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Beslut
Handlingsplanen för Botkyrkas utebad 2020 godkänns.
	Kultur- och fritidsnämnden avsätter 100 000 kronor ur befintlig budgetram för genomförandet av de extra insatser som handlingsplanen innebär.
	Kultur- och fritidsnämnden föreslår att krisledningsnämnden beslutar att utökad kostnad om 134 000 kronor för genomförande av extra insatser för utebad 2020 hanteras i samband med årsredovisning 2020.

Sammanfattning
Eftersom Folkhälsomyndigheten avrått från icke-nödvändiga och längre inrikes resor Nuvarande allmänna råd om inrikes resor gäller fram till den 13 juni då de kommer att uppdateras. samt att Utrikesdepartementets reseavrådan för resor till utlandet förlängts till 15 juli väntas många Botkyrkabor bli kvar på hemmaplan. Därför är det extra viktigt i år att Botkyrkas barn och unga har bra och meningsfyllda aktiviteter under sommarledigheten, samtidigt som de inte bidrar till smittspridning.  För att klara av ett högt besökstryck på badplatserna under sommaren 2020 har en handlingsplan utarbetats av kultur- och fritidsförvaltningen som ansvarar för verksamhet och drift och underhåll av kommunens utebad.

Handlingsplanens åtgärder handlar om att informera besökare hur de kan bada säkert i corona-tider, om att stärka trygghet med ökad närvaro av personal och väktare och att öka nivå på renhållning av badplatserna. Simskolor och gruppträning på baden genomförs som planerat, men med begränsat antal deltagare. De kommunala utebaden är öppna för besökare vecka 23 – 38. De konkreta åtgärderna är:

	Öka renhållningsnivån på badplatserna. Ökad frekvens på städning av såväl utomhus som i inomhuslokaler där sådana finns. 

Erbjuda desinfektionsmedel för handtvätt till besökare på de badplatser som har kioskservering.
Skylta upp badplatserna med information på flera språk om hur de kan bada säkrare = hålla avstånd både i vatten och på land, ej besöka baden vid sjukdomssymtom. 
Personal från badhusen har närvaro på Slagstabadet.
Senioraktiviteter ställs in. 
Simskolor och gruppträningsaktiviteter genomförs med begränsning i antal deltagare. 
Extra wc-moduler och soptunnor tillhandahålls.
	Föreningsliv och kommersiella aktörer som har avtal för drift av serveringar på baden får ett utökat ansvar för löpande renhållning.
	En kommunikationsplan skapas för utebad i Botkyrka 2020
	Parkeringsvärdar från lokala föreningar tillser ordning på tre badplatsers parkeringar. Detta för att undvika trängsel samt säkerställa framkomlighet för väktare och polis vid tillsyn/rondering samt för blåljuspersonal vid eventuell utryckning.

Enligt 6 kap. 39 § kommunallagen kan nämndens ordförande fatta beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Beslutet ska anmälas till nästkommande nämndsammanträde. Nu aktuellt ärende är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 


Robert Aslan (S)
Kultur- och fritidsnämndens ordförande

