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Kultur- och fritidsnämnden

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+. 

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
Förvaltningsdirektör                               Verksamhetschef Idrott och förening
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Kultur och fritidsförvaltningen 
Bad, idrott och motion

Referens Mottagare
Iréne Cederborg Handikapporganisationernas samrådsgrupp

Bidrag till handikapporganisationernas samrådsgrupp 2020

Detta är en överenskommelse mellan Handikapporganisationernas 
samrådsgrupp och Botkyrka kommun Kultur och fritidsförvaltningen. 
Handikapporganisationeras samrådsgrupp är en paraplyorganisation för fem 
intresseföreningar: Hjärt och lungsjukas förening i Botkyrka-Salem, 
Hörselskadades förening i Botkyrka-Salem, Synskadades riksförbund, DHR 
Botkyrka-Salem och Friluftsfrämjandet i Botkyrka.

1. Verksamheten 2020.

Fem föreningar har expeditionsrum samt gemensam möteslokal på Orrens 
äldreboende i Tumba. Därutöver ingår ett flertal andra organisationer som 
riktar sig till personer med funktionsnedsättningar som deltar i träffar i 
lokalerna. Handikapporganisationernas samrådsgrupp är beredande organ till 
Funktionsrättsrådet.

Enligt denna överenskommelse ska Handikapporganisationernas samrådsgrupp 
bedriva föreningsverksamhet i lokalerna. Verksamheten ska vara öppen för alla 
i målgrupperna.

Verksamheten ska arbeta utifrån likabehandlingsperspektiv där besökarna har 
lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, sexuell 
läggning, ålder, funktionalitet, religiös tillhörighet och etnicitet. Verksamheten 
ska också arbeta förebyggande för att minska diskriminerande trakasserier och 
kränkande behandling.

Verksamheten ska utöver denna överenskommelse följa de mål och riktlinjer 
som antas av Kultur och fritidsnämnden i Botkyrka och utifrån de regler som 
gäller folkbildningen.

En dialog har påbörjats mellan Handikapporganisationernas samrådsgrupp och 
Kultur och fritidsförvaltningen för att utreda hur Handikapporganisationernas 
samrådsgrupp behov av lokaler ska se ut i framtiden.
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2. Ansvar

Handikapporganisationernas samrådsgrupp står som huvudman och ansvarar 
för lokalerna.

3. Ersättning

Botkyrka kommun bidrar ekonomiskt till Handikapporganisationernas 
samrådsgrupp med kostnader för hyra och andra avgifter med en summa av 
120 000 kronor för 2020. Ersättningen betalas ut halvårsvis.

4. Redovisning

Föreningarna som ingår i samrådsgruppen ska redogöra för verksamhetens 
genomförande och delge densamma till Botkyrka kommun årligen.

5. Lokalerna

Verksamheten ska bedrivas i Handikapporganisationernas samrådsgrupps lokal 
i första hand förutom de tillfällen då man behöver tillgång till andra lokaler pg 
a platsbrist osv. Samrådsgruppen ansvarar för att lokalerna är försäkrade. 
Samrådsgruppen ansvarar också för det underhåll som inte ansvaras för av 
Botkyrkabyggen.

6. Överenskommelsens giltighetstid och uppsägning

Överenskommelsen gäller till och med 31 december 2020. Vid uppsägning 
före avtalets utgång gäller 2 månaders uppsägning för alla inblandade parter. 
Om verksamheten inte fullföljs under avtalstiden ska det bidrag som utbetalats 
återbetalas till Kultur och fritidsförvaltningen. Mindre justeringar i 
överenskommelsen kan göras om parterna är överens.

7. Överenskommelsens upprättande

Överenskommelsen finns i två exemplar, Botkyrka kommun och 
Handikapporganisationernas samrådsgrupp har var sitt exemplar.

Botkyrka den                                2020
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Anja Dahlstedt
Kultur och fritidsdirektör

Anna-Maria Kölhed
DHR

Allan Andersson
Friluftsfrämjandet

Yvonne Haglöf
Hjärt och lungsjukas förening

Yvonne Jangebrink
Hörselskadades förening i Botkyrka-Salem

Magnus Lindmark
SRF Synskadades förening i Botkyrka-Salem


