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Uppdrag samverkan civilsamhället (KOF/2020:46)

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur-och fritidsförvaltningens svar på 
uppdraget och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Sammanfattning

I mål och budget 2020, med flerårsplan 2021 – 2023, fick samtliga nämnder i uppdrag 
att gå igenom sina verksamheter och pröva om civilsamhället istället ska kunna vara 
utförare och i de fall det är möjligt ingå överenskommelse om Idéburet offentligt 
partnerskap (IOP) eller andra former av samverkansavtal. En första redovisning av vilka 
IOP:er och samverkansavtal som nämnderna har eller har för avsikt att teckna ska göras 
till kommunstyrelsens budgetberedning den 15 maj. Ytterligare en redovisning ska 
göras till kommunstyrelsens budgetberedning den 7 september 2020.
Den första delredovisningen visar att det finns en omfattande samverkan med 
civilsamhället inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden. Samverkan finns 
på många olika nivåer och former; alltifrån 1-åriga eller fleråriga samverkansavtal, eller 
bidrag och stöd som kan sökas av civilsamhället, till stöd för olika arrangemang i form 
av exempelvis samordningsinsatser och lokaler. Av kultur- och fritidsnämndens totala 
budget 2019 gick cirka 20 procent till civilsamhället.
Samverkansavtal/IOP: er med civilsamhället finns inom följande områden:

 Fritidsgårdar och fritidsklubbar som drivs av föreningar och studieförbund 

 Kulturstödsavtal för ett rikt kulturliv 

 IOP för att bredda aktiviteter till målgruppen 16–19 år samt IOP för att stärka 
unga vuxna i Botkyrka.

 Samverkansavtal med föreningslivet inom en rad verksamheter; exempelvis 
driftavtal för idrottsanläggningar och driftavtal för kafeterior på 
idrottsanläggningar.
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Bakgrund

I mål och budget 2020, med flerårsplan 2021 – 2023, fick samtliga nämnder i uppdrag 
att gå igenom sina verksamheter och pröva om civilsamhället istället ska kunna vara 
utförare och i de fall det är möjligt ingå överenskommelse om Idéburet offentligt 
partnerskap (IOP) eller andra former av samverkansavtal. En första redovisning av vilka 
IOP:er och samverkansavtal som nämnderna har eller har för avsikt att teckna ska göras 
till kommunstyrelsens budgetberedning den 15 maj. Ytterligare en redovisning ska 
göras till kommunstyrelsens budgetberedning den 7 september 2020.

Samverkan med civilsamhället inom kultur- och fritidsverksamheterna 
Inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter finns en lång tradition av samverkan 
med civilsamhället för att tillsammans skapa goda möjligheter till en meningsfull fritid 
för Botkyrkaborna. Samverkan finns på många olika nivåer och former; alltifrån 1-åriga 
eller fleråriga samverkansavtal, eller bidrag och stöd som kan sökas av civilsamhället, 
till stöd för olika arrangemang i form av exempelvis samordningsinsatser och lokaler. 
Det är dock endast ett fåtal av de civilsamhällesaktörer som kultur- och 
fritidsförvaltningen samarbetar med som är anslutna till kommunens plattform1 för 
idéburna organisationer. Av kultur- och fritidsnämndens totala budget 2019 gick cirka 
20 procent till civilsamhället.

Inom samtliga verksamhetsområden finns stora och mycket positiva erfarenheter med 
att samverka med civilsamhället. Genom att kommunen samverkar med civilsamhället 
får Botkyrkaborna ta del av ett större och mer varierat utbud av kultur, idrott och 
fritidsaktiviteter än om kommunen ensam skulle vara utförare. För botkyrkabornas del 
innebär det också att många engagerar sig inom idrotten, kulturen, friluftslivet eller 
folkbildningen; över hälften av befolkningen gör exempelvis varje år någon ideell insats 
i föreningslivet. Medborgarnas engagemang har stor betydelse för möjligheterna att 
skapa gemenskap, hälsa och goda livsmiljöer.

Beskrivning av befintliga avtal med civilsamhället

Nedan beskrivs de IOP:er och avtal som är tecknade med civilsamhället inom kultur- 
och fritidsnämndens verksamhetsområden:
Fritidsgårdar och fritidsklubbar drivs av föreningar och studieförbund 
11 av Botkyrkas fritidsklubbar och 7 av Botkyrkas fritidsgårdar drivs av civilsamhället. 
Det rör sig om totalt fem utförare; ABF Botkyrka - Salem, Studiefrämjandet, 
Vuxenskolan, ViGör och Byggnadsföreningen Heijmdal.  Dagens modell för drift av 
fritidsklubbar och fritidsgårdar sker genom bidragsgivning till ansökande studieförbund 
och föreningar genom ett 1-årigt avtal.  Kultur- och fritidsnämnden har dock nyligen 
gett i uppdrag åt kultur- och fritidsförvaltningen att ta fram ett nytt bidragsreglemente 

1 https://www.botkyrka.se/kommun--politik/hallbar-utveckling-och-manskliga-rattigheter/samverkan-
med-ideburna-organisationer.html
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med 4-årig bidragsperiod. Att få till en längre bidragsperiod är en av åtgärderna för att 
stärka kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten. Cirka 23 miljoner kronor gick 
2019 till ovan utförare för att bedriva öppen fritidsverksamhet.

Kulturstödsavtal för ett rikt kulturliv 
På kulturområdet finns avtal tecknade med följande aktörer från civilsamhället: Hågelby 
4H, Cirkus Cirkör, Fanzingo, Botkyrka Riksteaterförening, Scenskolan Fejm genom 
ABF Botkyrka Salem, Tumbascenen genom Byggnadsföreningen Heijmdal, Xet 
sällskapet, Riksteatern och Hallunda Folketshus. Botkyrka har en lång tradition av nära 
samverkan med kulturföreningar och aktörer i kommunen som med sina verksamheter 
kompletterar kommunens kulturpedagogiska utbud till barn och unga inom och utanför 
skolan samt ökar kulturutbudet i kommunen. Kulturstödet skapar förutsättningar för 
dessa aktörer att erbjuda en bredd i kulturpedagogisk och publik verksamhet, program 
på helger och skollov, feriejobb till ungdomar med mera. 
Dessa avtal löper på en- till fyra-åriga avtalsperioder beroende på samarbetets 
förutsättningar, och kompletteras varje höst med verksamhetsplaner och budget för 
nästkommande år, och redovisas efter varje verksamhetsår. Kulturstödet används till att 
bedriva verksamhet för botkyrkaborna samt till att täcka hyreskostnader för 
verksamheten, personal, administration, marknadsföring med mera. Drygt 11 miljoner 
kronor fördelades till ovan aktörer under 2019. Avtalet med Riksteatern reglerar dock 
bara samverkan och har inget ekonomiskt bidrag kopplat till sig
IOP för att bredda aktiviteter till målgruppen 16–19 år
Under 2019 tog kultur- och fritidsnämnden beslut om ett nytt bidrag för att stimulera 
och stötta civilsamhällets aktörer att rikta kultur- och fritidsaktiviteter till unga 16–19 
år. Bidraget togs som en följd av ”utvecklingen av kommunens arbete för unga vuxna 
(KS/2018:633)”.
Kultur- och fritidsförvaltningen åtar sig uppdraget genom att utveckla Idéburet 
offentligt partnerskap (IOP) som tillvägagångssätt. För närvarande är den totala 
summan 500 000 kr. För att stödja samverkan med ideella organisationer och föreningar 
som ska bedriva olika kultur- och fritidsaktiviteter beslöt nämnden att dessa samarbeten 
skall tecknas som IOP avtal. Hittills under 2020, har ett sådant avtal tecknats och det är 
med Löparakademin, och diskussioner med flera andra aktörer pågår.
IOP för att stärka unga vuxna i Botkyrka
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen, 
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen och Botkyrkabyggen nyligen 
tecknat ett tre-årigt IOP avtal med Changers Hub. Partnerskapet skall stärka unga vuxna 
i Botkyrka genom Changers Hub´s innovationshus där unga Botkyrkabor kan 
förverkliga sina idéer och komma fram som lokala förebilder för Botkyrka.
Samverkansavtal med föreningslivet inom en rad verksamheter
Driftavtal för idrottsanläggningar: exempelvis skjutbana, basebollanläggning och 
karatelokal. Dessa avtal har gränsdragningslistor där förvaltningen generellt står för 
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planerat underhåll och felavhjälpande åtgärder, medan föreningarnas ansvar är 
felanmälan och daglig tillsyn samt viss renhållning.
Driftavtal för kafeterior på idrottsanläggningar: Avtalen reglerar föreningens 
åtaganden när det gäller öppettider och nyttjande. Innehåller ingen ekonomisk 
ersättning.
Driftavtal kiosk/servering på strandbad: Förening får tillgång till kiosk i utbyte mot 
löpande renhållning som kompletterar förvaltningens drift.
Samverkansavtal gällande utlåning av idrottsutrustning genom kommunens sportotek.
Samverkansavtal gällande särskilda projekt inom området idrott och folkhälsa. Flera 
avtal rör verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Ett annat exempel är fem 
lokala fotbollsföreningar som ingår i projekt för att öka flickors deltagande i fotbollen i 
de norra kommundelarna. 
Verksamhetsavtal med Botkyrka ridsällskap kopplat till ekonomisk ersättning för 
särskilt stöd till ridsporten.

Planerade avtal med civilsamhället

Det förs diskussioner med ett antal föreningar om exempelvis drift, värdskap samt 
samarbeten kring idrott som verktyg för samhällsnytta i vidare bemärkelse, men inget är 
i dagsläget klart.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Då denna delredovisning endast redogör för redan befintliga samverkansavtal får 
beslutet inga ekonomiska konsekvenser.

Anja Dahlstedt Anki Lundberg
Kultur- och fritidsdirektör Administrativ chef

_________
Expedieras till

Kommunledningsförvaltningen


