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Kultur- och fritidsnämnden
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Svar på medborgarförslag - Anlägg en bmx-cykelbana på
flygfältet i Riksten (KOF/2016:43)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har mottagit ett medborgarförslag gällande att
anlägga en BMX-bana någonstans på flygfältet vid Riksten. Kultur- och fritidsförvaltningen anger att spontanidrott och motion i utemiljö är viktigt.
Förslaget avslås eftersom det pågår ett planeringsarbete avseende fritidsoch idrottsanläggningar i Riksten. I detta ingår att i dialog med föreningsliv
och medborgare planera utvecklingen av fritids- och idrottsanläggningar inklusive en eventuell BMX-bana.

Dnr KOF/2016:43

1[2]
Kultur- och fritidsförvaltningen
2016-04-01

Referens

Mottagare

Linus Söderling

Roger Vintemar

Dnr KOF/2016:43

Svar på medborgarförslag – Anlägg en bmx-cykelbana på
flygfältet i Riksten

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har mottagit ett medborgarförslag gällande att
anlägga en BMX-bana någonstans på flygfältet vid Riksten. Kultur- och fritidsförvaltningen anger att spontanidrott och motion i utemiljö är viktigt.
Förslaget avslås eftersom det pågår ett planeringsarbete avseende fritidsoch idrottsanläggningar i Riksten. I detta ingår att i dialog med föreningsliv
och medborgare planera utvecklingen av fritids- och idrottsanläggningar inklusive en eventuell BMX-bana.
Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har mottagit ett medborgarförslag innehållande
förslag att kommunen ska anlägga en bana för BMX-cyklar någonstans på
flygfältet vid Riksten. Förslagsställaren Robert Kitzberger menar att området kring flygfältet redan idag används av unga BMX-cyklister, men skulle
kunna fungera ännu bättre med en riktigt anlagd bana för ändamålet.
Kultur- och fritidsförvaltningen instämmer i att spontanidrott och motion i
utemiljö är en viktig fråga att tillgodose, vilket även betonas i Botkyrkas idrottspolitiska program 2012-2016.
Kultur- och fritidsförvaltningen är involverade i utvecklingen av Rikstens
friluftsstad, ett arbete som leds av samhällsbyggnadsförvaltningen. Vikten
av att tillgodose anläggningsbehovet för idrotts- och fritidsaktiviteter är stort
i den växande stadsdelen. Nu pågår arbete med detaljplan 5 som beräknas
vara klar i slutet av 2016. Planen omfattar utöver borätter även idrottsmark
på och kring flygfältet. I samband med att utvecklandet av fritids- och idrottsanläggningar på denna mark kommer dialog med medborgare och före-
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ningsliv kring önskemål genomföras. Eventuellt anläggande av en BMXbana bör därför avvakta och ingå i detta arbete.
När det gäller möjligheten att utöva BMX-idrott finns det även en anläggning av god kvalité inom relativt nära avstånd. Denna anläggning är belägen
på Visätra IP och har såväl inomhus- som utomhusbanor. Intresserade av
BMX och idrott är välkomna och uppmuntras att använda denna anläggning.
Pernilla Conde Hellman
Kultur- och fritidschef

____________________
Expedieras till:

Förslagsställaren
Kommunfullmäktige

Roger Vintemar
Verksamhetschef
Idrott och anläggning

Dnr KOF/2016:43

Rubrik

Anlägg en bmx-cykel-bana någonstans på flygfältet vid Riksten publicering

Förnamn
Efternamn
Namn

Robert Kitzberger

Förslag

Jag föreslår att kommunen anlägger en bmx-cykel-bana någonstans på
flygfältet uppe vid Riksten.

Motivering

Plats finns det och det kan inte vara särskilt kostsamt att anlägga, då det i stort
sett bara är jord och sand som behövs. Se hemsidan för bmx-banan i Älvsjö:
http://www8.idrottonline.se/AlvsjoBmx-klubb-Cykel/
Ingen skulle bli lyckligare än alla småttingar i Riksten som nu hittar sina egna
gupp och hopp bland de befintliga kullarna intill fältet. Även andra bmxintresserade i Tullinge och Botkyrka behöver en vettig bana att köra i.
Se även:
http://www.dirtbuilders.com
http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/har-ar-soderort-ute-ochcyklar/Ldelfv!6sNyitaQWwei4j6SuZMK5A/
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Kultur- och fritidsnämnden
2016-04-08

Svar på medborgarförslag - Utegym och papperskorgar
nedanför kolonilotterna och Kärrsby fotbollsplan
(KOF/2016:56)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden bifaller medborgarförslaget.
Sammanfattning

Förslagsställaren Siw Klöverås föreslår att det byggs ett utegym i närheten
av Kärsby IP och i anslutning till de promenadsstråk som finns där. Kulturoch fritidsförvaltningen anser att utegym bidrar till positiva effekter bland
annat genom att fler medborgare ges möjlighet till spontan motion. Kulturoch fritidsförvaltningen instämmer i att Kärsby IP är en lämplig plats för ett
utegym och föreslår bifall på medborgarförslaget. Detta utegym kommer då
att byggas under 2016.

Dnr KOF/2016:56
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Kultur- och fritidsförvaltningen
2016-04-01

Referens

Mottagare

Linus Söderling

Roger Vintemar

Dnr KOF/2016:56

Svar på medborgarförslag – Utegym och papperskorgar
nedanför kolonilotterna och Kärsby fotbollsplan
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden bifaller medborgarförslaget.
Sammanfattning

Förslagsställaren Siw Klöverås föreslår att det byggs ett utegym i närheten
av Kärsby IP och i anslutning till de promenadsstråk som finns där. Kulturoch fritidsförvaltningen anser att utegym bidrar till positiva effekter bland
annat genom att fler medborgare ges möjlighet till spontan motion. Kulturoch fritidsförvaltningen instämmer i att Kärsby IP är en lämplig plats för ett
utegym och föreslår bifall på medborgarförslaget. Detta utegym kommer då
att byggas under 2016.
Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har mottagit ett medborgarförslag innehållande
förslag att kommunen ska bygga ett utegym i Kärsby, Norsborg.
Förslagsställaren Siw Klöverås skulle gärna vilja se att det anläggs ett utegym någonstans i närheten av Kärsby IP i anslutning till de promenadstråk
som finns i området. Förhoppningen är att detta skulle bidra positivt till att
fler, inte minst ungdomar, kommer ut och rör på sig och nyttjar detta gym.
Kultur- och fritidsförvaltningen håller med om att utegym är en efterfrågad
typ av anläggning och som bidrar till att fler medborgare rör på sig. Idag
finns ett utegym i stadsdelen Hallunda/Norsborg och det är beläget på
Brunna IP.
Kultur- och fritidsförvaltningen håller med förslagsställaren om att Kärsby
IP är en bra placering för ett utegym och bifaller medborgarförslaget. Därmed kommer förvaltningen att under 2016 anlägga ett utegym på Kärsby IP.
Utegymmet kommer att utformas i dialog med förslagsställaren och andra
intressenter för att fungera för såväl vardagsmotionärer i olika åldrar som
flitiga idrottsutövare. Omfattningen av utegymmet samt behoven av belys-
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ning, plats för vila och papperskorgar kommer vid planering och anläggande
att ställas i relation till befintligt budgetutrymme.

Pernilla Conde Hellman
Kultur- och fritidschef

___________
Expedieras till:

Förslagsställaren
Kommunförvaltningen

Roger Vintemar
Verksamhetschef
Idrott och anläggning

Dnr KOF/2016:56

Rubrik

Önskar ett utegym och papperskorgar nedanför kolonilotterna och
Kärrsbyfotbollsplan - publicering

Förnamn

Siw

Efternamn

Klöveråa

Förslag

Har tidigare sänt Er detta! Men det händer inget!
Önskar ett utegym nedanför kolonilotterna och Kärrsbyfotbollsplan! Ovanför
Vattenverket!
Önskar även fler papperskorgar!

Motivering

Marken finns, vore toppen när man tagit morgon promenaden runt
Vattenverket, det många gör! Att sträcka o tänja på kroppen, tror också att
ungdomarna skulle lockas till detta. Utnyttja den marken som finns ovanför
Vattenverket!
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Kultur- och fritidsnämnden
2016-04-08

Dnr KOF/2015:180

Justering av studieförbundsbidragen (KOF/2015:180)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fördela de justerade studieförbundsbidragen för 2016 enligt kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Sammanfattning

Bidragen till studieförbunden i Botkyrka beräknas utifrån de bidragstimmar
studieförbunden rapporterat till Folkbildningsrådet för sin verksamhet i
Botkyrka. För 2016 fördelas bidraget utifrån de bidragstimmar som studieförbunden rapporterat in för 2014. När kultur- och fritidsnämnden tog beslut
om fördelning av studieförbundsbidrag för 2016 (2015-12-07) beslutade
nämnden även att hålla inne utbetalningarna till Ibn Rushd Studieförbund
tills Folkbildningsrådets utredning av Ibn Rushds kraftiga ökning av studietimmar i Botkyrka blivit klar.
Folkbildningsrådet är nu klar med sin utredning och den innebär att Ibn
Rushd justerar ned sina timmar i Botkyrka från 28 580 timmar till 18 242
timmar. Ibn Rushd har gjort tre utredningar av antalet studietimmar i Botkyrka och alla tre utredningar har visat att alla studietimmar är korrekt inrapporterade. Folkbildningsrådet ansåg ändå att verksamhetsökningen i
Botkyrka från 760 timmar till drygt 28 000 timmar är orimlig. Ibn Rushd
fick därför i uppdrag av Folkbildningsrådet att i en rapport till Folkbildningsrådet redovisa hur mycket som är rimligt att studieförbundet Ibn Rushd
ansvarar för och redovisar. Resultatet blev att antalet timmar justerades ned
till 18 242.
Justerat studieförbundsbidrag för 2016

Bidraget fördelas proportionerligt utifrån det totala antalet godkända bidragstimmar som studieförbunden redovisat till Folkbildningsrådet för år
2014. I Botkyrka innebär detta följande förslag till justerad fördelning av
studieförbundsbidrag för 2016:

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

ORDFÖRANDEFÖRSLAG
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Studieförbund
ABF Botkyrka Salem
Bilda
Folkuniversitetet
Ibn Rushd studieförbund
Kulturens Bildningsverksamhet
Medborgarskolan
NBV Stockholms län
Sensus Stockholm Gotland
Studiefrämjandet Stockholms Län
Studieförbundet Vuxenskolan

Totalt

Timmar 2014
36 472
19 121
27
18 242
55
6 758
252
13 058
7 347
17 640
118 972

2[2]
Dnr KOF/2015:180

Stöd 2016
640 709 kr
335 902 kr
474 kr
320 460 kr
966 kr
118 719 kr
4 427 kr
229 392 kr
129 066 kr
309 885 kr
2 090 000 kr

TJÄNSTESKRIVELSE
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Kultur- och fritidsförvaltningen
2016-03-16

Referens

Mottagare

Mattias Lidström

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KOF/2015:180

Justerat studieförbundsbidrag 2016
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fördela de justerade studieförbundsbidragen för 2016 enligt kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Sammanfattning

Bidragen till studieförbunden i Botkyrka beräknas utifrån de bidragstimmar
studieförbunden rapporterat till Folkbildningsrådet för sin verksamhet i
Botkyrka. För 2016 fördelas bidraget utifrån de bidragstimmar som studieförbunden rapporterat in för 2014. När kultur- och fritidsnämnden tog beslut
om fördelning av studieförbundsbidrag för 2016 (2015-12-07) beslutade
nämnden även att hålla inne utbetalningarna till Ibn Rushd Studieförbund
tills Folkbildningsrådets utredning av Ibn Rushds kraftiga ökning av studietimmar i Botkyrka blivit klar.
Folkbildningsrådet är nu klar med sin utredning och den innebär att Ibn
Rushd justerar ned sina timmar i Botkyrka från 28 580 timmar till 18 242
timmar. Ibn Rushd har gjort tre utredningar av antalet studietimmar i Botkyrka och alla tre utredningar har visat att alla studietimmar är korrekt inrapporterade. Folkbildningsrådet ansåg ändå att verksamhetsökningen i
Botkyrka från 760 timmar till drygt 28 000 timmar är orimlig. Ibn Rushd
fick därför i uppdrag av Folkbildningsrådet att i en rapport till Folkbildningsrådet redovisa hur mycket som är rimligt att studieförbundet Ibn Rushd
ansvarar för och redovisar. Resultatet blev att antalet timmar justerades ned
till 18 242.
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Justerat studieförbundsbidrag för 2016

Bidraget fördelas proportionerligt utifrån det totala antalet godkända bidragstimmar som studieförbunden redovisat till Folkbildningsrådet för år
2014. I Botkyrka innebär detta följande förslag till justerad fördelning av
studieförbundsbidrag för 2016:
Studieförbund
ABF Botkyrka Salem
Bilda
Folkuniversitetet
Ibn Rushd studieförbund
Kulturens Bildningsverksamhet
Medborgarskolan
NBV Stockholms län
Sensus Stockholm Gotland
Studiefrämjandet Stockholms Län
Studieförbundet Vuxenskolan

Totalt

Pernilla Conde Hellman
Kultur- och fritidschef

Timmar 2014
36 472
19 121
27
18 242
55
6 758
252
13 058
7 347
17 640
118 972

Stöd 2016
640 709 kr
335 902 kr
474 kr
320 460 kr
966 kr
118 719 kr
4 427 kr
229 392 kr
129 066 kr
309 885 kr
2 090 000 kr

Hewan Temesghen
Verksamhetschef
Ungdom och förening

Bilaga

Dnr KF/2015:180

Stöd till studieförbund 2016
Stödet fördelas enligt det totala antal bidragstimmar
som studieförbunden redovisat till Folkbildningsrådet för år 2014.

Studieförbund
ABF Botkyrka Salem
Bilda
Folkuniversitetet
Ibn Rushd studieförbund
Kulturens Bildningsverksamhet
Medborgarskolan
NBV Stockholms län
Sensus Stockholm Gotland
Studiefrämjandet Söderort
Studieförbundet Vuxenskolan
TOTALT

Ekonomiskt stöd per bidragstimme
Stöd till studieförbund 2016

Fördelning beslutad i december
Timmar 2014
Stöd 2016
36 472
589 486 kr
19 121
309 047 kr
27
436 kr
28 580
461 930 kr
55
889 kr
6 758
109 228 kr
252
4 073 kr
13 058
211 053 kr
7 347
118 747 kr
17 640
285 110 kr
129 310
2 090 000 kr

Fördelning efter justering av timmar
Timmar 2014
Stöd 2016
36 472
640 709 kr
19 121
335 902 kr
27
474 kr
18 242
320 460 kr
55
966 kr
6 758
118 719 kr
252
4 427 kr
13 058
229 392 kr
7 347
129 066 kr
17 640
309 885 kr
118 972
2 090 000 kr

17,57
2 090 000 kr
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1 Inledning
Ibn Rushd är ett studieförbund som jobbar aktivt och ständigt med att stödja samt utveckla
människors möjlighet till att organisera sig i föreningar och organisationer. Särskilt marginaliserade
grupper stärks genom de möjligheterna som organisering ger dem. Därför är det ett viktigt
demokratiuppdrag att stödja föreningar och våra deltagare genom utbildning, finansiering och
vägledning.

2 Ibn Rushds folkbildningsverksamhet
Ibn Rushd är ett studieförbund, som har verksamhet över hela Sverige och är öppet för alla. Vi är ett
studieförbund som arbetar med majoriteten av de muslimska föreningarna i Sverige, vi bedriver
folkbildning i form av studiecirklar och kulturarrangemang samt olika projekt tillsammans med våra
medlemsorganisationer som bidrar till och utvecklar samhället.

3 Ansvar och planering av internkontrollarbete
För att kunna kontinuerligt utvärdera och kvalitetssäkra den folkbildningsverksamhet som finansieras
helt eller delvis från våra bidragsgivare har förbundsstyrelse tagit fram och godkänt ” Riktlinjer för
internkontroll inom Ibn Rushd studieförbund”. Internkontrollarbete ska ständigt ligga i linjer med
statens och andra bidragsgivares syfte som landsting, kommuner eller finansiärer av projekt. Detta
innebär att vi tar hänsyn på Ibn Rushds profil, medlemsorganisationernas vilja, deltagarnas önskemål
och statens fyra syfte.
De grundregler som vi förhåller oss till är statens fyra syfte.
1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
2. bidra till att göra det möjligt fören mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa
engagemang att delta i samhällsutvecklingen,
3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och

4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

4 Genomförande
Ansvar för att planera och genomföra granskning av den verksamhet som har finansierats av
statsbidraget har fördelats mellan internkontrollsansvarige, kvalitetsansvarige och förbundsrektor.
Här nedan beskrivs hela processen stegvis.
Steg 1-Internkontrollsansvarige i samråd med rapporteringsansvarige tar fram slumpmässigt urval av
närvarolistor ur Gustav (mellan 10-25% per distrikt och verksamhetsform)
Steg 2- Efter att slumpmässiga närvarolistor har hämtats ur Gustav går internkontroll och
kvalitetsansvarige igenom följande frågor för att ta fram vilka ytterligare geografiska område och
verksamhetsformer ska granskas utifrån parametrarna nedan:
1 Har Ibn Rushd granskat denna föreningsverksamhet tidigare?
2 Är föreningen ny?
3 Har föreningen haft brister under tidigare års granskning?
4 Hur ser närvarorapporterna i samband med slutrapporteringen?
5. Hur ser verksamhets -volym ut tidigare år?
6. Anonyma samtal?
Steg 3-För att kunna jämföra de underlag som har rapporterats till Folkbildningsrådet (via Gustav)och
dem underlag som har redovisats(skickats av ledaren/förening) i samband med slutrapportering av
verksamheten skapas en mall i Excel som är speciellt anpassad för just den verksamhetsformen.
Underlaget som har varit grund för statsbidraget jämförs med dem rapporter som hämtats ur Gustav.
Några av dem frågor som vi stämmer av underlag mot det som finns rapporterat i Gustav är följande:
• Är arrangemanget bidragsberättigat?
• Är arrangemanget rätt registrerat(studiecirkel/kulturarrangemang/annan
folkbildningsverksamhet)?
• Är närvarolista från studiecirklar/annan folkbildningsverksamhet rätt ifylld?
• Finns en studieplan?
• Är antal studietimmar och deltagare rätt nedräknade och rapporterade i samband med
Stuv?
• Finns adress, telefonnummer och personnummer till ledare och deltagare?
• Är rätt antal deltagare rapporterad i samband med Stuv?
• Är listan underskriven med bläck?
• Är kulturrapporten rätt ifylld?
• Är den underskriven i bläck av Ibn Rushd-företrädare?
• Finns annons eller program bifogat till rapporten?
• Är antalet besökare räknade och uppdelade på män/kvinnor?
• Antal deltagare och ledare?
• Har 480 timmarsregel följts inom cirkelform?
• Hur ser anordnarskapet ut ,har vi varit med redan vid planering av verksamheten så att vi
kan utvärdera den på ett korrekt sett, fyller den anordnarskaps villkor för statsbidrag

Steg 4- Ett urval av närvaro rapporter tas fram för att kunna ringa till deltagare/cirkelledare.
Kontakten tas endast med dem ledare och deltagare som har redovisat närvaro under cirkelns
redovisade sammankomster.
Våra deltagare och ledare får svara på följande frågor.
1. Känner du till Ibn Rushd studieförbund/ förening/Ledare?
2. Har du närvarat på denna cirkel? ( Namn på cirkel + månad/år då cirkel pågick)
3. Varför valde du att gå på denna cirkel?
4. Kan du kort beskriva denna cirkel/hur arbetade ni i gruppen hur många var ni/ kunde ni deltagare
påverka innehållet i cirkel?
5. Skulle cirkeln avslutas med att ni gjorde något särskilt?
6. Har du haft någon nytta av det du lärde dig?
(Fråga 8 och 9 samt fråga 10 ställs endast till cirkelledare)
8. Har ni genomgått cirkelledarutbildning?
9. Har du/dina kollegor(andra cirkelledare) svårigheter med ifyllnad av närvarorapporter och
studieplan?
10. Vem fyller i närvarorapporter? Gör du det själv i samband med sammankomster eller efter?
11. Hur kom ni i kontakt med Ibn Rushd studieförbund?(beskriv kort om själva processen kring
föranmälan av ett arrangemang)
Steg 5- Finns det deltagare och ledare som är på flera arrangemang som krockar i datum och tid?
Internkontrollsansvarige tar fram Schema för ledare och deltagare ur Gustav rapporter.
Obs. Under detta steg granskas den totalt rapporterade verksamhet till Folkbildningsrådet.
Efter att all underlag har tagits fram bjuds in våra distrikts verksamhetsledare/kvalitetsansvariga in
till huvudkontoret för att tillsammans med internkontrollsansvarige, rektor och administrative chef
utföra internkontrollarbete. Förbundsstyrelsens ordförande informeras och bjuds in.
Steg 6 – Arbete fördelas mellan utsedda personer på så vis att ingen av dem som granskar kan
granska det distrikt dem är verksamma i. Samtal till ledare/deltagare utförs så att alla närvarande kan
ta del av de svar som därefter sammanställs i ett dokument.
Steg 7 – Efter att all granskningsarbete har avslutats tar internkontrollsansvarige fram all underlag
och gör en sista kontroll, innan slutrapport och justeringsmall skrivs och skickas till förbundsstyrelse
för godkännande.
Steg 8 – Efter att Ibn Rushds slutrapport blivit godkänd av förbundsstyrelsen skickas den till
Folkbildningsrådet (senas 15:e november) varje år.
Steg 9 – Resultat efter utförd internkontrolls arbete och förslag på handlingsplan skickas till
respektive distrikts verksamhetsledare och anställda.
Handlingsplan på vilka insatser och åtgärder kommer att vidtas bearbetas vidare på distriktsnivå
innan dem rapporteras till riks.
Steg 10- Resultat efter utförd samt planering för nästa års internkontroll finns tillgänglig på vårt
intranät.

5 Gransknings område
Ibn Rushd bedriver folkbildningsarbete över hela Sverige därmed omfattas alla våra distrikt och
lokala avdelningar samt alla verksamhetsformer av granskningen. Verksamhetsåret 2014
rapporterade vi 516 666 timmar samt 9287 antal arrangemang till Folkbildningsrådet.
Av det totala antalet slutrapporterade timmar och arrangemang under 2014 har vi granskat 129 465
timmar/2009 arrangemang dvs. 25 % av den totala verksamheten för år 2014.
Telefonintervjuer med flertal cirkelledare och deltagare gjordes.

Redovisning av dem verksamhetsformer, timmar och kommuner var verksamhet har
granskats följer nedan redovisade per distrikt.

Ibn Rushd Distrikt Norra
Verksamhetsform
Studiecirkel och
Annan folkbildnings
verksamhet
Kulturprogram
Totalt granskat:

Antal arrangemang
241

Antal timmar
22105

36
277
31 % av 2014 års verksamhet

324
22429

Ibn Rushd distrikt Norra har bedrivit verksamhet inom 13 kommuner under 2014 av dem 13
kommuner har vi granskat verksamhet i 12 av dem.

Verksamhet inom följande kommuner har granskats: Umeå, Sundsvall, Sandviken, Gävle,
Timrå, Skellefteå, Nordanstig, Östersund, Piteå, Ljusdal, Norsjö, Strömsund,
Ibn Rushd Distrikt Mitt
Verksamhetsform
Studiecirkel och
Annan folkbildningsverksamhet
Kulturprogram
Totalt granskat:

Antal arrangemang
257

Antal timmar
25489

143
400
28 % av 2014 års verksamhet

1287
26776

Ibn Rushd distrikt Mitt har bedrivit verksamhet inom 20 kommuner under 2014 av dem 20
kommuner har vi granskat verksamhet i alla dem.

Verksamhet inom följande kommuner har granskats: Västerås, Orsa, Nyköping,
Hallstahammar, Malung- Sälen, Eskilstuna, Örebro, Lindesberg, Katrineholm, Nora, Köping,
Borlänge, Ludvika, Skinnskatteberg, Falun, Vingåker, Karlskoga, Kumla, Flen och Oxelösund

Ibn Rushd Distrikt Gotland- Stockholm- Uppsala

Verksamhetsform
Studiecirkel och
Annan folkbildningsverksamhet
Kulturprogram
Totalt granskat:

Antal arrangemang
280

Antal timmar
32933

116
396
23 % av 2014 års verksamhet

1044
33977

Ibn Rushd distrikt Mitt har bedrivit verksamhet inom 11 kommuner under 2014 av dem 11
kommuner har vi granskat verksamhet i 10 av dem.

Verksamhet inom följande kommuner har granskats: Stockholm, Upplands- Väsby,
Huddinge, Uppsala, Sollentuna, Haninge, Botkyrka, Knivsta, Nacka, Täby
Ibn Rushd Distrikt Östra
Verksamhetsform
Studiecirkel och
Annan folkbildningsverksamhet
Kulturprogram
Totalt granskat:

Antal arrangemang
151

Antal timmar
9590

62
213
24 % av 2014 års verksamhet

558
10148

Ibn Rushd distrikt Östra har bedrivit verksamhet inom 23 kommuner under 2014 av dem 23
kommuner har vi granskat verksamhet i 21 av dem.

Verksamhet inom följande kommuner har granskats: Norrköping, Tranås, Linköping,
Älmhult, Vetlanda, Vaggeryd, Nässjö, Gnosjö, Kinda, Gislaved, Jönköping, Mjölby, Motala,
Uppvidinge, Västervik, Kinda, Finspång, Tingsryd, Oskarshamn, Åtvidaberg, Värnamo.
Ibn Rushd Distrikt Västra
Verksamhetsform
Studiecirkel och
Annan folkbildningsverksamhet
Kulturprogram
Totalt granskat:

Antal arrangemang
190

Antal timmar
11873

142
332
19 % av 2014 års verksamhet

1278
13 151

Ibn Rushd distrikt Västra har bedrivit verksamhet inom 12 kommuner under 2014 av dem 12
kommuner har vi granskat verksamhet i alla dem.

Verksamhet inom följande kommuner har granskats: Göteborg, Trollhättan, Borås,
Falkenberg, Mölndal, Mariestad, Karlstad, Uddevalla, Svenljunga, Falköping, Tranemo, Mark
Ibn Rushd Distrikt Södra
Verksamhetsform
Studiecirkel

Antal arrangemang
76

Antal timmar
4632

Annan folkbildningsverksamhet
Kulturprogram
Totalt granskat:

59
3932
50
450
185
9014
13 % av 2014 års verksamhet
Ibn Rushd distrikt Södra har bedrivit verksamhet inom 14 kommuner under 2014,av dem 14
kommuner har vi granskat verksamhet i alla dem.

Verksamhet inom följande kommuner har granskats: Malmö, Ronneby, Helsingborg, Lund,
Landskrona, Trelleborg, Kristianstad, Burlöv, Tomelilla, Karlskrona, Hässleholm, Bromölla,
Höganäs, Perstorp.

6 Resultat
I år redovisar vi en högre siffra med felaktigt rapporterade timmar. För verksamhetsåret 2014
rapporterar vi 15 798. Inom vilka kommuner, län och verksamhetsformer felaktigheter har hittats
framgår av justeringsmallen som bifogas som bilaga till detta dokument.
Mest förekommande felaktigheter vid rapportering var:
- Närvarolistan saknades vid granskning av distriktets verksamhet.
- Antal deltagare, genomförda sammankomster/ timmar var felaktigt beräknade eller
registrerade i Gustav systemet
- Delmoment var ej väl beskrivna enligt bifogade studieplanen.
- Studieplan saknades.
- Verksamhet som rapporterats uppfyller inte statens syfte för folkbildning.
- Antal godkända deltagare var felaktigt beräknade.
Utöver granskning av närvarorapporter tog vi kontakt med flertal cirkelledare och deltagare
som deltog i den verksamhet som rapporterades till Folkbildningsrådet föregående år.
Några av svar som vi fick är följande:
-

-

De flesta personer som intervjuades känner till Ibn Rushd studieförbund. Här ser vi att Ibn
Rushd har blivit mer känt som folkbildnings - aktör i samhället än tidigare år.
Ledaren som har genomgått cirkelutbildning har fått mer kunskap om folkbildning samt det
administrativa ansvaret som krävs av dem.
Inom några distrikt som vi granskade framgick att intresset för cirkelledare- utbildning är
stort.

Några svar var väldig positiva, deltagare rekommenderade cirklar och kurser till sina vänner.
Bland deltagare fanns några som var missnöjda över upplägget och ledarens kunskap inom
ämne samt våra rutiner om att vi behöver deras personuppgifter.
– Bland personer som vi intervjuade i en av våra sex distrikt fick vi kännedom att en deltagare
kände inte att hans/hennes namn var med på listan som ledare. Personen kände till föreningen, och
verksamheten men inte Ibn Rushd Studieförbund . Detta ärende kommer att vidare behandlas av
verksamhetsledare inom distriktet. Möte med föreningsrepresentanter och personen i fråga är bokad
för vidare utredning.

7 Särskild granskning
Utöver kontinuerlig uppföljning samt krav på internkontroll från Folkbildningsrådet, staten och andra
bidragsgivare har Ibn Rushd under 2015 gjort egna granskningar. De särskilda granskningarna
uppkommer efter misstankar som väckts i samband med vår ordinarie kvalitetsuppföljning. De
kommuner som vi valde att göra särskild granskning på är:
Oskarshamn, Gamleby och Västervik. Granskning pågår fortfarande och är i sitt slutskede, möte
mellan föreningsrepresentanter och kvalitetsansvarige är planerad i början av december. Rapport
efter denna granskning kommer att skickas till Folkbildningsrådet och berörda kommuner i mitten av
december 2015.

8 Rimlighetskontroll
Verksamhet 2014
Ibn Rushd Studieförbund har under slutet av 2013 inlett ett nytt samarbete med ännu en
riksorganisation nämligen IKUS, Islamiska Kulturcenterunionen i Sverige. Man räknade med
en viss ökning i verksamhetsrapportering över samtliga förbundets sex distrikt. I distriktet
GSU tillkom hela 71 000 timmar enbart från IKUS föreningar med stor fokus i framförallt
Botkyrka kommun och Stockholms stad. Detta trots samarbetsavböjningar med ytterligare
IKUS föreningar inom dessa områden. Ibn Rushd Studieförbund hade under 2013
slutrapporterat 270 420 timmar vilket till stor del på grund av den nämnda utvecklingen
förvandlades 2014 till 516 666 timmar. Trots denna stora ökning har vi varit extra noga med
att den inrapporterade verksamheten var i enlighet med bidragsvillkoren för folkbildningens
bidrag. Under båda verksamhetsåren har vi erbjudit cirkelledarutbildningar till hundratals
cirkelledare och introducerat E-listan för samtliga föreningar över hela Sverige för att
möjliggöra en smidigare och kvalitetssäkrare övergång under verksamhetsåret 2015.
Vår verksamhet för år 2014 utgick från sju övergripande målsättningar;
1 Ibn Rushd Studieförbund ska synas mer i det offentliga rummet,
2 Stärka den egna identiteten,
3 Utveckla organisationsstrukturen,
4 Stärka personalen,
5 Stödja våra medlemsorganisationer och involvera dem i all verksamhet,
6 Nätverka med viktiga och relevanta aktörer
7 Stimulera verksamhet och engagemang.

Vi jobbar aktivt och ständigt med att stödja samt utveckla människors möjlighet till att
organisera sig i föreningar och organisationer och hjälpa de genom utbildning, finansiering
och vägledning.
Vi har satsat på etablering i nya kommuner där antalet av dessa har ökat i jämförelse med
året 2013.
Vi har satsat på användningen av Ibn Rushds studiematerial hos våra föreningar, som ett led
i en kvalitetssäkring av vår studiecirkelverksamhet.
Vi har utökat vår tillgänglighet och implementerat digitala registreringar av
folkbildningsverksamhet för våra cirkelledare.
Rimlighetskontroll av verksamhet 2014
För att kunna kontinuerligt utvärdera och kvalitetssäkra den folkbildningsverksamhet som
finansieras helt eller delvis från våra bidragsgivare följer vi våra ”Riktlinjer för internkontroll
inom Ibn Rushd studieförbund”. Kvalitetsarbete inom Ibn Rushd Studieförbund ligger i linjer
med statens och andra bidragsgivares syfte som landsting, kommuner eller finansiärer av
projekt.
Detta innebär att vi tar hänsyn till dem interna och externa krav på god folkbildningsarbete.
I år har vi rimlighetskontrollerat verksamhet i följande kommuner. Botkyrka, Sollentuna,
Stockholm, Lund, Helsingborg, Göteborg, Trollhättan, Skinnskatteberg, Ludvika, Gävle,
Strömsund, Uppsala, Vingåker, Nyköping, Gnosjö, Malmö, Mariestad, Västerås, Sundsvall,
Ljusdal, Katrineholm, Borås, Örebro, och Falun.
Inom följande kommuner har vi även rimlighetskontrollerat cirkeltimmar per unik deltagare
Upplands Väsby, Huddinge, Botkyrka, Haninge, Knivsta, Kinda, Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd,
Nässjö, Burlöv, Tomelilla, Tranemo, Skinnskatteberg, Västerås, Köping, Falun, Nordanstig,
Gävle samt Umeå.

Lund
Inom Lunds kommun beror ökningen i timmar inom annan folkbildningsverksamhet på
ökning i verksamhet hos föreningen Islamiska kulturcentret i Lund. De har ökat från 244
slutrapporterade timmar annan folkbildning 2013 till 2848 slutrapporterade timmar 2014.
Ökningen kan förklaras av att under 2013 kom föreningen igång sent med att rapportera sin
verksamhet, det var till större delen höstterminens verksamhet som rapporterades trots att
de hade verksamhet som pågick under hela året. Under 2014 rapporterade föreningen både
vårterminens och höstterminens verksamhet, vilket gav en ökning i antal studietimmar.
Samtidigt ökade de antal unika deltagare från 15 personer 2013 till 30 personer 2014.
Helsingborg

Ökningen i Helsingborgs kommun beror främst på två föreningars verksamhet.
Ahel al Sunnah förening ökade mycket i antal studietimmar inom annan folkbildning, vilket
bland annat beror på ökning i antal arrangemang för att tillgodose fler unika deltagare
(ökning från 59 personer 2013 till 113 personer 2014). Samtidigt ökade dock antal
deltagartimmar från 5,5 tim./deltagare till 12,7 tim./deltagare.
Arabiska Familjesällskapet har ökat i antal timmar, men samtidigt minskat i antal
arrangemang mellan 2013 till 2014. Samtidigt såg vi en liten ökning i unika deltagare på 6
personer. Totalt har antalet deltagartimmar i verksamheten ökat från 46,8 tim./deltagare till
49 tim./deltagare. Främsta orsaken är att föreningen splittrades i början av 2014 som ledde
till att föreningen tappade antal cirkelledare fast befintlig verksamhetsvolym planerades
samma som förra året, d.v.s. föreningen levererade samma verksamhet med mindre
cirkelledare styrka. Därför visar båda antal arr och antal cirkelledare på en minskning.

Göteborg
Under 2014 var 26 föreningar aktiva i Göteborg som är vår största kommun i distriktet Västra.
Rimlighetskontroll av kulturprogram; Ett stort problem som överskuggat diskussionerna i Göteborg är
de höga antal kulturprogram som våra föreningar anordnar tillsammans med oss. En förklaring är att
en del stora föreningar har fått klartecken på att köra dessa i början av året. I slutet av Vt. inser vi att
procentsatsen mellan kulturprogram och cirklar är ca 50-50. I början av höst terminen meddelar vi
våra samarbetspartner om vikten att följa ´folkbildnings kriterier och hålla minst 60 % av totala
verksamheten inom cirkel verksamhetsform.
IKUS och Islamiska förbundet inkom med ett stort antal kulturprogram under höstterminen, efter
diskussion samt flera möte beslutar vi tillsammans med våra samarbetspartner att slutrapportera de
arrangemang som fanns redan registrerade i Gustav systemet, men att vi nästa år satsar på att öka
cirkelverksamhet.
Vi har jobbat hårt med att påvisa vikten av att rapportera cirklar och det började ge resultat i många
föreningar. Även de större föreningarna har förstått vikten av att rapportera en bred verksamhet och
inte bara korancirklar/föreläsningar. Många nya föreningar har anslutit sig till Ibn Rushd under 2014
med många barncirklar, även här har vi påbörjat dialog med dem och drivit på vikten av studiecirklar.
Annan folkbildningen har ökat i Göteborg. Detta beror delvis på att vi fått in IKUS med all
helgverksamhet som de bedriver. Även KLF(Koran läsarnas förbund) som främst har korancirklar för
barn har börjat rapportera. Just med de större föreningarna har diskussioner förts att vi inte kommer
ta emot lika mycket under 2015 samt att de måste prioritera studiecirkel verksamhet. Vi har under
2015 börjat med att lägga upp plan med varje förening över vilken verksamhets form de ska
rapportera. Först och främst ska föreningar anordna samt rapportera cirkel verksamhet med fler
unika deltagare och därefter kulturprogram.
Vi har under 2014 haft två cirkelledarutbildningar, i Kungälv och i Göteborg. Över 65 deltagare
medverkade i Kungälv och utbildningen fick mycket positiv feedback. I slutet av året anordnade vi
utbildning för en grupp syrier på arabiska i Göteborg, även den utbildning fick bra respons och många
känner sig taggade med att påbörja sin roll som ledare. I år kommer vi söka stöd från regionen som
har inom sitt ansvarsområde att samla alla kommuner inom Västra Region Göteborg. Vi kommer

påvisa vikten av att utveckla cl-utbildningar och göra utbildningarna mer anpassade till vår målgrupp.
Exempelvis översätta material till olika språk.
Unika deltagare: Då många nya, stora föreningar anslutit sig har unika deltagare ökat. Vi når ut till fler
nationaliteter och målgrupper.
Mål och visioner 2015: En föreningsturné har initierats under 2014 som vi fortsätter med även under
2015. Under turnén får vi mycket bra respons samt goda idéer på vad föreningar vill att vi bedriver.

Trollhättan
Under 2014 har vi haft fyra aktiva föreningar, en ökning med två nya sedan 2013. En av Sveriges
största Shia förening är medlem och genererar stor verksamhet inom denna kommun.
Rimlighetskontroll av kulturprogrammen: Minskat drastiskt under 2014 i jämförelse med tidigare år.
Flertal diskussioner har förts främst med Shia föreningen då de står för majoriteten av
arrangemangen. Istället har annan folkbildningen ökat då de nya föreningarna har flera prova på
verksamhet inom annan folkbildnings form. Mycket nära dialog förs med föreningarna om att minska
ännu mer på kulturprogram och responsen är bra.
Cirkelledare Över 15 personer har utbildats under 2014 inom denna kommun. Det positiva är att
majoriteten är kvinnor.
Unika deltagare: Sedan dem två nya, relativt stora föreningar tillkommit har unika deltagare ökat.
Mål och visioner 2015: Trollhättans kommun genomförde en stor granskning av vår verksamhet i
kommunen. Efter granskningen blev vi kallade till kommunen för samtal kring verksamheten. Efter
ett möte beviljade och godkände kommunen vår verksamhet, vi fick även förslag och idéer för 2015.
Vi kom fram till att tillsammans med kommunen arbeta med nyanlända samt hjälpa kommunen
underlätta arbetet mellan olika muslimska grupperingar som finns i staden. Kommunen ser även
väldigt positivt på att använda våra material till diverse kurser. Distriktets verksamhetsutvecklare har
inlett processen som kommer ge gott folkbildningsarbete inom Trollhättans kommun.

Skinnskatteberg
Inom denna kommun har vi samarbete med förening Integrationsbro, samarbete med denna
förening påbörjades i slutet av år 2013. Under 2014 genomförde vi utbildning för cirkelledare, redan
då fick vi kännedom att inom föreningen finns ganska många medlemmar som har svårt att lämna
ifrån sig personuppgifter trots att dem deltar inom verksamheten som anordnas av oss och
föreningen. År 2014 har vi satsat mycket på utbildning samt information om folkbildnings villkor samt
våra egna riktlinjer till denna förening som ett led på en bättre kvalité har vi inte krävt av dem att alla
deltagare måste ha personuppgifter, men redan i början av 2015 informerade vi
föreningsrepresentanter och cirkelledare om vikten att personer som närvarar inom deras
verksamhet rapporteras korrekt samt att vi kan inte acceptera samma höga deltagare timmar under
2015. Detta resulterade att föreningen har under Vt. 2015 minskat antal arrangemang och timmar
men behållit samma antal deltagare sedan 2014.
Ludvika
Rimlighetskontroll annan folkbildnings verksamhet: Ökning beror främst på att vi har tillsammans
med Svensk islamisk förening i Ludvika satsat på barnverksamhet i jämförelse med tidigare år har

inte vi haft denna verksamhetsform inom Ludvika kommun. Som ett led i vår kvalitets arbete
eftersträvar vi att minska kulturprogramverksamhet men ökar cirkelverksamhet, på detta sett når vi
även fler unika deltagare. Svensk islamisk förening i Ludvika är en förening i ständigt utveckling under
2014 har dem satsat på barnverksamhet inom olika ämne som har resulterat att personer som deltar
har fördubblats sedan 2013. Under 2015 satsar vi på att rapportera flera studiecirklar än tidigare år
men behåller samma goda kvalitet inom båda verksamhetsformer.

Gävle
Inom Gävle kommun har Ibn Rushd samarbete med tre föreningar
Islamiska förening i Gävle är en förening som splittrades under 2013 och försöker att
återuppta stabilitet under 2014. En del av medlemmarna gick vidare till den nybildade
förening Al Noor islamiska förening och de som blev kvar behövde mer tid för planering av
nya arrangemang.
Islamiska kulturcentrum i Gävleborg (IKUS) har börjat registrera sin verksamhet hos Ibn
Rushd studieförbund under hösten 2013 så därför har registrering av timmar under 2014
ökat kraftigt. De är också en förening som fick extra stöd i form av en anställd person på
kansliet i Stockholm som jobbade med samordning av deras verksamhet och som är utsprid
över hela landet.
Vid flera besök som gjordes under 2014 konstaterades att föreningen har jättestora och fina
lokaler och jättebra potential, samt att föreningens aktiviteter är välbesökta. Däremot
registrering av alla personer som deltar i verksamheten saknas i våra listor. Vid uppringning
till cirkelledare/deltagare fick vi följande förklaring:
- Några personer vägrar lämna ut sina personnummer pga. personliga skäl.
- Personer brukar inte vara aktiva vid alla träffar och cirkelledarna vill inte registrera de från
början.
- Cirkelledarna undrar om alla som deltar i aktiviteter ska/ behöver registreras.
Föreningen bedriver bra folkbildning och deras medlemmar är väldigt aktiva.
Verksamhet som granskades i Gävle kommun listor var korrekt ifyllda och saknade inte
studieplan eller personnummer.
Under Supervalåret 2014 satsade vi aktivt på att öka valdeltagande bland våra föreningar
och MO. Vi arrangerade utbildningsträffar där vi bjöd in representanter från alla våra
föreningar att delta. Tillsammans startade vi en kampanj under namnet Klart jag ska rösta
med syfte att öka valdeltagandet bland unga och utrikesfödda i vårt distrikt. Våra deltagare
jobbade aktivt i sina föreningar för aktiv deltagande i valet. Vi fick positiv respons, samt
feedback att större del av föreningsmedlemmarna använde sin demokratiska rätt att rösta
än föregående år, samt att vår kampanj har bidragit till detta.
Åtgärder

Vi anser att vi behöver prioritera och utbilda föreningens cirkelledare.
Vi kommer att fortsätta jobba med att stärka Ibn Rushds ansvar för anordnarskap.
Extra insatser i form av information om folkbildningen skall implementeras.
Vi kommer att höja kvalitet kring våra administrativa rutiner.
Vingåker
I början av 2014 inledde vi samarbete med Midnimo förening som vi inte haft tidigare år. Vi
arrangerade 47 kulturprogram under samma år tillsammans med förenings aktiva
medlemmar inom ämne språk och konst. Efter rimlighetskontroll upptäcktes inga
felaktigheter. Föreningens cirkelledare har genomgått utbildning o påbörjat använda digitala
rapporteringar under 2015 som har ökat kvalité ännu mer sedan 2014. Ökning av
kulturprogram inom Vingåker kommun beror på att Ibn Rushd inte har rapporterat någon
kulturverksamhet tidigare år och den ökningen under 2014 som vi har inom denna kommun
anser vi är helt rimlig.
Nyköping
Inom Nyköping kommun är har Ibn Rushds verksamhet ökat från år 2013 20
slutrapporterade kulturprogram till 54 för år 2014. Vid granskning av kulturprogram
upptäcktes inga felaktigheter. Ibn Rushd har samarbete med flera föreningar och den ökning
som vi rapporterade är jämt fördelad bland dem.
Vid rimlighetskontroll tog vi kontakt både med föreläsare samt Ibn Rushds representant
inom föreningen som intygade att dessa arrangemang genomfördes helt enligt riktlinjer för
folkbildnings verksamhet.
Gnosjö
I Gnosjö har vi en medlemsorganisation som startade sin verksamhet med oss i augusti år
2013. Vi anordnade cirkelledarutbildning åt föreningen samma år som de blev medlemmar
hos oss. Hos föreningen har det största intresset varit att driva verksamhet om
religionsvetenskap och de har varit mycket aktiva med att bedriva kulturprogram.
Föreningen har hyrt två lokaler, då de har varit i behov av det i takt med att deras kultur
verksamhet ökat från 2013 till 2014. De har även ökat i unika personer, men målet är att
fortsätta bedriva verksamhet och öka unika personer samt satsa på en cirkelledarutbildning
för att öka kunskapen om folkbildning. Vid rimlighetskontroll av kulturverksamhet inom
Gnosjö kommun hittade vi 34 arrangemang som vi anser inte håller god kvalité. Brister har
påträffats vid arrangemangs noteringar samt otydliga namn på arrangemang. Alla
arrangemang kommer att redovisas som felaktiga till Folkbildningsrådet via justeringsmall.
Åtgärder: Ge förenings representanter utbildning samt stöd vid annonsering av
kulturverksamhet.

Malmö
I Malmö kommun har antalet kulturprogram ökat mellan 2013 till 2014, främst på grund av
att distrikt Södra påbörjade samarbete med sju nya föreningar som startat
kulturprogramsverksamhet.
Tre arrangemang har registrerats på fel kommun och hör inte till Malmös verksamhet de
arrangemangen kommer att justeras via justerings mall till Folkbildningsrådet. I Malmö kommun

granskade vi registreringar av personer med funktionsnedsättning och konstaterade att i de
listor vi granskade finns kostnadsunderlag som avser extra satsning för angiven målgrupp.
En förening i kommunen ökade sin kulturprogamsverksamhet med 77 % från 2013 till 2014.
Föreningen har en regelbunden, för Ibn Rushd välkänd, föreläsningsverksamhet med ett
stort antal deltagare, vilket utgör majoriteten av deras folkbildningsverksamhet. Under 2013
rapporterade de dock endast verksamheten fram till augusti månad, medan de under 2014
rapporterade kulturprogramsverksamheten för hela året, d.v.s. fram till december. Det är
den främsta förklaringen till den ökning i antal arrangemang som kan ses i statistiken samt
att föreningen fick en stor ny lokal vid sidan av den befintliga lokalen.
Mariestad
Inom Mariestad har vi samarbete med en förening som varit medlem sedan 2008. Shiaindisk
förening där alla medlemmar är äldre personer.
Då föreningen mestadels består av äldre deltagare har de många stora gemensamma
aktiviteter, där av flertalet kulturprogram i form av föreläsningar. Under 2014 fördes samtal
om att kulturprogram måste minska och att samma grupp anmäler cirkel verksamhet istället
om ämnet är intressant för gruppen. I år kommer vi enbart anmäla fåtal kulturprogram.
Mål och visioner 2015: Vi kommer fortsätta samarbetet med föreningen och försöka via
kommunen satsa på verksamhet som gynnar äldre.
Vi har granskat Mariestads kulturprogram. Gått igenom och jämfört föranmälan med
slutrapport, bedömt och säkerställt att affisch finns med. Vi hittade några arr där rubriken
inte stämde överens med affischen. Vid närmare kontroll så är det miss från föreningens sida
som blandat ihop arrangemangen. Inga större avvikelse har hittas men de som inte stämde
med affischen kommer vi att rapportera som felaktiga via justeringsmall till
Folkbildningsrådet.
Västerås
Ökning av cirkel och kultur verksamhet inom Västerås kommun beror på att vi inledde
samarbete med Internationella ungdomsförening i Västerås som är medlem av IKUS.
Föreningen har många aktiva medlemmar som bedriver kulturverksamhet och prova på
aktiviteter under helgen. Under 2014 och 2015 har vi satsat på att utbilda och informera
föreningsmedlemmar inom folkbildnings villkor och kriterier. I slutet av 2014 skapades en
överenskommelse mellan Ibn Rushd och förenings representanter att kultur verksamhet

måste minskas samtidigt som deras cirkel verksamhet och unika deltagare måste öka. Vid
rimlighetskontroll upptäcktes fåtal listor och arrangemang felaktigt ifyllda som kommer att
rapporteras som felaktiga via justeringsmall till Folkbildningsrådet. Redan nu (2015) ser vi
resultat i form av att föreningen har rapporterat endast 25 st kulturprogram i jämförelse från
förra årets 124 st och därmed kommer ökning som vi haft år 2014 att minskas inom
kulturverksamhet. Antal arrangemang och fler unika deltagare inom cirkel form har ökat
under 2015 som är väldigt positivt och därmed har deltagare timmarna minskat.

Strömsund
Vid rimlighetskontroll och uppringning av deltagare och föreningens medlemmar
konstaterades att Ljus kultur föreningen som vi samarbetar med har under 2013 haft en
orolig period. Deras imam var beskjuten och det har pågått en rättegång. Medlemmarna har
varit väldigt försiktiga och vågade inte besöka föreningen, lämna ut personnummer, samt
arrangera aktivitet för barn och kvinnor. 2014 var det lite ljusare år för föreningen och dem
började bedriva, samt registrera flera aktiviteter där 77 av arrangemangen var
studiecirkelverksamhet och resten är det annan folkbildning.
Vi gjorde också satsningar genom utbildning av förenings utveckling, kassörsutbildning samt
extra satsningar inom ökad valdeltagande under Supervalåret 2014. Föreningen fick också
inflytande i själva Ibn Rushds verksamhet genom deltagande vid distriktets Årsstämma där
deras representant valdes som ordinarie styrelse medlem.
Några av föreningens medlemmar har bytt namn och telefon nummer som försvårar
granskning
Åtgärder
Vi kommer att jobbar aktivt för att föreningens medlemmar ska kännas trygga med oss och
med folkbildningen.
Vi kommer att införa tätare kontakt med föreningen och anordna förenings utbildningar.
Vi kommer att höja kvalitet kring våra administrativa rutiner.
Sundsvall
I Sundsvall kommun granskade vi registreringar av personer med funktionsnedsättning och
konstaterade att i de listor vi granskade saknades kostnadsunderlag som anser extra satsning
för angiven målgrupp. Felet berodde på administrativt fel orsakad av mänsklig faktor. Detta
kommer att redovisas som fel via justeringsmall till Folkbildningsrådet.
Ljusdal
I Ljusdal kommun granskade vi registreringar av personer med funktionsnedsättning och
konstaterade att i de listor vi granskade finns kostnadsunderlag som avser extra satsning för
angiven målgrupp.

Borås
Inom Borås kommun har vi samarbete med tre föreningar varav en ny kvinnoförening.

I Borås verkar en av distriktets största föreningar (ISTK) som genererar många timmar.
Föreningen har under 2014 satsat mycket på annan folkbildnings verksamhet, 480 tim. långa
cirklar. Vårt mål är att under 2015 minska antalet annan folkbildnings verksamhetsform och
kvalitetssäkra ännu mer verksamheten de bedriver. Vi kommer under 2015 vara hårdare i
vår granskning mot ISTK då deras relation till Ibn Rushd har främst handlat om ekonomisk
ersättning. Vid rimlighetskontroll upptäcktes några cirklar som vi själva tyckte att deras
studieplan var otydlig och orimlig, alla dem cirklar rapporteras som felaktiga.
Under 2014 utbildades över 15 ledare från Borås.
Mål och visioner 2015: Dialog har inletts med kommunen för att starta verksamhet som
gynnar våra föreningar, då många har flyktingar som medlemmar är det en självklarhet att
kommunen går in med extra stöd. Vi har en annan stor somalisk förening som inte varit så
aktiva under 2014 som visat intresse på att påbörja cirklar som gynnar gruppen, främst
ungdomar.
Unika deltagare: Har minskat då en förening avslutade sitt samarbete under 2014.
Örebro
Inom Örebro kommun har cirkel verksamhet och unika deltagare ökat samtidigt som
kulturverksamhet minskat från år 2013 till 2014. Detta beror delvis på att vi öppnade ett nytt
kontor inom Örebro kommun samt anordnade flera utbildningar och medlemsträffar inom
kommunen. Ökning av cirkeltimmar beror på att vi har satsat mer på cirkelverksamhet än
kulturprogram tillsammans med våra samarbetsföreningar. Mål under 2015 är att ha fler
korta cirklar som bringar fler unika personer. Satsning gäller även att utbilda cirkelledare
inom digital rapportering och på så sätt säkerställa korrekt register. Vid granskning av
närvaro rapporter samt samtal med ledare och deltagare inom all verksamhet inom denna
kommun hittades inga felaktigheter, deltagare som kontaktades hade god kännedom om
folkbildning och de cirklar som de närvarade på.

Falun
Inom Falun kommun samarbetar vi med Islamiska Center som kom igång ordentligt med
cirkel verksamhet först under 2014 trots att dem inledde ett samarbete med oss redan i
mitten av 2013. Föreningen hade svårighet som krävde extra insatser ifrån oss i form av flera
möte och förenings utbildningar. Vi anordnade cirkelledare utbildningar samt informations
möte både med deltagare och ledare angående folkbildnings verksamhet.
Mål för 2015 är att föreningen ska inkomma med fler unika deltagare om dem vill fortsätta
rapportera så hög tim. volym. Vid granskning av cirkelverksamhet hittade vi några
arrangemang som inte uppfyller krav för folkbildningsverksamhet och därmed kommer vi att
rapportera de som felaktig verksamhet via justerings mall till Folkbildningsrådet.

Katrineholm
Inom Katrineholm kommun har vi alltid haft hög verksamhetsvolym, i början av 2014
startades samarbete med ytligare fyra nya samarbetspartner och därmed ökade verksamhet
från tidigare år. Ökning har varit i både verksamhets timmar, unika personer samt antal
aktiva samarbetspartner. Ökning har inte varit i så stor utsträckning som vi önskade bland
unika deltagare men mål för 2015 är fler unika med bibehållen timvolym. För att kunna
uppnå detta har vi besökt samt informerat alla våra samarbetspartner om vikten att anordna
fler korta cirklar med fler deltagare per cirkel, vi har även informerat om vikten att ha
korrekt register och hur viktigt detta är att alla personuppgifter och telefonnummer
stämmer. Under 2015 jobbar vi att förbättra våra rapporterings samt kvalitets rutiner genom
att besöka både dem nya och gamla föreningar inom Katrineholms kommun.
Vid rimlighetskontroll påträffades endast några arrangemang som vi anser inte håller god
folkbildnings kvalité, dem kommer att redovisas som felaktiga via justerings mall till
Folkbildningsrådet.

Botkyrka
Vår verksamhet i Botkyrka Kommun expanderade oerhört mycket under 2014 och det beror
nästan enbart bara på två nya och aktiva nykomlingar av IKUS föreningarna i området och
som tillsammans stod för hela 33 821 timmar. Detta trots att vi har avvaktat med att ansluta
ytterligare IKUS föreningar som är minst lika aktiva och framskjutit övergången till
verksamhetsåret 2015.
Vår rimlighetskontroll av våra föreningars verksamhet i Botkyrka Kommun är stabil med en
balanserad verksamhetsvariation och verksamhetskvalitén bedöms vara god men vi behöver
ändå sätta maxgränser för antalet rapporterade timmar per deltagare och framförallt hos
IKUS föreningarna. Under 2015 kommer vi även se över antalet inrapporterad annan
folkbildningsverksamhet och eventuellt minst halvera det.
Mål 1. Ingå ett verksamhetsavtal med samtliga föreningar
2. Öka antalet unika deltagare
3. Erbjuda fler cirkelledarutbildningar

Sollentuna
Vår verksamhet i Sollentuna Kommun har tyvärr minskat med motsvarande 75 % då vår enda
samarbetspart i området flyttade större delen av sin verksamhet till en annan kommun och
satsade istället på att erbjuda kulturprogram.
Vi bedömer den befintliga verksamheten i Sollentuna Kommun som enkelriktad trots god
kvalité men vi behöver komma igång med flera föreningar i Sollentuna för att lättare kunna
säkra fler rapporterade verksamhetsformer.

Mål 1. Inleda samarbete med nya föreningar
2. Ingå ett verksamhetsavtal med vår enda förening i Sollentuna
3. Motivera föreningen att komma igång med andra verksamhetsformer

Stockholm
Vår verksamhet i Stockholms Stad har mer än fördubblats och det beror dels på den stora
efterfrågan(trots bromsning av nya samarbeten) men mest på de nya IKUS föreningarna i
området som stod för hela 28 223 timmar av den totala ökningen om 37 610 timmar.
Vi bedömer vår verksamhet i Stockholms Stad som distriktets mest
verksamhetsformsvarierande med god kvalité. Vid kvalitetsgranskning av kulturprogram
upptäcktes flera kulturprogram som rapporterades med felaktigt underlag, alla dem kommer
att rapporteras till Folkbildningsrådet via justerings mall.
Generellt behöver vi även här se över antalet inrapporterad annan folkbildningsverksamhet
och eventuellt till att börja med halvera det.
Mål 1. Ingå ett verksamhetsavtal med samtliga föreningar
2. Öka antalet unika deltagare
3. Erbjuda fler cirkelledarutbildningar

Uppsala
Verksamhet i Uppsala Kommun har också den mer än fördubblats tack vare
Föräldraföreningen i Uppsala inom distriktet som denna gång inte är en av IKUS föreningar.
Vi bedömer ökningen av verksamheten i Uppsala Kommun som rimlig och med mer fokus
och fysisk tillgänglighet på plats hade vi kunnat bemöta ytterligare efterfråga och
intressenter.
Mål 1. Ingå ett verksamhetsavtal med samtliga föreningar
2. Öka antalet unika deltagare
3. Erbjuda fler lokala cirkelledarutbildningar
4. Återinfinna oss fysiskt på plats

Bedömning
Helhetsbedömningen av Ibn Rushds ökad verksamhet kan sammanfattas i att den befintliga
efterfrågan är mycket större än förbundets begränsade personalkapacitet och resurser.
Kvalitetsarbetet har hållit en någorlunda hög nivå trots förekommande svårigheter hos våra

föreningar att anpassa sig och kontinuerligt utveckla sina verksamheter hand i hand med den
administrativa rapporteringsprocessen som följer. Den senaste tillväxten har inneburit stor
belastning av samtliga led inom organisationen och strypt till både fokus, prioriteringar och
möjligheter. Det var t.ex. vanligt förekommande hos en stor del av våra föreningar att p.g.a.
administrativ belastning registrera det minimalt begärda antalet deltagare trots flera fysiska
deltagare bara för att få det gjort vilket har påverkat statistiken dels av unika deltagare men
även av deltagartimmar per kommun och förening. Verksamheten förväntas trots det
fortsätta växa men i mer kontrollerad form.
Mål
Vi har som mål att under det kommande året jobba mer fokuserat på att begränsa tillväxten
av antalet timmar och bibehålla och utveckla den verksamhetsformsfördelningen som råder
ytterligare. Samtidigt vill vi erbjuda minst fyra fasta cirkelledarutbildningar per år inom våra
sex distrikt. Vi planera även utöka användningen av E-listan för att dels underlätta och bättre
kvalitetssäkra rapporteringsarbetet hos våra föreningar. Vi vill även öka medvetandet om oss
hos våra samtliga deltagare genom bl.a. riktad marknadsföring. Med en förstärkt
personalstyrka och begränsad tillväxt kan vi även avsätta mer fokus på det öppna offentliga
utbudet som tyvärr prioriterades bort under de senaste åren av ekonomiska skäl vilket också
har bidragit till mycket lägre antal unika deltagare och generellt högre deltagartimmar.

9 Förslag på insatser och åtgärder efter genomförd internkontroll
Då resultat efter genomförd internkontroll varierar bland våra distrikt kommer varje distrikt
att få en detaljerad rapport och resultat. Ibn Rushd studieförbund kommer inför och under
2015 att göra följande:
1 Förtydligande kring studie/arbetsplan på olika språk
2 Fortsätta jobba med att stärka Ibn Rushds ansvar för anordnarskap med våra
samarbetspartner både på lokal och central nivå.
3 Ordlista (lista på ord som underlättar för våra cirkelledare att beskriva arrangemang)
3 Höja kvalitet kring administrativa rutiner
4 Fortsätta det arbete som startades under 2014 med att förbättra kvalitet inom
cirkeledarutbildningar
5 Centralt kommer kapacitets stärkande insatser att göras för alla Ibn Rushds anställda.

10 Resultat och effekter av vidtagna åtgärder efter granskning av 2013 års verksamhet.
Efter genomförd granskning av 2013 års verksamhet förra året gjordes följande insatser.
Cirkelledare enkät

Flera rutiner och riktlinjer förtydligades kring rapportering av verksamhet
Dokument och material skapades avsedda för cirkelledare
Införande av digitala rapportering
Samtal med alla anställda gjordes i syfte att förbättra och effektivisera det dagliga arbetet.
Utbildning av riks och distrikt styrelse
Arbetssätt inom cirkelledarutbildningar har systematiserats, i dagsläget ansvaret för utbildning och
innehåll fördelas mellan distriktsanställda och kvalitetsansvarige.
Samarbetsföreningar är mer insatta Ibn Rushds verksamhetsmål på distrikts nivå, detta är resultat
efter att våra verksamhetsledare har kontinuerliga möte med föreningsrepresentanter.
Samarbetsavtal har skrivits under med flera av våra föreningar. Avtal skapar tydlighet mellan alla
parter.
Verksamhetsrapportering till Scb sker kontinuerligt under året dock detta arbete kräver stor
uppföljning på alla nivåer.

11 Vad säger andra folkbildningsaktörer om Ibn Rushds verksamhet?
Ibn Rushds verksamhet har under 2015 granskats av flera kommuner här nedan kan ni ta del av några
svar som vi har fått efter att granskning av verksamhet har avslutats.

Resultat av internkontroll 2014 års verksamhet
Godkänd av förbundsstyrelse november 2015
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Ibn Rushd studiefö rbund utredning av
verksamhet inom Botkyrka Kommun
Historisk bakgrund

Ibn Rushd Studieförbund har redan under etableringssamarbetet med Sensus haft kontakt med
enstaka föreningar i Botkyrka Kommun. De tidigaste föreningarna vi samarbetade med var Islamiska
Förbundet i Botkyrka, Botkyrka Islamiska Ungdomsförening, Snödroppen, Konyaspor KIF m.fl.
År 2008 blev Ibn Rushd studieförbund självständigt och stod på egna ben. Då den tidigare
studiekonsulenten valde att fortsätta med Sensus efter samarbetsperioden så anställdes en ny
studiekonsulent som skulle ansvara för arbetet med samtliga föreningar i distriktet StockholmUppsala och där även Botkyrka ingick. Man upptäckte kort därpå att föreningarna i distriktet var
varken informerade om sitt medlemskap i Ibn Rushd studieförbund eller förberedda på övergången
efter etableringsperioden. Dessutom spreds det illvilligt felaktiga rykten och oro bland föreningarna
om att Ibn Rushd studieförbund inte hade den tillräckliga ekonomin och resurserna för att klara sig
självständigt. Majoriteten av våra medlemsföreningar i Botkyrka kommun då valde att fortsätta
samarbetet med Sensus eller t.o.m. övergå helt till att samarbeta med andra studieförbund. Vi
fortsatte att tillmötesgå våra resterande föreningars behov i området och stötte på en del
svårigheter som bl.a. berodde på att vi inte hade fysisk närvaro i lokalområdet.
I början av 2009 etablerade vi kontakt med Kultur och Fritidsförvaltningen i Botkyrka kommun och
kort därefter involverades vi i ett samarbete med de i ett projekt med namnet ”Utmärkt förening”
där de olika studieförbunden i området skulle bidra med att både utbilda och certifiera föreningar i
olika förnings- och organiseringskunskaper.
Under perioden 2010-2012 var vi väldigt inaktiva i området. Detta berodde dels på det begränsade
antalet föreningar vi hade i området, dels på att vi expanderade i andra delar av distriktet men även
på våra begränsade personalresurser i distriktet.
2013 inleddes med en ny omorganisering och vi blev ett nytt distrikt med mindre geografisk
spridning bestående av tre län(Gotland, Stockholm och Uppsala) istället för de tidigare sex och vi
kunde fokusera mer på våra lokala distriktsområden.
Ett nytt samarbete på förbundsnivå med en riksorganisation vid namnet IKUS, Islamiska Kulturcenter
Unionen i Sverige ingicks och vi fick plötsligt många nya och jätte aktiva föreningar över hela landet
och varav tolv på distriktsnivå och ca fem i Botkyrka. Samarbetet inleddes gradvis och vi erbjöd våra
nya föreningar introduktion, cirkelledarutbildningar och rapporteringsgenomgångar.
IBN RUSHD STUDIEFÖRBUND, SUNDBYBERGSVÄGEN 1C, 171 73 SOLNA
TELEFON: 08-56 24 49 00, WWW.IBNRUSHD.SE

2014 expanderade vårt verksamhetsresultat i Botkyrka kommun oerhört mycket och det berodde
nästan enbart bara på de två nya och aktiva nykomlingarna av IKUS föreningarna i
området(Internationella Ungdomsföreningen i Botkyrka och Islamiskt Kulturcentrum i Tumba) och
som tillsammans stod för hela 33 821 timmar. Detta trots att vi har avvaktat med att ansluta
ytterligare
IKUS föreningar som är minst lika aktiva och framskjutit övergången till det kommande
verksamhetsåret. Vi märkte samtidigt av en större efterfråga på samarbete med oss och nya
föreningar sökte sig åter till oss såsom Botkyrka Islamiska Ungdoms och Kultur Förening och Södra
Stockholms Ungdomsförening.
2015 nådde vi ett resultat á 56 805 slutrapporterade timmar och vi har idag ett samarbete med
följande sju föreningar i Botkyrka kommun varav tre är anslutna till IKUS:
• Botkyrka Islamiska Ungdoms Och Kultur Förening
• Eritreanskt Kulturforum i Botkyrka
• Footballclub (FC) Botkyrka
• Internationella Ungdomsföreningen i Botkyrka[IKUS]
• Islamiskt Kulturcentrum i Tumba[IKUS]
• Konyaspor KIF
• Södra Stockholms Ungdomsförening[IKUS]
Historisk översikt av verksamhet i siffror.
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2014
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Verksamhetsform

Deltagande

Tidsredovisning över risker och åtgärder inom Botkyrka
kommun som gjordes.
År 2006-2007 – Ibn Rushd Studieförbund bedriver folkbildningsverksamhet samarbete med fem
samarbetsorganisationer inom Botkyrka kommun.
Januari 2008 – Ibn Rushd Studieförbund blev självständigt statsbidragsberättigad studieförbund
December 2008 – Endast fåtal arrangemang rapporteras – I samband med självständighet förlorar vi
fysisk närvaro samt marknadsföring av studieförbundets verksamhet pga ryktesspridning.
2009 – Etableras kontakt med Kultur och Fritids Förvaltning inom Botkyrka kommun
2010-2012- Samarbete med endast två organisationer finns nom kommunen
2013- Ibn Rushd Studieförbund genomför en ny omorganisation. Samarbete med en ny
riksorganisation på förbundsnivå startas (IKUS)
2014- januari anordnar vi flertal skräddarsydda cirkelledarutbildningar för ledare inom IKUS utifrån
deras språk och behov. Samarbete med fem nya organisationer inom Botkyrka kommun startas.
2014 februari - Verksamhetssamordnare anställs på förbundsnivå som tillsammans med
kvalitetsansvarige och distrikts anställda ansvarar för fortbildning av ledare och förenings ansvariga
inom Botkyrka kommun.
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2014 juli - I jämförelse med tidigare år uppmärksammas en ökning av folkbildningsverksamhet inom
Botkyrka kommun.
2014 september-oktober informerar Ibn Rushds förbundskansliet Folkbildningsrådets representanter
vid centrala uppföljningsmöte om den stora ökningen inom Botkyrka kommun samt övriga
kommuner. Under mötet informerar vi även om dem kvalitetsrutiner som har tagits fram på alla
nivåer för att säkerställa att verksamhet som rapporteras i samband med Stuv den 25:e januari 2015
är förenlig med villkor för statsbidrag.
Innan 2014 års sista Stuv som skickades den 25:e januari 2015 efter kvalitetssäkring pga olika
rapporterings brister, ej säkerställd anordnarskap av arrangemang samt bristfälliga underlag
spräcktes 54 arrangemang inom Botkyrka kommun.

Åtgärder som vidtagits för att förebygga och begränsa okontrollerad ökning av folkbildningstimmar
inom Botkyrka kommun
Februari – Rimlighetsbedömning (bilaga 1) Folkbildningsrådet informeras om processen. Enkät
skickas till alla cirkelledare.
Mars – Handlingsplan samt uppföljningsplan per kommun/samverkanspart görs
April- Maj internkontrolls arbete startas.
23:e Juni – Folkbildningsrådet begäran om rimlighetskontroll inkommer till förbundskansliet(bilaga 2)
September-oktober – Resultat efter genomförd intern och rimlighetskontroll samt justering av
rapporterad verksamhet skickas till Folkbildningsrådet. (bilaga 3). Inom Botkyrka kommun granskas
ca 50 % av den total rapporterade verksamhet under 2014 ca 15000 timmar. Lista över verksamhet
som har ingått under granskning finns dokumenterad.
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November- i den fortsatta arbete att ständigt förbättras gör vi en telefonundersökning. Slumpmässigt
utvalda deltagare kontaktas i syfte att säkerställa att dem närvarorapporter som skickats ifrån våra
samarbetsorganisationer följer villkor för våra egna riktlinjer för rapportering. Under
telefonundersökningen upptäcks misstänkta brister i en IKUS förening i annan kommun än Botkyrka
och förbundsstyrelsen beslutar att tillsätta en särskild internutredning för att granska all verksamhet
som rapporterats av IKUS 2014-2015.
Förbundskansliet får uppdrag att starta internutredning, arbete leds av förbundsrektor Omar
Mustafa, kvalitetschef Dzenana Vitkovic tillsammans med en tillsatt arbetsgrupp. Här nedan kan ni ta
del av den utredningsprocess som pågår fortfarande och som har i syfte att främst kontrollera
deltagandet i verksamheten. I dagsläget har inte vi påträffat verksamhet som borde justeras och
rapporterats till bidragsgivare. Utredning kommer att avslutas i slutet av mars vid behov att justera
verksamhet kommer vi att informera Folkbildningsrådet samt Botkyrka kommun. Underlag som har
varit grund för denna utredning är verksamhet som har rapporterats via närvarorapporter dem
senaste två år.
Brev som skickades till 1300 deltagare (Bilaga3)
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Slutsats
Med utgångspunkt i det rådande resultatet av intern kontrollen och återkopplingen ifrån våra
deltagare och cirkelledare under den extra tillsatta utredningen kan vi i dagsläget konstatera att
verksamheten i Botkyrka är i behov av utveckling och ytterligare kvalitetssäkring enligt nedan. Vi
konstaterar också att verksamhetstillväxten i Botkyrka kommun inte bryter mot statens villkor och
IBN RUSHD STUDIEFÖRBUND, SUNDBYBERGSVÄGEN 1C, 171 73 SOLNA
TELEFON: 08-56 24 49 00, WWW.IBNRUSHD.SE

kriterier för folkbildningsverksamhet och att verksamhetskvalitén är i tillräckligt god skick för att våra
samarbeten i Botkyrka ska fortsätta. Vi fortsätter med det fina arbetet som vi har påbörjat under
2015 enligt följande:
• Ingå samarbetsavtal med respektive förening
• Utveckla ett verksamhetsavtal för att förtydliga relationen och potentiella tillväxt av
folkbildningsverksamheten
• Hjälpa våra föreningar med att registrera samtliga faktiska deltagare i sina verksamheter
• Få en mer balanserad ämnesvariation på verksamheten
• Sätta maxgränser på deltagartimmar
• Utveckla ett eget öppet verksamhetsutbud i kommunen med hjälp av det nyöppnade
lokalkontoret.
Bifogas i rapporten
Bilaga 1 – Rimlighetsbedömning Distrikt GSU
Bilaga 2 -Brev från Folkbildningsrådet
Bilaga 3- Brev till deltagare/cirkelledare

Ibn Rushd Studieförbund kvalitetschef
Dzenana Vitkovic
Ibn Rushd Studieförbund rektor
Omar Mustafa
Ibn Rushd Studieförbund ordförande
Helena Hummasten
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Kultur- och fritidsnämnden
2016-04-08

Dnr KOF/2016:83

Ändrade öppettider i Botkyrka Konsthall 2016
(KOF/2016:83)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ändra Botkyrka Konsthalls öppettider på onsdagar från 11.00-17.00 till 14.00-20.00, att gälla från och med
2016-05-01.
Sammanfattning

För att förbättra medborgarnas tillgång till Botkyrka Konsthall vill vi förskjuta öppettiden från 11-17 till 14-20 på onsdagar. Genom denna förskjutning kan Konsthallen erbjuda kvällsöppet en kväll i veckan, en viktig åtgärd
för att nå vårt mål att erbjuda medborgare mötesplatser, konstverksamhet
samt möjlighet till spontant eget kreativt skapande.
Botkyrka konsthall har under hösten 2015 genomfört en undersökning som
visar att våra besökare framför allt nyttjar och besöker verksamheten med
störst koncentration under eftermiddagen. Förmiddagstimmarna fram till
och med lunch kommer minst besökare till vår verksamhet. Utifrån detta anser vi att det är angeläget att kunna hålla öppet en kväll i veckan så att bland
annat föräldrar som lämnar sina barn till Kulturskolan (som bedriver sina
kurser i ateljén fram till kl 19.30) ska kunna ta del av Konsthallens verksamhet under tiden. Vi vill också att de besökare som endast har möjlighet
att ta del av Konsthallens verksamhet under sena eftermiddagar och kvällar
ska kunna göra det. Vi ser också att vår öppna verkstad är som mest aktiv
vid 17–tiden när Konsthallen stänger. Vi ser även möjligheten att onsdagkvällar kan erbjudas som en lämplig dag för föreningar och organisationer
att ha möten och träffar i konsthallen, både spontant och bokat.
Botkyrka konsthall kommer att följa upp och utvärdera effekten av den
kvällsöppna verksamheten till sommaren 2017.

TJÄNSTESKRIVELSE
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Kultur- och fritidsförvaltningen
2016-03-10

Referens

Mottagare

Miriam Andersson-Blecher

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KOF/2016:83

Ändrade öppettider i Botkyrka Konsthall
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ändra Botkyrka Konsthalls öppettider på onsdagar från 11.00-17.00 till 14.00-20.00, att gälla från och med
2016-05-04.
Sammanfattning

För att förbättra medborgarnas tillgång till Botkyrka Konsthall vill vi förskjuta öppettiden från 11-17 till 14-20 på onsdagar. Genom denna förskjutning kan Konsthallen erbjuda kvällsöppet en kväll i veckan, en viktig åtgärd
för att nå vårt mål att erbjuda medborgare mötesplatser, konstverksamhet
samt möjlighet till spontant eget kreativt skapande.
Botkyrka konsthall har under hösten 2015 genomfört en undersökning som
visar att våra besökare framför allt nyttjar och besöker verksamheten med
störst koncentration under eftermiddagen. Förmiddagstimmarna fram till
och med lunch kommer minst besökare till vår verksamhet. Utifrån detta anser vi att det är angeläget att kunna hålla öppet en kväll i veckan så att bland
annat föräldrar som lämnar sina barn till Kulturskolan (som bedriver sina
kurser i ateljén fram till kl 19.30) ska kunna ta del av Konsthallens verksamhet under tiden. Vi vill också att de besökare som endast har möjlighet
att ta del av Konsthallens verksamhet under sena eftermiddagar och kvällar
ska kunna göra det. Vi ser också att vår öppna verkstad är som mest aktiv
vid 17–tiden när Konsthallen stänger. Vi ser även möjligheten att onsdagkvällar kan erbjudas som en lämplig dag för föreningar och organisationer
att ha möten och träffar i konsthallen, både spontant och bokat.
Botkyrka konsthall kommer att följa upp och utvärdera effekten av den
kvällsöppna verksamheten till sommaren 2017.

Pernilla Conde Hellman
Kultur- och fritidschef

Rani Kasapi
Verksamhetschef Kulturen

Kultur- och fritidsförvaltningen
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Kultur- och fritidsnämnden
2016-04-08

Dnr KOF/2016:87

Beslut om fördelning av medel från ändringsbudget
KS/2016:121 (KOF/2016:87)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fördela medlen för ökade kostnader
för flyktingmottagandet enligt ordförandeförslaget nedan.
Kultur- och fritidsnämnden fastställer förslaget till riktlinjer för stöd till fritidsverksamhet för nyanlända i Botkyrka kommun.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har beslutat att utöka kultur- och fritidsnämndens ekonomiska ram med 2,5 mkr med anledning av det ökade flyktingmottagandet.
Medlen fördelas dels mellan förvaltningens verksamheter och dels som ett
extra föreningsstöd för insatser riktade till nyanlända.
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag presenteras i tjänsteskrivelse. Ordförande föreslår att medlen fördelas enligt följande:
- Biblioteken erhåller 945 tkr
- Ungdom och förening får 625 tkr
- Utlysning föreningsbidrag ges 500 tkr
- Kulturen erhåller 230 tkr
- Idrott och anläggning ges 100 tkr
- Kultur- och fritidsförvaltningens stab erhåller 100 tkr.
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Kultur- och fritidsförvaltningen
2016-04-05

Referens

Mottagare

Anja Dahlstedt

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KOF/2016:87

Beslut om fördelning av medel från ändringsbudget
KS/2016:121
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fördela medlen för ökade kostnader
för flyktingmottagandet i enlighet med förvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämnden fastställer förslaget till riktlinjer för stöd till fritidsverksamhet för nyanlända i Botkyrka kommun.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har beslutat att utöka kultur- och fritidsnämndens ekonomiska ram med 2,5 mkr med anledning av det ökade flyktingmottagandet.
Medlen fördelas dels mellan förvaltningens verksamheter och dels som ett
extra föreningsstöd för insatser riktade till nyanlända.
Ärendet

I regeringens extra ändringsbudget för 2015 anslogs 9,8 miljarder kronor
som ett generellt statsbidrag med anledning av ett ökat flyktingmottagande.
Av anslaget tilldelades Botkyrka kommun en engångssumma om 64,9 miljoner kronor, av vilka kultur- och fritidsnämnden har tilldelats 2,5 miljoner
kronor. Medlen ska enligt Kommunstyrelsens beslut gå till insatser riktade
till ensamkommande barn, säkerställande av bemanning och öppethållande
inom öppna verksamheter samt för samordning och nätverksbyggande.
Under hösten 2015 och våren 2016 har förvaltningens verksamheter märkt
ett ökat tryck och förändrade behov med anledning av Botkyrkas ökade
flyktingmottagande. Flera riktade insatser och aktiviteter har genomförts,
bland annat extra föreningsstöd för verksamhet för nyanlända barn och unga
och utökad verksamhet med språkcaféer och språkundervisning vid biblioteken.
Det finns dock fortsatta behov av att stärka förvaltningens mötesplatser och
att utveckla och bygga vidare på aktiviteter med fokus på språkutveckling
och interkulturella möten. Inom flera av förvaltningens verksamheter krävs
med anledning av detta tillfälliga personalförstärkningar. Detta möjliggör

Kultur- och fritidsförvaltningen
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även ett ökat uppsökande arbete mot nyanlända i eget boende och målgrupper utanför befintliga mötesplatser.
Därtill följs 2015 års särskilda utlysning av föreningsbidrag upp med en ny
utlysning för att stimulera och stödja civilsamhällets aktörer till ytterligare
aktiviteter för nyanlända barn och unga. Som komplement till föreningsbidrag avsätts även medel inom såväl kultur- som idrottsverksamheten för att
genom avtal köpa riktad verksamhet från föreningar och andra aktörer.
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag på fördelning av de extra medlen:
Verksamhet
Biblioteken

Summa
1045 tkr

Ungdom och förening
Utlysning föreningsstöd

700 tkr
300 tkr

Kulturen

255 tkr

Idrott och anläggning

100 tkr

Kultur- och fritidsförvaltningens
stab

100 tkr

Personalförstärkning språkutvecklande
aktiviteter, extra lokalkostnad samt extra
medieinköp.
Personalförstärkningar fritidsgårdarna.
Utlysning av föreningsstöd för aktiviteter
för nyanlända barn och unga.
Personalförstärkningar språkutvecklande
aktiviteter Kulturskolan och Konsthallen.
Medel för köp av uppdragsverksamhet.
Personalförstärkningar för simundervisning. Medel för köp av uppdragsverksamhet.
Förstärkning flerspråkig kommunikation.

Uppföljning och återkoppling till kultur- och fritidsnämnden sker genom delårs- och årsbokslut.

Pernilla Conde Hellman
Kultur- och fritidschef

_________
Expedieras till

Områdesgrupperna
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Kultur- och fritidsförvaltningen
2016-04-08

Referens

Mottagare

Linus Söderling
Mattias Lidström

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KOF/2016:87

Bilaga - Riktlinjer för stöd till fritidsverksamhet för nyanlända i Botkyrka
Sammanfattning

Mot bakgrund av den pågående flyktingkatastrofen i världen, har behovet av
goda verksamheter på fritiden för målgruppen nyanlända ungdomar i Botkyrka ökat.
Kultur- och fritidsförvaltningen vill och kan spela en viktig roll i denna situation, genom att stimulera civilsamhällets aktörer att skapa sådan verksamhet. En av åtgärderna vi kan bidra med är att skapa ett bidrag för föreningslivet för att stötta att de startar upp och genomför verksamheter speciellt riktade till den aktuella målgruppen.
Bakgrund

De kommunala bidragsformerna utvecklas kontinuerligt för att möta nya
behov som uppstår.
Inflyttningen av nyanlända barn och unga i kommunen innebär nya och
ökade behov inom kultur- och fritidsområdet. Här finns en viktig funktion
att fylla för föreningslivet som mötesplats och forum för att bygga nätverk,
men kanske främst genom att skapa verksamhet som innebär glädje och
livskvalitet.
Om en förening vill ta initiativ till verksamhet utöver sin ordinarie kan
kommunen stötta det ekonomiskt genom en engångssatsning i extraordinära
situationer som den vi befinner oss i nu.
Grundförutsättningar

Kultur- och fritidsförvaltningen prövar vilka föreningar som ska erhålla extra
stöd till fritidsverksamhet för nyanlända barn och unga i Botkyrka.
Förening som ansöker om stödet ska uppfylla de allmänna villkoren för att
kunna söka föreningsbidrag i Botkyrka kommun.

Kultur- och fritidsförvaltningen
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Ansökningar görs på av kultur- och fritidsförvaltningen framtaget formulär.
Den totala bidragspotten för 2016 är 300 000 kr, maximalt ansökningsbelopp är 40 000 kr.
Kriterier

•

Verksamheten ska huvudsakligen ske i Botkyrka och en majoritet av
deltagarna ska vara boende i kommunen.

•

Verksamhet med inriktning på barn och unga. I bedömningen kommer särskild prioritering att läggas på verksamhet som:
- medför språkträning för målgruppen,
- innehåller mentorskap och/eller nätverksbyggande aktiviteter.

•

Bidrag utgår inte för redan bidragsbeviljad verksamhet. Föreningarna
kan med andra ord inte få bidrag för verksamhet som man redan fått
kommunalt bidrag för.

•

Föreningen ska kunna styrka förväntade kostnader för den aktuella
verksamheten.

•

Bidrag kan exempelvis ges för materialkostnader, ledararvoden, lokalhyror och marknadsföring.

Redovisning

Redovisning görs på av kultur- och fritidsförvaltningen framtaget formulär
senast 15 maj 2017.
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Kultur- och fritidsnämnden
2016-04-08

Rekvirerande av medel från MUCF för sommarlovsaktiviteter (KOF/2016:96)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden rekvirerar 1 427 298 kr från Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor för sommarlovsaktiviteter och fördelar
medlen enligt ordförandeförslaget nedan.
Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt kultur- och fritidsförvaltningen att
fördela föreningsstödet i enlighet med den föreslagna inriktningen.
Sammanfattning

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har av regeringen fått i
uppdrag att fördela medel till sommarlovsaktiviteter. Botkyrka kommun har
genom denna satsning fått möjlighet att rekvirera 1 427 298 kr. Kultur- och
fritidsförvaltningen föreslår att dessa medel rekvireras och stärker kommunens erbjudande till barn och unga under sommarlovet. Förvaltningens förslag återfinns i tjänsteskrivelse. Ordförande föreslår att summorna fördelas
enligt följande:
- Ungdom och förening erhåller 604 tkr.
- Utlysning föreningsbidrag får 300 tkr.
- Kulturen ges 433 tkr.
- Idrott och anläggning erhåller 90 tkr.

Dnr KOF/2016:96

TJÄNSTESKRIVELSE

2016-04-01

Referens
Roger Vintemar
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Dnr KOF/2016:96

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Rekvirerande av medel till sommarlovsaktiviteter
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden rekvirerar 1 427 298 kr från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för sommarlovsaktiviteter och fördelar medlen
enligt förslaget nedan.
Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt kultur- och fritidsförvaltningen att fördela föreningsstödet i enlighet med föreslagna inriktningen.
Sammanfattning

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har av regeringen fått i
uppdrag att fördela medel till sommarlovsaktiviteter. Botkyrka kommun har
genom denna satsning fått möjlighet att rekvirera 1 427 298 kr. Kultur- och
fritidsförvaltningen föreslår att dessa medel rekvireras och stärker kommunens
erbjudande till barn och unga under sommarlovet. Av dessa medel föreslås 200
tkr skapa ett bidrag som föreningslivet kan ansöka om för att genomföra sommarlovsaktiviteter i kommunen.
Ärende
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har av regeringen fått i uppdrag att fördela medel för sommarlovsaktiviteter till samtliga
kommuner i Sverige. Bakgrunden till detta beslut är att den tematiska analysen
Fokus 14 – om ungas fritid och organisering (MUCF 2014) visade på stora
skillnader vad gäller hur mycket fritid unga har och hur aktiva de är på sin fritid. Studien visade på stora skillnader mellan höginkomst- och låginkomstområden, både avseende vad barn och unga gör och hur aktiva de är. Lägst aktivitet har de unga som bor i ett låginkomstområde.
Regeringen har tillsammans med Vänsterpartiet beslutat att ett statligt sommarlovsbidrag ska betalas ut till kommuner som satsar på att utveckla och genomföra kostnadsfria verksamheter för barn i åldrarna 6 – 15 år. Denna satsning
ska pågå mellan åren 2016 fram till 2019. Varje kommun får rekvirera medel
upp till det belopp som framräknats med stöd av fördelningsnyckeln baserad

Post Botkyrka kommun, · Besök · Kontaktcenter
Direkt 08-530 611 79 · Sms · E-post roger.vintemar@botkyrka.se
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BOTKYRKA KOMMUN

2 [3]

TJÄNSTESKRIVELSE
2016-04-01

Dnr KOF/2016:96

på statistik över antalet barn i hushåll med försörjningsstöd i respektive kommun. För Botkyrka kommun är denna nyckel 1 427 298 kronor. Medlen kan
rekvireras genom att fylla i formulär med kontaktuppgifter samt kontonummer
och utan att specificera hur de ska användas. I höst ska sedan kommunen redovisa hur medlen har använts i enlighet med de kriterier som MUCF har satt
upp.
Botkyrka kommun erbjuder barn och unga sedan många år ett stort antal sommarlovsaktiviteter. Dessa MUCF-medel innebär att kultur- och fritidsförvaltningen kan öka utbudet och möjligheterna genom att öka potten som föreningslivet kan ansöka, utöka öppettider för den öppna fritidsverksamheten,
förstärka redan planerade aktiviteter som Summer Games, Popkollo, Kultur på
gårdarna samt möjlighet att skapa fler aktiviteter.

Verksamhet
Ungdom och förening

Summa
654 tkr

Utlysning föreningsstöd

200 tkr

Kulturen

483 tkr

Idrott och anläggning

90 tkr

Personalförstärkningar fritidsgårdarna, läger för funktionsnedsatta, sommarläger i Trosa
med mera.
Utlysning av föreningsstöd för
aktiviteter för barn och unga
under sommarlovet
Popkollo, Kultur på gårdarna,
konstkollo, sommarlovskurs
Komtek med mera. Medel för
köp av uppdragsverksamhet.
Summergames

Sommarlovsbidrag för föreningslivet
Kultur- och fritidsförvaltningen vill arbeta med föreningslivet och ge dem goda
förutsättningar att ordna sommarlovsaktiviteter. Därför föreslår kultur- och
fritidsförvaltningen att ett sommarlovsbidrag på 200 000 kronor inrättas som
föreningar kan ansöka ur. Kriterierna för detta bidrag bör utgå från de som
MUCF angivit för sitt bidrag och dessa är:
•
•

målgruppen är barn och unga i åldrarna 6 – 15 år
aktiviteteran ska vara kostnadsfria för deltagarna
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uppmuntra och stimulera alla barn att deltaga.

I urvalet av ansökningar ska de projekt prioriteras som når barn och unga som
inte normalt deltar i fritidsverksamhet samt att det är en geografisk fördelning
över hela kommunen. Vidare prioriteras verksamhet som är öppen för alla av
drop-in karaktär. Ansöknings- samt redovisningshandlingar med denna inriktning som grund kommer att tas fram.

Pernilla Conde Hellman
Kultur- och fritidschef

__________________
Expedieras till

Roger Vintemar
Verksamhetschef
Idrott och anläggning
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Kultur- och fritidsnämnden
2016-04-08

Anmälningsärenden (KOF/2016:1)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande ärenden anmäls till kultur- och fritidsnämnden:
Brukarundersökning
§35 Svar på motion: Avsluta Residence Botkyrka (M)
§34 Svar på motion: Lägg ned konsthallen (M)
§ 29 Svar på motion: Inför föreningsdagar i Botkyrka kommun (SD)
§ 28 Svar på motion: Förbättrad taxa i simhallarna (M)

Dnr KOF/2016:1
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Referens

Mottagare

Andreas Dahlgren

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanställning av resultat brukarundersökning Kultur- och
fritidsnämnden 2015
Sammanfattning

Brukarundersökningen 2015 visar generellt på positiva resultat och en positiv
utveckling jämfört med tidigare mätningar. Exempel på detta är den totala
nöjdheten, den hjälp besökarna får, känslan av att vara välkommen, möjligheten att påverka, känslan av trygghet i verksamheten och kring informationens
användbarhet. Även personalens bemötande bedöms positivt i stort.
Framförallt frågan om möjligheten att påverka skulle kunna stärkas ytterligare.
Det kan också konstateras att den upplevda tryggheten utanför verksamheterna
inte upplevs som lika trygg, vilket bör tas med i framtida projekteringar.
Informationen på www.botkyrka.se uppfattas inte som särskilt användbar. Vad
det beror på framgår inte av undersökningen utan behöver i så fall undersökas
vidare.
Vid sidan av de generellt goda resultaten finns förbättringsmöjligheter i enskilda verksamheter utifrån
• att idrottsföreningarna generellt är mindre nöjda än övriga föreningskategorier,
• att besökarna vid Tullinge fritidsgård inte är nöjda med öppethållandet,
• att besökarna vid baden är mindre nöjda än tidigare år och andra verksamheter,
• att besökarna vid idrottsanläggningarna generellt är mer nöjda, dock
inte med skötsel, underhåll och parkeringsmöjligheter.
Orsaker till dessa resultat och vilka åtgärder som ska vidtas har inte diskuterats
färdigt utan tas upp i kommande verksamhetsplanering.
Syfte

Syftet med att genomföra brukarundersökningen 2015 är att:
• Mäta i vilken grad förvaltningen har uppfyllt sina politiska mål.

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00
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Kvalitetssäkra verksamheten.
Ge kommunen verktyg att utveckla verksamheten utifrån brukarnas beteende, behov och synpunkter.
Ge brukarna en möjlighet att vara med och påverka.

Bakgrund

Kultur- och fritidsförvaltningen genomför vartannat år en brukarundersökning.
Undersökningen genomförs i form av enkäter som delas ut till besökare vid de
olika verksamheterna. 2012 genomfördes den senaste undersökning och samlade då ihop 5 299 på 31 insamlingsställen under mars till maj. Ytterligare 444
svar erhölls vid utomhusbaden under sommaren. Detta att jämföra med 3 489
svar 2010. Frågorna 2012 var i stort sett desamma som 2010.
2012 samlades en större mängd enkäter in än tidigare vilket krävde en relativt
stor organisation av projektledare och timanställda ungdomar. Själva enkäterna
utformades av Zondera. Resultaten presenterades genom affischer.
Brukarundersökningar planerades 2014 men sköts upp i avvaktan på att en
modell för kvalitetsarbete först skulle tas fram som även skulle vägleda oss i
att välja ut rätt mätetal och frågeställningar. Undersökningen 2015 är tänkt att
ge ett referensvärde inför kommande undersökningar men också bidra till att
frågeställningarna i kommande undersökningar 2017 och därefter blir bra.
Resultaten av kommande brukarundersökningar bör vara klara så att de kan ge
underlag till kommande års ettårsplan.
I arbetet 2015 ingick att utveckla arbetsformer som underlättar för framtida
genomförande av brukarundersökningar på regelbunden basis.
Metod och genomförande

Undersökningen genomfördes 12 oktober till 1 november, dels genom papperenkäter som delades ut och samlades in, dels genom webbenkäter distribuerade
via mejl till föreningsliv och elever och deras föräldrar vid Botkyrka kulturskola.
Frågorna i enkäten utgick från tidigare års enkäter för att möjliggöra jämförelser men arbetades också om för att ge relevanta underlag till Kultur- och fritidsnämndens ettårsplan och uppföljningen av denna.
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Totalt erhölls 2 332 svar vilket är lägre än 2012 och 2010 men väl i linje med
beräknat då ambitionen för 2015 var att samla in ett tillräckligt underlag för
slutsatser utan att investera alltför stora resurser. Detta för att utveckla arbetsformer som gör att undersökningarna kan utan alltför stor organisation kommande år.
Svar per verksamhet

2015

2012

2010

2 332

5 424

3 405

Badhus

245

643

266

Bibliotek

420

1 464

495

Fritidsgårdar/
Mötesplatser för unga
vuxna

534

884

746

Idrottsanläggningar

458

1 216

976

Konsthallen

50

59

54

Kulturskolan elever

133

131

316

Kulturskolan föräldrar

372

258

26

Föreningar

120

138

84

Brukarenkäten totalt

Nytt för 2015 var att enkäterna översattet till engelska, turkiska och arabiska
för att möjliggöra för fler att besvara frågorna. Dock valde 97 % att svara på
enkäterna på svenska vilket pekar på att det i framtiden kanske inte behöver
genomföras enkäter på andra språk.
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Vilka var det som svarade?

Könsfördelningen bland de som svarade fördelade sig enligt följande:
Andel i
undersökning

Andel i Botkyrka

Kvinna/tjej

53 %

49,1 %

Man/kille

45 %

50,9 %

Annat

1%

Ej svar

1%

De som svarade uppgav följande födelsebakgrund:
Bakgrund

Andel i
undersökning

Andel i Botkyrka

Född utomlands

19 %

40,1 %

Född i Sverige,
båda föräldrarna
födda utomlands

24 %

16,8 %

Född i Sverige, en
eller båda föräldrarna födda i Sverige

57 %

43,1 %

Andel i undersökningen

Andel i
Botkyrka

Hallunda/Norsborg

12 %

23,0 %

Alby

9%

14,9 %

Fittja

7%

8,7 %

Tullinge

30 %

20,7 %

Tumba/
Vårsta/Grödinge

35 %

32,2 %

Utanför Botkyrka
kommun

7%

Stadsdel
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Generellt kan man konstatera att de som svarat att gruppen kvinnor är något
överrepresenterade liksom boende i Tullinge. Personer födda utomlands eller
med båda föräldrarna födda utomlands är underrepresenterade liksom boende i
Hallunda/Norsborg och Alby.
Resultat för den totala verksamheten

Totalt sett är resultaten i brukarundersökningen 2015 väldigt bra och har haft
en positiv utveckling sedan tidigare undersökningar.

Som framgår av tabellen ökar det positiva utfallet kring den totala nöjdheten,
den hjälp besökarna får, känslan av att vara välkommen, möjligheten att på-
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verka, känslan av trygghet i verksamheten och kring informationens användbarhet. Framförallt frågan om möjligheten att påverka skulle kunna stärkas
ytterligare. Det kan också konstateras att den upplevda tryggheten utanför
verksamheterna inte upplevs som lika trygg, vilket bör tas med i framtida projekteringar.
Bland de mätpunkter som vi saknar jämförelsetal kring registreras en stor andel nöjda besökare kring personalens bemötande, vilket är väldigt roligt. Däremot tycks inte informationen på www.botkyrka.se inte uppfattas som användbar. Vad det beror på framgår inte av undersökningen utan behöver i så fall
undersökas vidare.
Kultur- och fritidsförvaltningen uppfattar det totala resultatet som väldigt positivt och som att tidigare års arbete med bland annat bemötande gett effekt.
Resultat per verksamhet
Ungdom och förening

Inom Ungdom och förening har brukarundersökningar genomförts bland föreningarna och på fritidsgårdarna och mötesplatserna för unga vuxna.
På fritidsgårdarna/mötesplatserna för unga vuxna inkom 534 svar. I stort är
besökarna nöjda med verksamheten och nöjdheten har ökat från 75 % 2012 till
93 % i mätningen 2015. Även känslan av att vara välkommen, den upplevda
tryggheten och möjligheten att påverka har ökat märkbart under perioden. Besökarna bedömer också att de får ett bra bemötande och att de får den hjälp de
behöver från personalen i mycket hög omfattning. Även nöjdheten med öppettiderna har ökat sedan tidigare mätningar men är ändå klart lägre än andra resultat, från 64 % nöjda 2012 till 71 % nöjda 2015. Minst nöjd med öppettiderna är man på Tullinge fritidsgård där enbart 27 % är nöjda. Störst förändring
har skett på Parkhemsgården där besökarna idag är mycket mer nöjda med
verksamheten än tidigare.
Föreningslivet uppvisar inte lika positiva siffror som fritidsgårdarna, även om
de flesta siffror haft en positiv utveckling sedan tidigare mätningar. Det är
också stora skillnader mellan olika föreningstyper där idrottsföreningarna är
klart mindre positiva än övriga föreningar, se nedan. Observera dock att antalet
svar är relativt lågt så resultatet ska värderas med försiktighet.
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Andel positiva

Jag får ett bra bemötande av
Kultur- och fritidsförvaltningens personal
Jag får den hjälp av Kulturoch fritidsförvaltningens personal jag behöver
Min förening upplever att det
är lätt att komma i kontakt
med den personal som arbetar med föreningsfrågor
Min förening tycker att reglerna för föreningsbidrag är
lätta att förstå
Min förening tycker att fördelningen av föreningsbidrag
är rättvis
Min förening tycker att det är
lätt att söka och boka lokaler
och idrottsanläggningar på
Botkyrka kommuns bokningssystem
Min förening tycker att
kommunens webblösning för
att ansöka föreningsbidrag
fungerar bra
Min förening är nöjd med
informationen till föreningarna från Kultur- och fritidsförvaltningen
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Idrottsföreningar
(39)
58 %

Konstnärliga
föreningar
(19)
84 %

Andra föreningar
(29)
88 %

43 %

74 %

88 %

38 %

50 %

74 %

32 %

47 %

67 %

19 %

57 %

50 %

52 %

67 %

73 %

50 %

67 %

71 %

26 %

76 %

72 %

Sammantaget indikerar föreningarnas svar att föreningsbidragen inte är särskilt
lätta att förstå och föreningsbidragen uppfattas inte fördelas rättvist. Detta gäller dock de nuvarande föreningsbidragsreglerna och inte de nya regler som
träder i kraft från 2017. Vidare bör idrottsföreningarnas missnöje undersökas
vidare.
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Bibilioteken

Generellt är responsen kring biblioteken mycket positiv och väl i linje med de
mycket höga nivåer som uppmättes 2010 och 2012. Besökarna är nöjda uppfattar sig väl bemötta och välkomna, får den hjälp de behöver, tycker det är lätt
att förstå hur biblioteken fungerar, känner sig trygga och så vidare. Biblioteken
ligger över förvaltningssnittet inom samtliga frågeområden. Liksom resten av
förvaltningen är betygen kring möjligheten att påverka lägre än övriga resultat.
75 % av besökarna upplever att biblioteken har bra program och aktiviteter på
de språk de önskar. Även kring denna fråga är variationerna små där besökarna
i Tullinge och Hallunda är mest nöjda (76 %) medan de minst nöjda finns i
Fittja (72 %).
Vad gäller trygga uppger sig besökarna trygga på biblioteken i stort men lite
mindre trygga utanför biblioteken. Alby bibliotek utmärker sig särskilt kring
detta (73 % trygga utanför biblioteken) mot de övriga (78-88 %).
Kulturen

Inom kulturverksamheten har mätningar genomförts genom enkäter på Botkyrka konsthall och mejlenkäter till föräldrar och elever vid kulturskolan.
Resultaten för Botkyrka konsthall är generellt väldigt goda och utvecklas positivt jämfört med tidigare mätningar: besökarna är nöjdare, känner sig mer välkomna, får den hjälp de behöver och ett bra bemötande samt tycker att personalen bidrar till att besöket blir värdefullt. Möjligheten att påverka får ett bättre
resultat i denna mätning (59 %) jämfört med 2012 (36 %) men nivån är fortfarande något lägre än andra verksamheter.
Även resultaten för Botkyrka kulturskola är överlag positiva, såväl elever som
föräldrar är nöjda i stort, med bemötandet av lärare och annan personal och
man känner sig välkommen i verksamheten. Möjligheterna att påverka får
dock lägre betyg från båda svarsgrupperna och sjunker jämfört med tidigare
mätningar:
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Positiva till möjligheten att påverka vid Botkyrka kulturskola

2010

2012

2015

Elever

76 %

73 %

69 %

Föräldrar

61 %

52 %

50 %

Vad gäller tryggheten är både elever och föräldrar trygga i lokalerna men klart
mindre trygga utanför lokalerna. Även resultaten kring hur välstädade lokalerna får lägre betyg av elever (71 %) och föräldrar (75 %) jämfört med andra
frågor i mätningen.
Idrott och anläggning

Inom idrottsverksamheten genomförs mätningar vid badhusen och idrottsanläggningarna utöver de frågor som ställs till idrottsföreningarna.
Badverksamheten visar på vikande siffror jämfört med tidigare år. Den generella nöjdheten är lägre än andra verksamheter och sjunker något jämfört med
tidigare mätningar. Resultaten kring bemötande, känslan av att vara välkommen och att få den hjälp man behöver ligger mellan 82-85 % vilket är bra siffror men något lägre än övriga verksamheter (totalvärde för samtliga verksamheter är 87-91 %). Badhusen får dessvärre låga betyg inom möjligheten att
påverka (37 %) och hur välstädade besökarna upplever lokalerna (61 %). Detta
tycks vara möjliga utvecklingsområden. Vad gäller trygghet följer svaren från
badhusbesökarna samma mönster som vid övriga verksamheter, man är trygg i
lokalerna men i klart lägre utsträckning utanför. Vid en jämförelse mellan
Storvretsbadet och Fittjabadet är besökarna vid Fittjabadet klart lägre resultat
inom samtliga områden och även lägre än tidigare år. Antalet besökare som
svarat är relativt få vid Fittjabadet vilket kan ha påverkat resultatet men resultatet bör ändå följas upp.
Vad gäller idrottsanläggningarna utvecklas resultaten i stort i positiv riktning
även om man fortfarande uppvisar resultat som är lägre än snittet i förvaltningen. Några exempel på områden som utvecklats positivt:
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Idrottsanläggningar

2010

2012

2015

Jag är nöjd med den
här idrottsanläggningen

61 %

73 %

77 %

Jag får ett bra bemötande av personalen på
anläggningen

80 %

Jag får den hjälp av
personalen jag behöver

59 %

68 %

80 %

Jag känner mig välkommen på den här
idrottsanläggningen

69 %

77 %

87 %

Vad gäller hur lokalerna är skötta är dock resultaten klart mindre positiva. Andelen besökare som är positiva till skyltning och städning samt skötsel och
underhåll av idrottsytor och omklädningsrum varierar mellan 44-68 %, där
särskilt omklädningsrummen får låga betyg. Även möjligheten att påverka får
relativt låga betyg. Det som får lägst betyg i undersökningen är möjligheten att
parkera vid idrottsanläggningen (38 %) och även informationen om anläggningarna på www.botkyrka.se får låga betyg.
Vid en jämförelse mellan idrottsanläggningarna är resultaten generellt mer
positiva för Brantbrinks IP och minst positiva för Idrottshuset/Ishuset. Vid
Brantbrink är dock enbart 20 % av besökarna nöjda med parkeringsmöjligheterna. Vid Idrottshuset/Ishuset är den upplevda tryggheten hög men man är
missnöjd med skötsel och underhåll av omklädningsrum. Vid Brunna uppfattas
parkeringsmöjligheterna som goda men man upplever tryggheten lägre än vid
andra anläggningar. Vid Storvretens IP är det främst kring skyltning och möjligheterna att påverka som utvecklingsområdena finns.

Andreas Dahlgren
Administrativ chef

PROTOKOLLSUTDRAG
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Kommunfullmäktige
2016-02-25

§ 35
Svar på motion: Avsluta Residence Botkyrka (M)
(KS/2015:436)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation

Samtliga ledamöter för (M) och (L) reserverar sig mot beslutet till förmån
för egna yrkanden.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2016-02-01 § 29 lämnat ett förslag till beslut.
Jimmy Baker (M) och Ufuk Sen (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-28, § 92, lämnat en motion: Avsluta Residence Botkyrka.
Motionärerna anser att Botkyrka kommuns finansiering av upplevelsenäringen i högre utsträckning bör komma från exempelvis investerare, sponsorer och intäkter via försäljning av biljetter. Verksamheter som Konsthallen, Residence Botkyrka och Drömdeg anser motionärerna bör prioriteras
bort för att upprätthålla den grundläggande välfärden och minimera risken
för att kommunalskatten höjs. Fungerande skolor, fastighetsunderhållet liksom äldreomsorgen bör prioriteras istället för exempelvis Residence Botkyrka. Med anledning av det föreslår motionärerna att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att avveckla Residence Botkyrka.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-11-02, § 93.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen. Genom sitt internationella
residensprogram har Botkyrka konsthall skapat utrymme för konstnärliga
och kulturella utbyten mellan konstnärer, civilsamhället i Fittja och en
publik från hela Stockholm. Besökande konstnärer har uppdrag att arbeta
med konst i det offentliga rummet, i och tillsammans med lokalsamhället,
individer och civilsamhället. Miljonprogrammets framtid liksom konstens
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roll i samhällsplaneringen engagerar aktörer lokalt, liksom externa finansiärer nationellt och internationellt.
Yrkanden

Jimmy Baker (M), Lars Johansson (L) och Carl Baker (M) yrkar bifall till
motionen.
Robert Aslan (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
_____
Expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden (för kännedom)
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§ 34
Svar på motion: Lägg ned konsthallen (M) (KS/2015:434)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M) och Östen Granberg (SD) reserverar sig mot beslutet.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2016-02-01 § 28 lämnat ett förslag till beslut.
Jimmy Baker (M), Stina Lundgren (M) och Ufuk Sen (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-28, § 92, lämnat en motion: Lägg ned
konsthallen. Motionärerna anser att kommunens finansiering av upplevelsenäringen i större omfattning bör finansieras av investerare, sponsorer och intäkter via försäljning av biljetter, då dessa näringar bör kunna stå på egna
ben. Motionärerna är skeptiska till att skattemedel används till verksamheter
som endast kommer få personer till godo och ligger utanför ”välfärdens
kärna”. Konsthallen uppehåller sig i dyra lokaler med en kostnad som överstiger vad som anses rimligt i förhållande till nyttjandegraden bland Botkyrkaborna. En kommunal konsthall anses inte ingå i de grundläggande
kommunala välfärdsåtagandena. Prioriteringar framöver bör istället vara
fungerande skolor, fastighetsunderhållet och äldreomsorgen. Med anledning
av detta föreslås kultur- och fritidsnämnen få i uppdrag att ta fram en plan
för hur konsthallen ska kunna avvecklas.
Kultur- och fritidsnämnen har behandlat ärendet 2015-11-02, § 92.
Motivering

Botkyrka ska vara en kontrastrik plats, full av liv och rörelse och en plats
man kan vara stolt över. Möjligheten att, i sin vardag, få utöva och uppleva
kultur är inte bara bra för individen utan skapar också en levande stad där
människor möts och skapar band. I Botkyrka ska vi ha, och har, aktiva med-
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borgare som är med och skapar platsen Botkyrka. För att det fortsatt ska
vara verklighet behövs många olika mötesplatser och verktyg för påverkan
och skapande, där konsthallen är en sådan.
Botkyrka konsthall är en del i att skapa ett levande Botkyrka med aktiva
människor. Utöver att vara just en konsthall är det en mötesplats där medborgare möts och skapar band. På konsthallen ordnas lovverksamhet, konstkollo och samtal med konstnärer. Konsthallen jobbar tillsammans med förskolan och skolan för att Botkyrkas barn och unga både ska få skapa själva
och ta del av konst och kultur. Konsthallen möjliggör för våra medborgare
att både uppleva och utföra konst samtidigt som man får hantera aktuella
samhällsämnen och även vara med och utveckla det offentliga rummet i
våra stadsdelar.
Konsthallen är i mångt och mycket ekonomiskt självgående då verksamheten själv är duktiga på att söka medel från fonder och söka stipendier. Det
är den rödgröna majoritetens övertygelse att konsthallen kommer med mervärden som skapar ett bättre Botkyrka och ska därför vara kvar.
Yrkanden

Stina Lundgren (M), Östen Granberg (SD), Carl Baker (M) och Jimmy
Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Robert Aslan (S), Deniz Bulduk (MP), Mattias Gökinan (S) och Ebba Östlin
(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
_____
Expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden (för kännedom)
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§ 29
Svar på motion: Inför föreningsdagar i Botkyrka kommun
(SD) (KS/2015:320)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation

Samtliga ledamöter för (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2016-01-11 § 10 lämnat ett förslag till beslut.
Östen Granberg (SD), Sebastian Lindqvist (SD), Robert Stenkvist (SD) och
Helén Spaak (SD) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-04-28, §
79, lämnat en motion: Inför föreningsdagar i Botkyrka kommun. Motionärerna föreslår att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna till ”föreningsdagar” i Botkyrkas skolor, där idrottsföreningar får
en möjlighet att på skoltid visa upp sig för kommunens ungdomar. Att
idrotta ger en bättre hälsa och kan enligt studier öka inlärningen hos skolungdomar. Motionärerna ser vidare idrottande som en möjlighet att skapa en
snabbare integrationsprocess, specifikt för nyanlända flickor, liksom en
ökad känsla av samhörighet med samhället. Idrottsrörelsen är en outnyttjad
resurs när det gäller integrering av nyanlända ungdomar, en resurs som bör
nyttjas på ett bättre sätt i kommunen. Botkyrka kommuns ungdomar bör
därför ges möjligheten att erhålla kunskap om de olika verksamheterna,
samtidigt som föreningarna ges möjligheten till nyrekrytering till sina verksamheter.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-09-28, § 82.
Motivering

I Botkyrka ska vi ha ett aktivt föreningsliv som är med och skapar den levande gröna staden. Den rödgröna kommunledningen har som mål att fler

Dnr KS/2015:320

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLLSUTDRAG
2016-02-25

2[2]
Dnr KS/2015:320

medborgare ska vara medlemmar och aktiva i föreningslivet. Det skapar ett
socialt hållbart samhälle med aktiva medborgare.
Inkludering genom idrott är ett effektivt medel och därför uppmuntras idag
barn och unga att bli aktiva i idrotts- och föreningslivet. År 2013 antogs
Botkyrka kommuns Idrottspolitiska program som syftar till att få fler aktiva
i föreningslivet.
Idag anordnas i Botkyrka kommun flera aktiviteter i skolor med föreningar.
Detta görs året om för att så aktivt som möjligt förstärka föreningslivet. Att
införa specifika föreningsdagar är inte ett effektivt sätt att nå målet om att
stärka föreningslivet.
Yrkanden

Östen Granberg (SD) yrkar bifall till motionen.
Robert Aslan (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
_____
Expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden (för kännedom)
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§ 28
Svar på motion: Förbättrad taxa i simhallarna (M)
(KS/2015:261)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation

Samtliga ledamöter för (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2016-01-11 § 9 lämnat ett förslag till beslut.
Jimmy Baker (M), Ufuk Sen (M) och Andrei Ignat (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-26, § 48, lämnat en motion: Förbättrad
taxa i simhallarna. Motionärerna anser att subventionerade fritidsaktiviteter
främst bör gälla barn och unga, äldre samt personer med funktionshinder.
Vuxna och arbetsföra personer bör kunna betala för fritidsaktiviteter i högre
utsträckning. Av den anledningen anser motionärerna att taxesystemet för de
kommunala badhusen bör ses över, och föreslår att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ändra taxesystemet för simhallarna enligt direktiven;
slopad avgift för barn i grundskoleåldern, subventionerad avgift för ungdomar upp till 19 år, slopad eller kraftigt reducerad subvention för vuxna
samt en subventionerad avgift för pensionärer vid tider med lägre besökstryck.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-09-28, § 81.
Motivering

Våra badhus ska användas flitigt av våra barn, vuxna och pensionärer. Att
året runt ha tillgång till bad och till simmöjligheter är bra för folkhälsan och
för den allmänna simkunskapen. Så som kultur- och fritidsförvaltningen beskriver arbetas det aktivt med säkerhet på badhusen så att inga skador ska
ske. En viktig aspekt i detta är att barn inte ska bada själva utan ha sällskap
av vuxna.
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Konsekvensen av att justera badtaxan, som motionen föreslår, kan innebära
att vuxna i mindre utsträckning badar med sina barn. Istället får vänner eller
syskon ha uppsyn över sina barn då det är ett billigare sätt att gå och bada.
Av den anledningen föreslås motionen avslås.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) och Carl Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Robert Aslan (S), Ronnie Andersson (V), Deniz Bulduk (MP) och Olle
Westberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
_____
Expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden (för kännedom)
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Delegationsbeslut (KOF/2016:9)
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:
Verksamhetschef

Nyttjanderättsavtal med Citycon angående toaletter i Tumba Centrum
(beslut2016-03-17)
Handläggare

Överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting om deltagande i
upphandling av Boknings- och bidragssystem för kultur- och fritidsverksamhet, 48.000 kr
(beslut 2016-03-16)
Bifall Drömdeg, Mahida Saeed
(beslut 2016-03-21)
Evenemangsbidrag för Överraskning till Mozart, Balett och RSG-skolan
Vackra Rosen, 15.000 kr
(beslut 2016-01-19)
Evenemangsbidrag för Vinterstämma, Slagsta Gille, 10.000 kr
(beslut 2016-02-10)
Evenemangsbidrag för Storvretsdagen 2016, Aktiv Tumba, 30.000 kr
(beslut 2016-02-10)
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Rörligt bidrag Barn och ungdom, Pakistanska föreningen i Botkyrka, 15.000
kr
(beslut 2016-02-10)
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