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Beslut om bidrag till 30+ verksamhet 2020(KOF/2020:16)

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja ABF Botkyrka-Salem 
135 000 kr för att bedriva fritidsaktiviteter för vuxna personer med 
intellektuell funktionsnedsättning under 2020.

Sammanfattning

Botkyrka kommun bidrar med ekonomiskt stöd till ABF Botkyrka-Salem och FUB 
Botkyrka-Salem för att bedriva fritidsaktiviteter för vuxna personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. Verksamheten kallas klubben 30+. 
Klubb 30+  är en öppen verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning 
som är för de som är 30 år och äldre. Klubben är en social mötesplats det finns 
aktiviteter för målgruppen som allsång, bingo och frågesport. Klubben är öppen en 
vardagkväll i veckan under termin och har under sommarperioden en öppen verksamhet  
utomhus i närheten av Möllebadet vid en scoutstuga.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja ABF Botkyrka-Salem 135 000 kr för att 
bedriva fritidsaktiviteter för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning 
under 2020, i enlighet med Botkyrka kommuns bidragsreglemente för öppen 
fritidsverksamhet (KS/2013:300).
Efter nämndbeslut upprättar kultur- och fritidsförvaltningen årligen en 
överenskommelse med ABF Botkyrka-Salem och FUB Botkyrka-Salem om bidraget 
och innehållet i verksamheten.   
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Beslut om bidrag till 30+ verksamhet 2020
Diarienummer: KOF/2020:16

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja ABF Botkyrka-Salem 
135 000 kr för att bedriva fritidsaktiviteter för vuxna personer med 
intellektuell funktionsnedsättning under 2020.

Sammanfattning

Botkyrka kommun bidrar med ekonomiskt stöd till ABF Botkyrka-Salem och FUB 
Botkyrka-Salem för att bedriva fritidsaktiviteter för vuxna personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. Verksamheten kallas klubben 30+. 
Klubb 30+  är en öppen verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning 
som är för de som är 30 år och äldre. Klubben är en social mötesplats det finns 
aktiviteter för målgruppen som allsång, bingo och frågesport. Klubben är öppen en 
vardagkväll i veckan under termin och har under sommarperioden en öppen verksamhet  
utomhus i närheten av Möllebadet vid en scoutstuga.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja ABF Botkyrka-Salem 135 000 kr för att 
bedriva fritidsaktiviteter för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning 
under 2020, i enlighet med Botkyrka kommuns bidragsreglemente för öppen 
fritidsverksamhet (KS/2013:300).
Efter nämndbeslut upprättar kultur- och fritidsförvaltningen årligen en 
överenskommelse med ABF Botkyrka-Salem och FUB Botkyrka-Salem om bidraget 
och innehållet i verksamheten.   

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet innebär inga ytterligare ekonomiska konsekvenser för förvaltningen.

Anja Dahlstedt                                                 Linus Söderling
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Bilagor
Bidrag till handikapporganisationernas samrådsgrupp 2020
_________
Expedieras till

ABF Botkyrka-Salem

Fub Botkyrka-Salem


