnastiksalar. Sporthallar, ishallar,
gräsplaner och konstgräsplaner reserveras under helger för matcher,
tävlingar och allmänhetens tider. Helgtider på dessa anläggningar
kan bokas som strötider efter att match- och tävlingstider är fastställda.
Vardagar kl. 17-20 prioriteras verksamhet för barn och unga i åldrarna 6-20 år.
Närhetsprincip1 eftersträvas för barn upp till 13 år.
Idrottsanläggningarna kan hyras för arrangemang.
se förklaring under punkt 12.

3[17]

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsförvaltningen

4[17]

2. Fördelningsmodell
Föreningar som bedriver verksamhet för barn och ungdomar och/eller elitverksamhet samt verksamhet för personer med funktionsnedsättning kommer att vara garanterade tider (= fördelningstider1) för verksamhet i kommunens idrottsanläggningar och lokaler. Motionslag, korplag, privatpersoner eller företag kommer inte att garanteras tid, utan får ansöka om tider efter att schemat över fördelningstider är lagt. Se vidare under avsnittet om
bokningsförfarande, punkt 3.
1

se förklaring under punkt 12.

2.1 Kriterier för att fastställa fördelningsmodellerna

Kriterierna står nedan utan inbördes ordning. De påverkar fördelning av tider i enlighet med bilaga 1 (punktsystemet).
•
•
•
•
•
•
•

Ålder
Antal lag i seriespel för lagidrott och antal aktiva medlemmar för individuella idrotter.
Tävlingsverksamhet och divisionstillhörighet
Senior- och juniorverksamhet på högre nivå (elit)
Inomhusidrott prioriteras i inomhushallar respektive utomhusidrotter
på utomhusanläggning.
Verksamhet för funktionshindrade
För fördelning av tider i sporthallar i Botkyrka kommun prioriteras
verksamhet från 13 år och uppåt. Till barn upp till och med 12 år,
motionsträning och privatpersoner fördelas i första hand tider i
gymnastiksal.

2.2 Lagidrott

Varje lag är garanterat ett antal timmar för träning varje vecka. Fördelningstiderna baseras på ålder eller nivå i seriespel. I bilaga 1 framgår de fördelningstider som respektive nivå är garanterade.
Fördelning kommer att ske till de lag som genomfört hela föregående år i
respektive förbunds nationella och regionala seriespel. Om nya lag startas
eller lag läggs ner ska det anmälas till föreningsbyrån senast datum för ”anmäla nya lag” i tabell 1.
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2.3 Individuella idrotter

Fördelningstiderna för individuella idrotter baseras på verksamhetens omfattning enligt aktuella föreningsuppgifter och dialog med föreningsbyrån
inför varje säsong.
2.4 Idrottsskola och nystartad verksamhet

Tider för idrottsskola1, nystartad verksamhet och föreningsverksamhet i organiserade samarbetsformer som inte är seriespel fördelas efter överläggning med föreningsbyrån. Föreningsbyrån ska vara informerad om föreningens behov senast datum för ”anmäla nya lag” i tabell 1. Att bereda plats för
dessa verksamheter har hög prioritet.
1

se förklaring under punkt 12.

3. Rutiner för fördelning av tider och bokningar
3.1. Fördelningstider

Hyrestider/träningstider som är garanterade enligt fördelningsmodellen (=
fördelningstider) behöver man inte ansöka om. Föreningsbyrån sammanställer ett schemaförslag som skickas ut till föreningarna. Tidpunkt för detta
framgår av tabell 1. Fördelningstiderna löper som abonnemangstider1 över
hela säsongen.
Tider på fotbollsplaner vintertid fördelas inte efter fördelningsprincipen.
Dessa måste ansökas, datum se tabell 1.
1

se förklaring under punkt 12.

3.2. Extra abonnemangstider

Tider som finns kvar efter att fördelningstiderna har fördelats kan abonneras
terminsvis. Ansökningar om extratider ska vara kommunen tillhanda senast
datum ”ansökan extratider” i tabell 1.
Extra abonnemangstider kan bokas av alla, såsom föreningar, privatpersoner, korpen och företag.
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3.3 Strötider

Lediga tider och tider som har avbokats av andra föreningar kan bokas för
enstaka tillfällen( = strötider). Dessa kan bokas löpande under året via botkyrka.se.
3.4 Arrangemang

Med arrangemang menas enstaka bokning för cup, tävling, evenemang eller
liknande. Idrottsanläggning för arrangemang ska ansökas skriftligt senast
datum enligt tabell 1. Ansökan kan också ske fram till fyra månader innan
arrangemanget. Vid ansökan senare än datum i tabell 1, beviljas arrangemang endast om anläggningen inte är bokad för träning, match eller annat
arrangemang. Ansökan som kommer in senare än fyra månader i förväg
kommer inte behandlas. Då hänvisas till lediga strötider.
3.5 Matcher och tävlingar

Matchblock reserveras innan schemat över fördelningstider görs. Respektive
specialidrottsförbund lägger sedan matchschema.

4. Datum för säsonger, fördelning och ansökningar
Tabell 1
Säsonger

Vecka

Ansökan
SchemaAnsökan
Arrangemang
förslag klart extratider
Anmäla nya lag

Utomhus vintersäsong
1,2
försäsong )
huvudsäsong
eftersäsong

v.1-9
v.10-17
1/11
3
v. 18-43 ) 1/11
v. 43-52
1/11

1/12
1/12
1/12

1/11
v.48-51
v.48-51
v.48-51

1/12
v.4
v.4
v.4

Inomhus huvudsäsong

v.34-v.24

v.17

v.18-20

v.24

31/3

Slutgiltigt
schema

4
Issäsong sommar
v.27-32
30/11 )
v.6
5
försäsong )
v.33-39
v.14
v.20
v.21-22
v.24
huvudsäsong v.40-13
v.14
v.20
v.21-22
v.24
1) På grusplan börjar säsongen v.14
2) Startvecka 10 förutsätter en väderlek som möjliggör öppnande av alla planer samtidigt.
3) Naturgräsplaner är endast öppna under perioden v. 18-41. Uppehåll i abonnemangen v.26-30. Naturgräsplaner helt stängda. Övriga planer går att boka.
4) Arrangemang går att boka om de omfattar minst tre veckor.
5) Begränsat antal ishallar.
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5. Öppethållande
Ordinarie öppethållande för uthyrning, samtliga idrottsanläggningar:

måndag - fredag
lördag
söndag

kl. 16.00 – 22.00
kl. 09.00 – 18.00
kl. 09.00 – 22.00

Undantag i form av öppet till kl. 24.00 kan beviljas av verksamhetschef för
organiserad spontanidrott.
Ordinarie öppethållande för uthyrning, skollokaler:

måndag - fredag
lördag
söndag

kl. 17.00 – 22.00
kl. 09.00 – 18.00
kl. 09.00 – 22.00

Skollov – utöver ovanstående tider

Sporthallarna och bollplaner (ej naturgräs)
måndag - fredag kl. 08.00 – 16.00
Sommarperioden inomhus v.26-30

Bemannade anläggningar
måndag - fredag kl. 09.00 – 16.00
Resterande sporthallar och skollokaler
Stängt under perioden v. 25-33
Sommarperioden bollplaner v.26-30

måndag - fredag kl. 09.00 – 22.00 Inga omklädningsrum efter kl. 16.00
lördag - söndag
kl. 09.00 – 22.00 Inga omklädningsrum
Naturgräs helt stängt
Sporthallar och omklädningsrum kan under sommaren hyras ut, utöver ordinarie öppettider, till föreningar. Det sker efter speciell överenskommelse
med Kultur- och fritidsförvaltningen.
Helgdagar

Följande helgdagar är idrottsanläggningarnas och skollokalernas ordinarie
verksamhet inställd.
•
Jul (dagen före julafton från kl.17.00, julafton, juldagen och annandag
jul)
•
Nyår (nyårsafton och nyårsdagen)
•
Påsk (långfredagen, påskafton, påskdagen)
•
Midsommar (midsommarafton och midsommardagen)

BOTKYRKA KOMMUN
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5.2 Period för abonnemang

Abonnemang löper enligt säsongerna i tabell 1, utan avbrott för skollov.
Däremot är det avbrott i abonnemangen vid helgdagar. Det kan också bli enstaka avbrott i abonnemanget vid arrangemang som söks före sista datum i
tabell 1
Vilka helgdagar det gäller beslutas av kultur- och fritidsnämnden i ett separat beslut..
5.3 Uthyrning utanför ordinarie öppethållande

Uthyrning utanför de ordinarie öppettiderna är möjlig. De timmar som ligger utanför ordinarie öppettid kostar en tilläggsavgift enligt separat beslut
om avgifter för idrottsanläggningarna.
För arrangemang är sista datum för ansökan fyra månader i förväg. För träning och match är det senast en månad innan.
5.4 Överskrida bokad tid – oplanerad övertid

När ett arrangemang drar ut på tiden och avslutas efter det bokade klockslaget drabbar det kommunens personal och eventuellt andra hyresgäster. Därför måste vi debitera en högre tilläggsavgift än om övertiden är planerad och
bokad en månad i förväg. Vi kallar avgiften för tilläggsavgift för oplanerad
övertid.
Denna avgift införs för att uppmuntra föreningarna att boka det antal timmar
som verkligen behövs för att genomföra, avsluta och grovstäda anläggningen framför allt i samband med turneringar och matcher.
I de fall som förseningen beror på anläggningstekniska orsaker debiteras
ingen tilläggsavgift. Det kan vara strömavbrott, fel på ismaskin eller liknande.
5.5 Villkor för vinterplaner

Vecka 1-9 vinterunderhålls någon eller några av konstgräsplanerna i kommunen enligt beslut årligen senast den 30 september. Om antalet bokningar
blir för lågt kan beslutet omprövas och ändras senast 15 december.
Vinterunderhåll görs i den mån det är möjligt utan att skada underlaget och
när väderförhållanden tillåter det. Idrottsplatspersonal på respektive anläggning avgör om planen är spelbar eller inte. Om planen är spelbar och inte
avbokad kommer förening att debiteras kostnad enligt regelverket oavsett
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om de nyttjar tiden eller inte. Om planen inte är spelbar debiteras föreningen
inte för tiden.
Vinterunderhåll innebär att planen plogas men att 1-2 cm snö lämnas, för att
inte skada underlaget. Planen borstas sedan för att få bort mer snö. Vinterunderhåll sker måndag-fredag mellan 08:00-16:00 vecka 1-9.

6. Avbokning
Om man inte kommer att utnyttja sin hyrestid är det viktigt att avboka tiden
så att andra föreningar får möjlighet att använda tiden. Detta gäller även
abonnemang där man inte vill använda träningstiden på ett skollov. Om man
inte har avbokat en tid som inte används kostar det en tilläggsavgift.
Avbokningsvillkor:

•
•
•

Avbokning mer än en vecka innan kostar inget.
Avbokning som görs mindre än en vecka innan debiteras med halv
taxa.
Tid som inte avbokas och inte heller används debiteras en avbokningsavgift per timme utöver ordinarie hyra.

Nivån på avbokningsavgiften fastställs av kultur- och fritidsnämnden.

7. Villkor för nycklar och larmkort till idrottsanläggningar
Föreningar och hyresgäster med abonnemang får tillgång till larmkort och
nycklar för inpassering i lokalerna. Hyresgäster som hyr vid enstaka tillfällen blir insläppta av vaktmästare.
7.1 Larmkort

Föreningar och hyresgäster köper larmkort av föreningsbyrån. Ett larmkort
kan återanvändas flera terminer. En riktlinje är två larmkort per träningsgrupp. Larmkort ska kvitteras ut av föreningsrepresentant på föreningsbyrån. Föreningen ska föra register över kortnumren för att de ska kunna återanvändas.
Larmkorten kommer att laddas med uppgifter för abonnemangets lokal och
tidsperiod. När abonnemanget löper ut upphör larmkortet att fungera. Larmkortet kan återanvändas nästa termin då det kan laddas med nya uppgifter.
Borttappat larmkort ersätts genom att föreningen köper ett nytt kort. Samtidigt nollas lagringen i det borttappade kortet.
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Avgiften för larmkort fastställs av kultur- och fritidsnämnden.
7.2 Nycklar

Nycklar kvitteras ut mot en deposition, som fås tillbaka när den återlämnas.
Nycklar kvitteras ut av representant för föreningen och återlämnas när
abonnemangstiden löper ut.
Om nyckel förloras ska det polisanmälas av föreningen/hyresgästen. I de fall
där borttappade nycklar gör att vi måste byta lås kommer kostnaden att debiteras föreningen.
7.3 Hjälp att öppna anläggning

Om föreningen/hyresgästen tillkallar vaktmästare för att öppna lokalen trots
att man har kvitterat ut larmkort eller nyckel för just den bokningen kommer
vi att debitera en serviceavgift.
Detta gäller inte om man tillkallar vaktmästare på grund av anläggningstekniska problem, exempelvis fel på larmanordning eller felaktig hantering av
tidigare användare.

8. Avgifter
Tabell 2
Avgifter för anläggningshyra

Objekttyp
Sporthall, mått minst 16x36 m

Avgift per timme
(om ej annat anges)

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Bidragsbeviljade föreningar från Botkyrka,
kommunala enheter

Privatpersoner, företag
och ej bidragsbeviljade
föreningar från Botkyrka

Föreningar, företag och
privatpersoner från
andra kommuner

100 kr

250 kr

400 kr

Gymnastiksal, rum för judo, bordtennis eller squash
Styrketräningsrum

60 kr

120 kr

240 kr

60 kr

-

-

Gymnastiksal, rum för bordtennis
eller squash på terminskontrakt

-

1500 kr/termin

-

Fotbollsplan, grus 5-manna

20 kr

40 kr

100 kr

Fotbollsplan, grus 7-manna

40 kr

80 kr

160 kr

Fotbollsplan, grus 11-manna

50 kr

100 kr

200 kr
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Fotbollsplan, konstgräs 5-manna

50 kr

100 kr

250 kr

Fotbollsplan, konstgräs 7-manna

75 kr

150 kr

300 kr

Fotbollsplan, konstgräs 11-manna

150 kr

300 kr

500 kr

Fotbollsplan gräs 11-manna

150 kr

300 kr

500 kr

Vinterplan, plogad
Vinterplan, plogad och uppvärmd

300 kr
800 kr

600 kr
1 000 kr

1 000 kr
1 500 kr

Friidrottsarena, exkl. fotbollsplan
Friidrottsarena, inkl. fotbollsplan

100 kr
150 kr

300 kr
400 kr

500 kr
600 kr

försäsong

500 kr

900 kr

1 500 kr

huvudsäsong

150 kr

600 kr

1 200 kr

eftersäsong

300 kr

900 kr

1 500 kr

huvudsäsong

100 kr

300 kr

500 kr

eftersäsong

200 kr

500 kr

1 000 kr

Endast omklädningsrum

30 kr

60 kr

80 kr

Aula

75 kr

150 kr

300 kr

Matsal (elevmatsal)

60 kr

120 kr

225 kr

Matsal (personalmatsal)

45 kr

90 kr

150 kr

Konferensrum

45 kr

90 kr

150 kr

Skolsal

45 kr

90 kr

150 kr

700 kr/natt *)
1000 kr/natt *)

1200 kr/natt *)
2100 kr/natt *)

Ishusets ishall (s.k. varm hall)
sommar

Övriga ishallar (s.k. kalla hallar)

Skolsal för övernattning

200 kr/natt*)

Konferensrum för övernattning

300 kr/natt*)

Gymnastiksal för övernattning
Sporthall för övernattning
*) natt = kl. 18-08

400 kr/natt *)
700 kr/natt *)

Övriga avgifter för idrottsanläggningarna och skollokalerna
Avgift för ej utnyttjad tid som inte har avbokats, per bokning
Avgift för larmkort
Depositionsavgift för nyckel (Årsavgift)
Serviceavgift för att öppna anläggning, trots larmkort eller nyckel
Bokning utanför ordinarie öppettid, tillägg till ordinarie timtaxa

500 kr
100 kr
100 kr
500 kr
1
400 kr/tim )

BOTKYRKA KOMMUN
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Oplanerad bokning utanför ordinarie öppettid, tillägg till ord. timtaxa
800 kr/tim
Bokning av ishall utanför ordinarie öppettid, tillägg till ordinarie timtaxa
800 kr/tim
2
Storhelgstillägg, tillägg till ordinarie timtaxa )
800 kr/tim
Oplanerad bokning under storhelg, tillägg till ord. timtaxa
1200 kr/tim
3
Anläggningen lämnad olåst vid hyrestidens slut
1000 kr )
Hyresgästen har inte plockat bort material/sarg
500 kr
Hyresgästen har inte grovstädat efter träningstid och ungdomsmatch
500 kr
Hyresgästen har inte grovstädat efter turnering eller annat arrangemang
2 500 kr
Brandkårsutryckning som orsakats av falskt larm
2 500 kr
Större skadegörelse eller stöld
verklig kostnad
1
) Förbundssanktionerade arrangemang, med motsvarande SM-status, får bokas in efter 18:00 på lördagar till ordinarie
taxa.
) Vilka helger som är storhelg definieras i beslut om öppethållande i Botkyrka kommuns idrottsanläggningar.
3
) När skadegörelse eller stöld har skett på grund av att anläggningen inte varit låst eller larmad tillkommer även kostnader för skadegörelsen.
2

Definition av bidragsbeviljade föreningar:

Bidragsbeviljade föreningar är alla föreningar som får föreningsbidrag av
kommunen, oavsett de är mötesplatsföreningar, idrottsföreningar eller
konstnärliga föreningar. Och oavsett åldern på medlemmarna. Idrottsföreningar med ungdomsverksamhet kommer att prioriteras i fördelningen av
anläggningstider. Övriga föreningar är hänvisade till att boka strötider och
extratider.
Flytt av material

Kommunen kan på hyresgästens förfrågan flytta innebandysargar, 5mannamål och visst gymnastikmaterial mellan anläggningar i samband med
arrangemang. Dock endast om det finns ledigt material. Övrigt material
transporteras ej mellan anläggningar.

9. Fakturering
Fakturering sker månadsvis och i efterskott, enligt av kultur- och fritidsnämnden fastställda taxor. Föreningar med skulder till Botkyrka kommun
debiteras med förskottsfakturering. För hela faktureringsvillkoren hänvisas
till kultur- och fritidsnämndens ärende KF/2009:188. Villkoren finns också
på botkyrka.se
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10. Ordningsregler och villkor för uthyrning
•

Vid föreningsaktivitet ska alltid en ansvarig ledare finnas på plats under hela hyrestiden. Ansvarig ledare ska känna till och följa säkerhetsföreskrifter för den aktuella anläggningen. Säkerhetsföreskrifter följer
med bokningsbekräftelsen samt finns på botkyrka.se. Det är föreningens/hyresgästens ansvar att ta del av säkerhetsföreskrifterna.

•

Vid kontroll ska man kunna uppvisa bokningsbekräftelse.

•

Idrottsanläggningarna får inte hyras ut i andra hand. Undantagsfall är
när det sedan tidigare finns gällande skriftligt avtal med kultur- och fritidförvaltningen.

•

Styrketräningsrum får endast användas av idrottsföreningars aktiva
medlemmar.

•

Omklädningsrum får tas i bruk tidigast 30 minuter före hyrestidens
början, och ska lämnas senast 30 minuter efter hyrestidens slut.

•

I inomhusanläggningar får man endast använda inomhusskor utan
dobbar och som inte färgar av sig. Man får endast använda utrustning
och bollar som är till för inomhusbruk. Man får inte heller använda
klister, harts eller liknande om det inte finns angivet i anläggningens
beskrivning i bokningssystemet.

•

Vid match har den hyrande föreningen ansvar för att gästande förening
känner till och följer dessa ordningsregler.

•

Tillfällig reklam får sättas upp vid i samband med match/tävling (ej i
korridorer, entréer, utomhus mm) under hyrestiden. Reklam får inte
sättas upp på ett sätt så att anläggningen skadas och den ska tas ner direkt efter hyrestidens slut. Permanent reklam kan tillåtas efter skriftlig
överenskommelse med föreningsbyrån.

•

Hyresgästen ska lämna anläggningen grovstädad. Det betyder att
skräp, lera och grov smuts inte ska förekomma och att redskap ska
vara återställda på sin ursprungliga plats. Detta gäller både inomhuseller utomhusarena samt omklädningsrum. Om detta inte görs debiteras en avgift enligt fastställd prislista.

•

Lokaler ska lämnas låsta och larmade enligt anvisningarna. Om detta
inte görs debiteras en avgift enligt fastställd prislista.

•

I lokalerna råder alkohol- och rökförbud. Djur får inte vistas inomhus i
anläggningarna.

•

Övernattning är endast tillåten i samband med arrangemang. Det ska
anges i ansökan. Hyresgästen är skyldig att ta kontakt med brandmyn-

13[17]

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsförvaltningen

dighet och anmäla att övernattning ska ske samt följa brandmyndighetens riktlinjer.
•

Falskt brandlarm som utlöses under hyrestiden kommer att debiteras
hyresgästen enligt fastställd prislista.

•

Skador eller slitage som beror på att man inte har följt dessa ordningsregler debiteras av kultur- och fritidsförvaltningen till den hyrande föreningen eller organisationen.

•

Skada på lokal och inventarier ska anmälas via
idrottsanlaggningar@botkyrka.se

•

Om en hyresgäst inte utnyttjar en abonnemangstid på fyra veckor i rad
avbokas den tiden.

•

Om man bryter mot ordningsreglerna vid upprepade tillfällen kan laget, föreningen, personen eller organisationen bli avstängd från alla eller delar av bokade tider.

11. Uppföljning
Kultur- och fritidsförvaltningen genomför regelbundet kontroller av att fördelningsprinciperna och ordningsreglerna efterföljs.
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12. Förklaringar
Fördelningsmodell

Det system som ligger till grund för fördelning av
lokaler.

Fördelningstid

Tid som fördelas utan ansökan till de föreningar
som är berättigade enligt fördelningsmodellen. Är
oftast abonnemangstid.

Abonnemangstid

De träningstider som löper veckovis över hela säsongen.

Närhetsprincip

Föreningens huvudsakliga upptagningsområde styr
i möjligaste mån tidsfördelningen för barn upp till
13 år. Botkyrka kommun strävar efter att barn ska
ha nära till anläggningarna.

Elitverksamhet

Definition enligt riksidrottsförbundet. Garanterad
miniminivå av träningstider enligt specialidrottsförbundens riktlinjer.

Senior

Föreningens representationslag.

Junior

Enligt respektive specialförbunds definition.

Inom-/utomhusidrott

Som inomhusidrotter räknas de idrotter som har sin
huvudsakliga tävlingssäsong inomhus. Och tvärtom.

Idrottsskolor

Idrottsverksamhet arrangerad av en förening för
barn under 8 år.

Säkerhetsföreskrifter

Beskriver rutiner för brand, larm och säkerhet i anläggningarna. Finns på botkyrka.se

BOTKYRKA KOMMUN
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Bilaga 1 Punktsystemet
Så här beräknas den fördelningstid varje typ av lag har rätt till:
Totalt antal bokningsbara timmar för varje anläggningstyp per vecka = x
tim.
Anläggningstyper är ishallar, konst/naturgräsplaner, sporthallar och gymnastiksalar.
Tid för allmänheten, övrig bokningsbar tid och tid för seniorer = y, dras av
från den bokningsbara tiden.
x - y = tillgänglig tid att fördela
Varje förening får ett antal punkter baserat på antal lag och ålder på grupperna. Punkterna ger fördelningstid till föreningen. Föreningen fördelar sedan tiderna till de olika lagen. Seniorer är inte värda punkter, bara fast tid.
Fördelningen av tid för seniorer följer respektive specialidrottsförbunds rekommendationer.
Antal punkter baseras på antal lag och idrottskolegrupper. Lagen ger mer
punkter ju äldre de är enligt schema 1. Punkter delas med tillgänglig tid. Då
får man veta hur många minuter anläggningstid varje punkt är värd.
Verksamhet
Division 1
Division 2
Division 3
Division 4
Division 5 –
P/F 17-18
P/F 16
P/F 15
P/F 14
P/F 13
P/F 12
P/F 11
P/F 10
P/F 9
P/F 8
Idrottsskola

Punkter

4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1

Fast tid
x tim/veckan
x tim/veckan
x tim/veckan
x tim/veckan
x tim/veckan
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Exempel: Föreningen IFK Klubben har 2 lag pojkar 10, 1 lag flickor 11, 1
lag flickor 15, 1 lag Pojkar 16. Det ger föreningen följande poäng:
2x2
1x2
1x3
1 x 4 = 13 punkter.
Föreningen bedriver verksamhet på fotbollsplan. Vi antar att det finns 1000
tillgängliga timmar att fördela (y) på konstgräsplan under en säsong.
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Kultur- och fritidsnämnden
2013-11-05

Anmälningsärenden (KF/2012:330)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande ärenden anmäls till kultur- och fritidsnämnden:
KS 2013-10-07 § 195 – Nya digitala verktyg inom sociala medier

Dnr KF/2012:330

PROTOKOLLSUTDRAG
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Kommunstyrelsen
2013-10-07

§ 195
Nya digitala verktyg inom sociala medier (KS/2012:518)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslaget att genomföra projektet Botkyrkas
Röster under perioden oktober 2013 – december 2014, för utveckling och
användning av digitala verktyg i demokratiarbetet.
En rapport med analys av projektet och eventuellt förslag till fortsatta insatser ska redovisas till kommunstyrelsen i början av 2015.
Sammanfattning

Inför de allmänna valen hösten 2010 genomförde Botkyrka kommun ett pilotprojekt i samarbete med föreningen Fanzingo i Alby. Pilotprojektet genomfördes inom ramen för insatser för ökat valengagemang och valdeltagande, framför allt bland ungdomar. Syftet var att, genom att använda sociala medier och hemsidan Botkyrkas röster, kommunicera med de unga om
vilka frågor de tyckte var viktiga inför valet.
Ambitionen med Botkyrkas röster är att utveckla ett varierat och meningsfullt utbud av innehåll för och med Botkyrkabor. Detta görs huvudsakligen
genom hemsidor och sociala medier, där kommuninvånare bloggar, intervjuas och medverkar i tv- och/ eller radioinslag kring lokala frågor. Innehållet ska förmedla nyheter, fakta och debatt samt kulturella och konstnärliga
upplevelser från olika delar av Botkyrka kommun på kommuninvånarnas
egna villkor. Kommunen är ansvarig utgivare och det är vår roll att vara
uppmärksamma på den demokratiska balans som krävs för att medborgarna
verkligen ska betrakta Botkyrkas Röster som sitt eget forum, och en medieröst som representerar dem.
Ett viktigt syfte med kommunens insatser kopplat till nya verktyg och arenor för demokratiutveckling är att sätta fokus på åtgärder som leder till ökad
delaktighet bland kommuninvånarna, framför allt unga. Kommunen bör bidra till att skapa ett ”medierum” där unga människor känner sig trygga och
välkomna att delta i det demokratiska samtalet.

Dnr KS/2012:518

BOTKYRKA KOMMUN
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Dnr KS/2012:518

Med tanke på hur användningen av nya medier ser ut och att Botkyrkas röster är ett projekt inom dessa nya medier kommer unga Botkyrkabor att vara
den främsta målgruppen för Botkyrkas röster, men innehållet vänder sig i
hög grad också till politiker och tjänstemän i kommunen och i förlängningen
alla Botkyrkabor.
Genom projektet Botkyrkas röster ska minst 400 unika botkyrkabor medverka i Botkyrkas Röster under projektets period, som bloggare, debattörer
eller intervjuobjekt. Dessutom ska minst trettio botkyrkabor ingå i en av de
lokala redaktioner som ingår i projektet.
Botkyrkas röster bidrar till den kommunala demokratiutvecklingen och stärker invånarnas engagemang för den lokala demokratin och kommer sannolikt att bidra till ett ökat engagemang och ökad delaktighet inför de olika valen 2014.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunen ger ekonomiskt stöd
till föreningen Fanzingo för att genomföra projektet Botkyrkas Röster under
perioden oktober 2013 – december 2014.
Föreningen Fanzingo får ett stöd på 200 000 kr exklusive moms för att utveckla Botkyrkas Röster under perioden 2013-10-01 – 2014-12-31. Kostnaden för 2013 täcks inom befintlig budget.
Botkyrka Stadsnät bidrar med ytterligare 50 000 kronor exklusive moms.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-09-25.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2013-09-13, § 43.
Särskilt yttrande

Yngve R K Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
_____
Expedieras till:
- Samtliga nämnder
- Kommunikationschef Marica Nordwall, kommunledningsförvaltningen
- Verksamhetschef Helena Rojas, kommunledningsförvaltningen
- Demokratiutvecklare Ahmad Azizi, kommunledningsförvaltningen

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
2013-10-07
Ärende 195

Nya digitala verktyg inom sociala medier

Det är förstås bra, att försöka hitta nya vägar och metoder att kanalisera ungdomars
engagemang, men hur samspelar detta med att förstärka den representativa demokratin? Vi
har ett partiväsende som sedan länge tappar i medlemsantal och har svårt att få människor att
först vilja ta ett förtroendeuppdrag och sedan faktiskt också behålla det.
Varför ska Botkyrka Stadsnät lägga in 50 000 kr i detta projekt? Har beslutet i bolaget redan
fattats, eller förutsätts beslutet fattas i och med att ärendet tas i KS?
Ska detta forum anses ha en större ”remisstyngd” för kommunens tjänstemän än andra
synpunkter från medborgare, som ex. medborgarförslag, e-post, webbpaneler eller
dialogforum?
Hur många sådana här kanaler för påverkan har vi kommunen – och hur många behöver vi
egentligen?

Jimmy Baker
Yngve RK Jönsson

Stina Lundgren
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Kultur- och fritidsnämnden
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Delegationsbeslut
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

Beslut om bidrag på 10 000 kronor till Alby IF baseball för spontanidrottsaktiviteter
Beslut om bidrag på 10 000 kronor till Botkyrka wrestling IF för spontanidrottsaktiviteter
Beslut om bidrag på 10 000 kronor till Hågelby 4H för utökad verksamhet
för personer med funktionsnedsättning
Beslut om bidrag på 3000 kronor till Astma- och allergiföreningen för lägerverksamhet

Dnr KF/2013:5

