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Återrapportering av Uppdrag Utreda intresset hos 
civilsamhället, att skapa medborgardriven 
mötesplats/föreningshus i Ungdomens hus loka-ler i 
Fittja (KOF/2019:35)

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden tar del av återrapportering av uppdraget att utreda 
intresset hos civilsamhället att skapa medborgardriven mötesplats/föreningshus i 
Ungdomens hus lokaler i Fittja.

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avbryta uppdraget att utreda intresset hos 
civilsamhället att skapa medborgardriven mötesplats/föreningshus i Ungdomens 
hus lokaler i Fittja.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av återrapporteringen och beslutar att avbryta 
uppdraget att utreda intresset hos civilsamhället att skapa medborgardriven 
mötesplats/föreningshus i Ungdomens hus lokaler i Fittja. Hyreskontraktet för lokalen (f 
d Ungdomens hus i Fittja) sägs upp och fastighetsvärden Botkyrkabyggen kan därmed 
utveckla egen verksamhet i huset. 
Kultur- och fritidsförvaltningen kommer inte vidare i ärendet. Arbetet påbörjades med 
att skapa förutsättningar för en avsiktsförklaring för hur den medborgardrivna 
mötesplatsen skall organiseras och drivas, samt säkerställa den långsiktiga 
finansieringen men de två parterna Botkyrka kommun och Botkyrkabyggen kunde inte 
komma fram till en gemensam inriktning och beslut. Under tiden har parterna utrett 
andra funktioner för huset, och Botkyrkabyggen ser nu möjlighet att flytta sitt 
områdeskontor från Krögarvägen till lokalen. Områdeskontoret blir även arbetsplats för 
trygghetsfältare samt Qvinna i Botkyrka. I planeringen kommer Botkyrkabyggen även 
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titta på plats för Föreningscentret (BoCenter) i lokalen eller annan lokal i Fittja. 
Områdeskontoret på Krögarvägen kommer att återställas till nya lägenheter.
Även Coronapandemin har förändrat förutsättningarna för arbetet med den 
medborgardrivna mötesplatsen/föreningshuset. Redan etablerade mötesplatser i 
kommunen har drabbats av ekonomiska problem på grund av minskade intäkter. 
Coronapandemin drabbar även kommunens ekonomiska förutsättningar för 
verksamheter, både kortsiktigt och långsiktigt. 
Vid den tidpunkt då Coronapandemin bröt ut i mitten av mars avbröts arbetet med att 
skapa förutsättningarna för en avsiktsförklaring och organisation för driften av 
mötesplatsen, utan att de två parterna Botkyrka kommun och Botkyrkabyggen hade 
kommit fram till en gemensam inriktning och kunnat fatta de för ärendet nödvändiga 
beslut. 
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Kultur- och fritidsnämnden

Återrapportering av uppdrag Utreda intresset hos 
civilsamhället att skapa medborgardriven 
mötesplats/föreningshus i Ungdomens hus lokaler i 
Fittja
Diarienummer: KOF/2019:35

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden tar del av återrapportering av uppdraget att utreda 
intresset hos civilsamhället att skapa medborgardriven mötesplats/föreningshus i 
Ungdomens hus lokaler i Fittja.

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avbryta uppdraget att utreda intresset hos 
civilsamhället att skapa medborgardriven mötesplats/föreningshus i Ungdomens 
hus lokaler i Fittja.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av återrapporteringen och beslutar att avbryta 
uppdraget att utreda intresset hos civilsamhället att skapa medborgardriven 
mötesplats/föreningshus i Ungdomens hus lokaler i Fittja. Hyreskontraktet för lokalen (f 
d Ungdomens hus i Fittja) sägs upp och fastighetsvärden Botkyrkabyggen kan därmed 
utveckla egen verksamhet i huset. 
Kultur- och fritidsförvaltningen kommer inte vidare i ärendet. Arbetet påbörjades med 
att skapa förutsättningar för en avsiktsförklaring för hur den medborgardrivna 
mötesplatsen skall organiseras och drivas, samt säkerställa den långsiktiga 
finansieringen men de två parterna Botkyrka kommun och Botkyrkabyggen kunde inte 
komma fram till en gemensam inriktning och beslut. Under tiden har parterna utrett 
andra funktioner för huset, och Botkyrkabyggen ser nu möjlighet att flytta sitt 
områdeskontor från Krögarvägen till lokalen. Områdeskontoret blir även arbetsplats för 
trygghetsfältare samt Qvinna i Botkyrka. I planeringen kommer Botkyrkabyggen även 
titta på plats för Föreningscentret (BoCenter) i lokalen eller annan lokal i Fittja. 
Områdeskontoret på Krögarvägen kommer att återställas till nya lägenheter.
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Även Coronapandemin har förändrat förutsättningarna för arbetet med den 
medborgardrivna mötesplatsen/föreningshuset. Redan etablerade mötesplatser i 
kommunen har drabbats av ekonomiska problem på grund av minskade intäkter. 
Coronapandemin drabbar även kommunens ekonomiska förutsättningar för 
verksamheter, både kortsiktigt och långsiktigt. 
Vid den tidpunkt då Coronapandemin bröt ut i mitten av mars avbröts arbetet med att 
skapa förutsättningarna för en avsiktsförklaring och organisation för driften av 
mötesplatsen, utan att de två parterna Botkyrka kommun och Botkyrkabyggen hade 
kommit fram till en gemensam inriktning och kunnat fatta de för ärendet nödvändiga 
beslut. 

Ärendet

Bakgrund
I september 2019 beslutade kultur- och fritidsnämnden att ge kultur- och fri-
tidsförvaltningen i uppdrag att stödja föreningslivet att påbörja den initiala fasen för att 
etablera en medborgardriven mötesplats i Fittja (KOF/2019:35).
Beslutet föranleddes av en rapport som utredde intresset hos civilsamhället att skapa en 
medborgardriven mötesplats/föreningshus i lokalerna som tidigare användes till 
Ungdomens hus i Fittja. Rapporterna fastslår att etableringen bör starta med en initial 
fas och kultur- och fritidsnämnden beslöt därmed att uppdraget skulle redovisas i 
december 2020. 
Med stöd av rapporten tog kultur- och fritidsförvaltningen fram en plan för de steg som 
den initiala fasen skulle innehålla. Ett av dessa var att säkerställa långsiktig finansiering, 
där kommunen och fastighetsbolaget är avgörande parter i att lösa stora delar av 
finansieringen. Ett annat var att involvera etablerade civilsamhällesorganisationer för 
kompetens och verksamhetsstöd. Kontakt togs med organisationen Folkets hus och 
parker som har erfarenhet av att stödja utvecklingen av liknande mötesplatser på fler 
orter i Sverige. I samråd med dom påbörjade kultur- och fritidsförvaltningen arbetet 
med att skapa förutsättningarna för en avsiktsförklaring mellan parterna kommun, 
bostadsbolag och den paraplyförening som skulle bildas i syfte att driva mötesplatsen. I 
avsiktsförklaringen skulle också mötesplatsens organisation beskrivas med styrgrupp 
och arbetsgrupp. 

Beskrivning av arbetets gång
När arbetet påbörjades med att skapa förutsättningar för avsiktsförklaringen samt 
säkerställa den långsiktiga finansieringen kunde de två parterna Botkyrka kommun och 
Botkyrkabyggen inte komma fram till en gemensam inriktning och beslut. I kommunen 
pågår en särskild satsning på området Fittja, ”kreativa stadsmiljö för Fittja”, där 
kommunen samlar områdets olika parter och aktörer för att utveckla området, parallellt 
med detta arbetar även kommunen, Botkyrkabyggen, Polisen och Räddningstjänst med 
samverkan kring trygghet och säkerhet (EST). När förslaget om en medborgardriven 
mötesplats mötte dessa pågående processer stod det klart att lokal, fd Ungdomens Hus, 



TJÄNSTESKRIVELSE 3[4]

Kultur- och fritidsförvaltningen 2020-08-12 Dnr KOF/2019:35

Botkyrka Kommun · Kultur- och fritidsförvaltningen
Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ·  Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061

Hemsida: www.botkyrka.se · Kontaktcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se

uppfattades som en plats förknippad med stora risker, och tveksamheter att förslaget på 
så vis skulle stödja platsutvecklingen. 
Under tiden har även andra förslag på verksamheter för huset utretts, från kommunens 
sida fanns ett intresse att förlägga en familjecentral där. Botkyrkabyggen har utrett om 
deras områdeskontor i Fittja kan flytta till lokalen och i detta även rymma ytor och 
mötesrum för föreningslivet. Detta förslag kommer Botkyrkabyggen nu gå vidare om 
kommunen säger upp hyreskontraktet.
Kultur- och fritidsförvaltningen avvaktade under denna tid med att koppla på den tredje 
parten, civilsamhället som skulle bilda paraplyföreningen.
När sedan Coronapandemin utbröt i mitten av mars, avstannade arbetet till förmån för 
krisledning i redan befintligt etablerade verksamheter. 

Konsekvenser med anledning av Coronapandemin 
Coronapandemin har slagit hårt mot de typer av samlingslokaler som en 
medborgardriven mötesplats är. Redan etablerade mötesplatser i kommunen har varit 
tvungna att stänga på grund av smittspridningsrisken, och har genom detta även 
drabbats av ekonomiska problem på grund av minskade intäkter. Situationen för dessa 
mötesplatser är i dagsläget ovisst och beroende av hur länge pandemin pågår. 
Coronapandemin drabbar även kommunens ekonomiska förutsättningar, både kortsiktigt 
och långsiktigt, och under våren höjdes Kultur- och fritidsnämnden mål för 
effektivisering från 2% till 2,2% i mål och budget 2021. De kommande årens 
budgetarbete kommer sannolikt att innebära ytterligare effektiviseringar och 
prioriteringar. 

Verksamhetsmässig analys av beslutet

Kultur- och fritidsnämnden sätter stort värde på civilsamhällets roll för Botkyrkas 
utveckling. Att alla Botkyrkabor känner sig delaktiga i Botkyrkas utveckling är en 
viktig politisk prioritering. Även samarbetet med föreningar spelar en central roll för att 
skapa trygghet och trivsel för Botkyrkas medborgare. Föreningarna bidrar till att stärka 
en känsla av mening, sammanhang, trygghet och delaktighet hos Botkyrkaborna.

Kultur- och fritidsnämnden gör bedömningen att föreningslivet och 
civilsamhällesaktörer har fortsatt tillgång till mötesplatser och föreningslokaler, även 
när den medborgardrivna mötesplatsen inte blir av. På Fittja Gård och i Albys Hjärta 
finns kostnadsfria mötesrum för föreningar att boka. I närheten ligger även Botkyrka 
Konsthall och Fittja Bibliotek, Mångkulturellt centrum, Subtopia och Hallunda 
Folketshus där föreningar och civilsamhällets aktörer kan mötas. 
Den medborgardrivna mötesplatsen syftade även till att skapa att skapa meningsfulla 
fritidsaktiviteter för barn och unga i området, vitalisera demokratin och främja 
inkludering och delaktighet i det lokala samhället. Detta arbete görs även genom kultur- 
och fritidsnämnden och kommunens övriga verksamheter i området. 
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Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Hyreskontraktet för lokalen sägs upp och kostnaden på 858 000 kr/år används för att nå 
förhöjt effektiviseringsmål för 2021. 

Helena Hellström Ida Burén
Kultur- och fritidsdirektör Verksamhetschef kultur och ung fritid 

_________
Expedieras till

Botkyrkabyggen
Kommunledningsförvaltningen
EST gruppen
Folketshus och parker
Changers Hub


