
PROTOKOLL 1[22]   

Kultur- och fritidsnämnden 2022 2022-09-12 Kod: 1.1.3.1 

 

 

 
Botkyrka Kommun 

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ·  Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 
Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se 

Hemsida: www.botkyrka.se 
 

 

 
Datum och tid 2022-09-12 kl.  19:00-20:36 

Plats 
Munkhättevägen 45, 147 85 Tumba, kommunhuset plan 2 rum 
Alytus och digitalt deltagande genom Teams 

 
Utses att justera Märta Engelberth-Fridell (M) 
Datum och tid för 
justering 2022-09-16 
Plats för justering Digital justering 

 
    
Sekreterare  §§ 39 - 53 
 Carl Lidén Högselius  
   
Ordförande   
 Robert Aslan (S)   
   
Justerare   
 Märta Engelberth-Fridell (M)  
  

Se protokollets sista sida för digitala signaturer.  

 
 
 
 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
 
Nämnd Sammanträdesdatum 

Kultur- och fritidsnämnden 2022  2022-09-12  
Anslaget den Nedtas den 

2022-09-17 2022-10-10 
Förvaringsplats för protokollet  

Digital förvaring i ärendehanteringssystemet Public 
360 
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Närvarolista  
Ledamöter 
Robert Aslan (S), ordförande 
Dag Ahlse (C), 1:e vice ordförande 
Ufuk Sen (M), 2:e vice ordförande 
Melissa Besara (S), ledamot 
Hans Richardsson (S), ledamot 
Märta Engelberth-Fridell (M), ledamot 
Therese Lind (TUP), ledamot 
Max Möllerström (SD), tjänstgörande ersättare för Emil Brandin (SD) 
Erik Jon-And (V), ledamot 
Yusuf Aydin (KD), ledamot 
Deniz Bulduk (MP), ledamot 
 
Ersättare 
Jens Hansson (S) 
Thérèse Hellichius (M) 
Gunnel Mörkfors (TUP) 
Rita Ilomäki (TUP) 
Camilla A Frejman (KD) 
Ali Barhoon (L)  
 
Övriga deltagare 
Helena Hellström, kultur- och fritidsdirektör  
Linus Söderling, verksamhetschef Bad, idrott och motion  
Marie Johansen, verksamhetschef Konst och bibliotek  
Berivan Yildiz, verksamhetschef Kultur och ung fritid  
Daniel Bayat, ekonom  
Carl Lidén Högselius, nämndsekreterare 
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Innehållsförteckning 
Ärenden för beslut   

Uppföljning av internkontroll delår 2 § 39/2022 
Rapport föreningsrevision 2022 § 40/2022 
Redovisning av synpunkter för perioden januari-juli 2022 § 41/2022 
Sammanträdesordning 2023 § 42/2022 
Kompetensförsörjningsplan för kultur- och 
fritidsförvaltningen 2023–2026 

§ 43/2022 

Justerade öppettider inom verksamhetsområde Konst och 
bibliotek - Tumba och Tullinge bibliotek 

§ 44/2022 

E-sportföreningar inkluderas i kategorin idrottsföreningar § 45/2022 
Riktlinjer för reklamskyltar i Botkyrkas kommunala 
idrottsanläggningar 

§ 46/2022 

Tilläggsavtal till kulturstödsavtal för Stiftelsen Fanzingo 
gällande This is Alby 2022 

§ 47/2022 

Tilläggsavtal till kulturstödsavtal för Hallunda Folkets hus 
gällande Tekniklabbet 2022 

§ 48/2022 

Avtal om kulturstöd - Vi Gör § 49/2022 
Namngivning av Tumbahuset § 50/2022 
Tilläggsäskande Botkyrka Cricketanläggning § 51/2022 
Delegationsärenden § 52/2022 
Anmälningsärenden § 53/2022 
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§ 39 

Uppföljning av internkontroll delår 2 KFN/2022:00234 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av 
internkontrollplanen. 
 
Sammanfattning 
Internkontrollplanen innehåller såväl kommunövergripande som 
förvaltningsspecifika kontrollpunkter. Hittills är endast fyra kontroller 
gjorda i år och övriga kontroller är planerade till hösten. Flera av de 
kommungemensamma kontrollerna görs en gång om året under hösten.  
 
Av de fyra kontrollmoment som granskats per sista augusti uppnår två av 
fyra fullgoda resultat.  
 
Kontrollmomentet ”Kontrollera och säkerställa att säkerhetskraven för 
skjutbana och verksamheter efterlevs på Botkyrka skyttecenter” sätts till gul 
då det föreligger arbete kvar att göra på punkten där miljöinspektion har 
genomförts på banan och access följts upp. Vapenhanteringen kvarstår att 
kontrollera. 
 
Kontrollmomentet ”Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, 
kurser och konferenser” följs upp med en insats under hösten. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att Kultur- och fritidsnämnden 
beslutar enligt ordförandeförslaget. 
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§ 40 

Rapport föreningsrevision 2022 KFN/2022:00231 
Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten ”Föreningsbidrag – 

granskning av föreningar och studieförbund med kommunalt bidrag 
2021”. 
 

2. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att återrapportera  
åtgärder senast vid nämndsammanträdet 5 december 2022. 
 

Sammanfattning 
Enligt Kultur- och fritidsnämndens beslut i december 2021 ska en revision  
genomföras av följande föreningar och studieförbund under 2022 
(KFN/2021:00423). Följande föreningar och studieförbund ingår i beslutet 
om revision 2022. 
 
Föreningar 
FBI Tullinge 
S:t Botvids scoutkår 
Slagsta Gille 
 
Studieförbund  
Sensus 
 
På uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden har revisionen utförts av 
Pricewaterhousecoopers (PwC) och redovisas i ”Föreningsbidrag – 
granskning av föreningar och studieförbund med kommunalt bidrag 2021”. 
Efter slutförd granskning har brister/avvikelser noterats i olika grad och 
omfattning. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att Kultur- och fritidsnämnden 
beslutar enligt ordförandeförslaget. 
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§ 41 

Redovisning av synpunkter för perioden januari-juli 2022 
KFN/2022:00236 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av inkomna 
synpunkter för kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsområden. 
 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen mottar kontinuerligt synpunkter från 
kommunens invånare gällande dess verksamhetsområden. Synpunkterna 
utgör en viktig funktion i kommunikationen mellan invånare och 
kommunens organisation. Genom synpunkterna synliggörs eventuella fel 
och brister, förslag från medborgarna mottas och i övrigt förekommande 
kommentarer kommer till kommunens kännedom. Därtill ges förvaltningen 
möjlighet att utveckla, förbättra och kvalitetssäkra sina verksamheter. 
 
Tjänstemannaorganisationen ansvarar att löpande redogöra för 
synpunkternas innebörd för Kultur- och fritidsnämndens ordförande. 
Synpunkter avseende frågor av större vikt för förvaltningens 
verksamhetsområden ska även presenteras vid nämndens sammanträden, om 
så beslutas av nämndens ordförande. 
 
Hittills under 2022 har kultur- och fritidsförvaltningen mottagit 46 
synpunkter. I Botkyrka kommun ska en inkommen synpunkt besvaras inom 
10 arbetsdagar. Av de totalt inkomna synpunkterna har 34 synpunkter 
besvarats inom 10 dagar medan 5 inte nått uttalad ambition om svar inom 10 
arbetsdagar. Synpunkterna har även 7 anonyma avsändare.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att Kultur- och fritidsnämnden 
beslutar enligt ordförandeförslaget. 
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§ 42 

Sammanträdesordning 2023 KFN/2022:00237 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer kultur- och fritidsförvaltningens 
förslag på sammanträdesordning för år 2023. 
 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer varje år sammanträdesordningen för 
nästkommande år. 
 
Följande datum föreslås för Kultur- och fritidsnämndens sammanträden 
2023: 
 

• 14 februari 
• 18 april 
• 16 maj 
• 29 augusti 
• 19 september 
• 14 november 
• 5 december 

 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att Kultur- och fritidsnämnden 
beslutar enligt ordförandeförslaget. 

  

Comfact Signature Referensnummer: 48309SE

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se


PROTOKOLL 8[22]   

Kultur- och fritidsnämnden 2022 2022-09-12 Kod: 1.1.3.1 

 

 

 
Botkyrka Kommun 

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ·  Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 
Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se 

Hemsida: www.botkyrka.se 
 

 
§ 43 

Kompetensförsörjningsplan för kultur- och 
fritidsförvaltningen 2023–2026 KFN/2022:00238 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar kompetensförsörjningsplanen för kultur- 
och fritidsförvaltningen. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har i protokollsutdraget KS/2016:364 beslutat om en 
årlig kompetensförsörjningsplanering som blir en del av mål- och 
budgetprocessen. 
 
För att kunna bedöma behoven av såväl kompetensutveckling som 
lönebildning samt andra viktiga delar i kompetensförsörjningen inom 
respektive förvaltning bör dessa ses i ett större sammanhang. Nämndernas 
kompetensförsörjningsplaner formar underlag till analysdagarna och 
kommunens mål- och budgetprocess. 
 
Kompetensförsörjningsplanen syftar till ett hållbart chefs- och 
medarbetarskap. Den belyser den aktuella kompetensförsörjningssituationen 
för förvaltningen, ger en omvärldsbild samt visar på framtida utmaningar. 
Att utveckla arbetsgivarerbjudandet och stärka arbetsgivarvarumärket blir 
avgörande samt att verka för att befintliga anställda ska fortsätta arbeta inom 
kultur- och fritidsförvaltningen. 
 
Det förutsätter en god arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och rätt 
förutsättningar för såväl chefer som medarbetare att kunna göra ett bra 
arbete. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att Kultur- och fritidsnämnden 
beslutar enligt ordförandeförslaget. 
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§ 44 

Justerade öppettider inom verksamhetsområde Konst och 
bibliotek - Tumba och Tullinge bibliotek KFN/2022:00302 
Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden fastställer justerade öppettider för Tumba 

bibliotek och Tullinge bibliotek i enlighet med tjänsteskrivelsens 
förslag. 

 
2. Justerade öppettider gäller som ordinarie öppettider från och med den 1 

oktober 2022. 
 

Sammanfattning 
Verksamhetsområde Konst och bibliotek är i behov av mindre justeringar av 
öppettiderna för Tumba bibliotek och Tullinge bibliotek, för att möjliggöra 
en enhetlig mötesstruktur för biblioteksenhetens personal, vilket leder till 
ökad samverkan, stabila öppettider och en mer hållbar arbetsmiljö. I och 
med den önskade justeringen öppnar samtliga bibliotek i Botkyrka klockan 
12:00 på onsdagar. 
 
På Tullinge bibliotek justeras öppettiderna så att man på onsdagar öppnar 
12:00 istället för 11:00, men på tisdagar öppnar en timme tidigare, 10:00 
istället för 11:00. När Tumba bibliotek öppnar en timme senare på onsdagar 
(12:00 istället för 11:00) är det ändå tillgängligt med självservice i entrén, 
redan från 10:00 då medborgarkontoret öppnar. Tillgång finns då till 
tidningar och tidskrifter, reserverade medier, återlämning, studieceller och 
publika datorer och medborgarkontoret bemannar ytan. Stängningstiderna 
påverkas inte på något av biblioteken. 
 
Justerade öppettider gäller som ordinarie öppettider från och med den 1 
oktober 2022. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att Kultur- och fritidsnämnden 
beslutar enligt ordförandeförslaget. 
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§ 45 

E-sportföreningar inkluderas i kategorin idrottsföreningar 
KFN/2022:00254 
Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden kategoriserar E-sportföreningar som 

idrottsföreningar i kommunens bidragssystem. 
 

2. E-sportföreningar kan ansöka om kommunala bidrag på samma 
premisser som övriga idrottsföreningar i Botkyrka. 

 
Sammanfattning 
Idrottsrörelsens definition av idrott framgår av idrottens verksamhetsidé i 
Riksidrottsförbundets stadgar. Där anges att med idrott avses organiserad 
fysisk aktivitet där träning och möjlighet till tävling bidrar till välmående. 
Vidare anges att idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning. 
Den här definition av idrott gäller även i Botkyrka kommun, vilket slås fast i 
kommunens idrottsprogram (KS/2019:378).  
 
Svenska E-sportförbundet (SESF) beskriver e-sport med att det ska 
förekomma fysisk aktivitet vid utövandet av e-sport, det ska vara fler än en 
spelare som tävlar mot varandra, spelarnas skicklighet avgör vem som 
vinner, avgränsade matcher som tydligt utspelar sig inom en given tidsram 
eller med ett givet mål ska finnas med och tydliga regelverk för tävling och 
match är likväl ett krav. 
 
Mot bakgrund av att e-sport är en växande fritidssysselsättning både globalt 
och lokalt föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att Kultur- och 
fritidsnämnden beslutar att: 
 
- Kultur- och fritidsnämnden kategoriserar E-sportföreningar som 

idrottsföreningar i kommunens bidragssystem. 
- E-sportföreningar kan ansöka om kommunala bidrag på samma 

premisser som övriga idrottsföreningar i Botkyrka. 
 

Yrkanden 
Dag Ahlse (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 
 
Max Möllerström (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 
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Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att Kultur- och fritidsnämnden 
beslutar enligt ordförandeförslaget. 
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§ 46 

Riktlinjer för reklamskyltar i Botkyrkas kommunala 
idrottsanläggningar KFN/2022:00285 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden återremitterar ärendet till kultur- och 
fritidsförvaltningen i enlighet med det reviderade ordförandeförslaget. 
 
Sammanfattning 
I flera av Botkyrka kommuns idrottsanläggningar finns reklamskyltar på 
väggar, staket och sarger. Reklamförsäljning är en viktig inkomstkälla för 
föreningslivet och därför är det viktigt att kommunen har tydliga riktlinjer 
för vad som gäller i våra anläggningar. Målet med riktlinjerna är att skapa 
en tydlighet för föreningarna, men även kunna säkerställa att budskap på 
reklamen är i enlighet med Botkyrka kommuns värdegrund, samt att 
anläggningar och dess inventariers skick och säkerhet inte äventyras av 
reklamskyltar. 
 
Yrkanden 
Ufuk Sen (M) yrkar på att ärendet återremitteras. 
 
Therese Lind (TUP) yrkar på att ärendet återremitteras. 
 
Max Möllerström (SD) yrkar på att ärendet återremitteras. 
 
Robert Aslan (S) yrkar på att ärendet återremitteras. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden föreslår att ordförandeförslaget revideras, i likhet med 
yrkandena om återremiss, och att ärendet återremitteras till kultur- och 
fritidsförvaltningen. Ordföranden finner att Kultur- och fritidsnämnden 
beslutar att återremittera ärendet. 
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§ 47 

Tilläggsavtal till kulturstödsavtal för Stiftelsen Fanzingo 
gällande This is Alby 2022 KFN/2022:00218 
Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar Stiftelsen Fanzingo 240 000 kr i 

tillfälligt kulturstöd för att arrangera festivalen ”This is Alby 2022”. 
 

2. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt kultur- och fritidsförvaltningen 
att teckna tilläggsavtal till befintligt kultursstödsavtal med Stiftelsen 
Fanzingo.  

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har sedan tidigare ett kulturstödsavtal med 
Fanzingo. Tilläggsavtalet är en tillfällig överenskommelse mellan kultur- 
och fritidsförvaltningen och Fanzingo gällande musikfestivalen ”This is 
Alby 2022”. Genom medskapande processer ska stiftelsen Fanzingo 
möjliggöra för barn och unga vuxna i Botkyrka kommun att arrangera 
festivalen. Stiftelsen Fanzingo ska bära huvudansvar för planering och 
genomförande av festivalen avseende bland annat konstnärliga, juridiska, 
ekonomiska och säkerhetsmässiga aspekter tillsammans med sin 
ungdomsgrupp. 
 
Kultur och fritidsförvaltningen finansierar festivalen med 240 000 kronor 
som avser kostnader i samband med planering och genomförande av 
festivalen. Beloppet på 240 000 kr utbetalas som en engångssumma genom 
faktura från stiftelsen Fanzingo. 
 
Avtalet gäller från och med 2022-06-01 till och med 2022-12-31. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att Kultur- och fritidsnämnden 
beslutar enligt ordförandeförslaget. 
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§ 48 

Tilläggsavtal till kulturstödsavtal för Hallunda Folkets hus 
gällande Tekniklabbet 2022 KFN/2022:00061 
Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar Hallunda Folkets hus 125 000 kr i 

tillfälligt kulturstöd för att arrangera skapande teknikutbildningar för 
barn och unga i Botkyrka kommun 2022. 

 
2. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt kultur- och fritidsförvaltningen 

att teckna tilläggsavtal till befintligt kultursstödsavtal med Hallunda 
Folkets hus. 

 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har sedan tidigare ett kulturstödsavtal med 
Hallunda Folkets hus. Tilläggsavtalet är en tillfällig överenskommelse 
mellan kultur- och fritidsförvaltningen och Hallunda Folkets hus gällande 
Tekniklabbet. Hallunda Folkets hus ska arrangera skapande 
teknikutbildningar för barn och unga i Botkyrka Kommun under 2022. 
 
Det tillfälliga kulturstödet uppgår till 125 000 kr och betalas ut enligt kultur- 
och fritidsförvaltningens reguljära bidragshanteringssystem.  
 
Avtalet gäller från och med 2022-06-01 till och med 2022-12-31. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att Kultur- och fritidsnämnden 
beslutar enligt ordförandeförslaget. 

  

Comfact Signature Referensnummer: 48309SE

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se


PROTOKOLL 15[22]   

Kultur- och fritidsnämnden 2022 2022-09-12 Kod: 1.1.3.1 

 

 

 
Botkyrka Kommun 

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ·  Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 
Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se 

Hemsida: www.botkyrka.se 
 

 

§ 49 

Avtal om kulturstöd - Vi Gör KFN/2022:00259 
Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar kulturstöd på 400 000  

kr/år enligt avtal med föreningen ViGör. 
 
2. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt kultur- och fritidsförvaltningen 

att teckna avtal om kulturstöd med föreningen ViGör. 
 

Sammanfattning 
Botkyrka har en lång tradition av nära samverkan med professionella 
kulturaktörer i kommunen som med sina verksamheter långsiktigt 
kompletterar kommunens kulturpedagogiska utbud till barn och unga inom 
och utanför skolan samt ökar kulturutbudet i kommunen.  
 
Samverkan regleras genom avtal om kulturstöd. Kulturstödet till stiftelsen 
föreningen ViGör syftar till att genom verksamheten Vigör Scenglädje att 
driva pedagogisk verksamhet som berör eget lärande och skapande inom 
sång, dans, teater, produktion, arrangörskap, scenografi, kostym och 
föreställningsteknik.  
 
Kulturstödet är på 400 000 kr/år och avtalsperioden löper från 2022–2024. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att Kultur- och fritidsnämnden 
beslutar enligt ordförandeförslaget. 
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§ 50 

Namngivning av Tumbahuset KFN/2022:00284 
Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner namnberedningens förslag Navet 

som namn för gemensamma lokaler på Tumba torg 105. 
 

2. Beslutet gäller under förutsättning att utskottet för Botkyrka som plats 
godkänner namnberedningens förslag för Tumba torg 105. 

 
Sammanfattning 
Sedan den 1 november 2021 har Tumba bibliotek och Medborgarkontoret i 
Tumba gemensamma lokaler på Tumba torg 105. Lokalerna inrymmer även 
Fritidsbanken och Xet-museet. De gemensamma lokalerna på Tumba torg 
saknar alltjämt ett formellt namn att använda utåt i olika sammanhang, och 
av alla aktörer i huset, för att kunna nå medborgarna med all service och 
utbud som erbjuds. 

 
Kultur- och fritidsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen som 
ansvarar för verksamheterna har under våren 2022 arbetat för att de 
gemensamma lokalerna får ett namn, genom att medborgarna getts 
möjlighet att inkomma med förslag med passande namn för den nya 
mötesplatsen på Tumba torg. En arbetsgrupp har tagit emot namnförslagen 
och har därefter valt ut nio förslag för fortsatt beredning i namnberedningen.  
 
Namnberedningen har beslutat godkänna namnet Navet för de gemensamma 
lokalerna på Tumba torg 105. Utifrån detta godkänner också Kultur- och 
fritidsnämnden namnberedningens förslag Navet som namn för lokalerna, 
under förutsättning att utskottet för Botkyrka som plats godkänner 
namnberedningens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att Kultur- och fritidsnämnden 
beslutar enligt ordförandeförslaget. 
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§ 51 

Tilläggsäskande Botkyrka Cricketanläggning 
KFN/2022:00300 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom Teknik- och 
fastighetsnämndens förslag till beslut gällande tilläggsbudget om 3 miljoner 
kronor för investeringsprojekt 6335 Botkyrka Cricketanläggning 
återuppbyggnad. 

Sammanfattning 
Under våren 2019 byggdes en Cricketbyggnad i anslutning till cricketplanen 
vid Kärsby. Anläggningen inrymmer kansli, förråd, kafeteria, 
omklädningsrum, driftutrymmen och läktarsektion mot spelplanerna. 
Byggnaden färdigställdes i maj 2020 och en vecka efter slutbesiktningen 
totalförstördes den av brand.  
Det avsattes 8 000 tkr för återuppbyggnaden av den nedbrunna 
servicebyggnaden, men eftersom det redan arbetats upp pengar i form av 
sanering, undersökningar, uttorkningar, avspärrningar, ny projektering etc 
räcker inte medlen. En ytterligare anledning är de generella prisökningarna 
som skett sedan 2020, samt att byggnaden ska byggas i mer brandtåligt 
material. 
 
Utan en tilläggsbudget kommer den projekterade återuppbyggnaden inte 
kunna utföras. Att avbryta upphandlingen innebär en förskjuten tidsplan, 
samt att anbuden förmodligen fördyras kraftigt med hänvisning till 
marknadsläget. 
 
Botkyrka cricketcenter är en regional arena med riksintresse. En komplett 
cricketanläggning är ett sätt att stärka området Norsborg med aktiviteter och 
skapa en trygg mötesplats kring Kärsby äng. 
 
För att kunna fortsatt finansiera projektet ansöker Teknik- och 
fastighetsnämnden om en tilläggsbudget på 3 miljoner kronor. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att Kultur- och fritidsnämnden 
beslutar enligt ordförandeförslaget. 
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§ 52 

Delegationsärenden 2022-09-12 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av delegationsbesluten. 
 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande 
och tjänstemän enligt Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning. 
Beslut som fattats med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. 
 
Följande beslut har fattats med stöd av delegering. 

 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande 
Delegationsbeslut – Yttrande över remiss om handlingsplan mot 
hedersrelaterat våld och förtryck. Beslutet är fattat den 27 juni 2022. 
Diarienummer är KFN/2022:00240. 
 
Kultur- och fritidsdirektör 
Delegationsbeslut - Extra ekonomiskt stöd till föreningar för 
fritidsaktiviteter för 12–16 åringar sommaren 2022. Beloppen för 
föreningarna uppgår till 300 000 kr till Konyaspor KIF, 300 000 kr till 
Norsborgs FC, 225 000 kr till Tumba Fotboll och 130 000 kr till Tullinge 
fotboll. Beslutet är fattat den 14 juni 2022. Diarienummer är 
KFN/2022:00239. 
 
Verksamhetschef Kultur och ung fritid 
Delegationsbeslut - Kreativa fonden - Låtsas som att det regnar. Beloppet är 
75 000 kr. Beslutet är fattat den 13 juni 2022. Diarienummer är 
KFN/2022:00214. 
 
Delegationsbeslut – Evenemangsbidrag till Pakistan Cultural Society. 
Beloppet är 12 000 kr. Beslutet är fattat den 12 maj 2022. Diarienummer är 
KFN/2022:00195. 
 
Delegationsbeslut – Evenemangsbidrag Hjärtlung Botkyrka-Salem. 
Beloppet är 15 000 kr. Beslutet är fattat den 12 maj 2022. Diarienummer är 
KFN/2022:00196. 
 
Delegationsbeslut - Kreativa fonden - Guidad tur och Blåsmusik på Tumba 
bruk. Beloppet är 7500 kr. Beslutet är fattat den 13 maj 2022. Diarienummer 
är KFN/2022:00203. 

Comfact Signature Referensnummer: 48309SE

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se


PROTOKOLL 19[22]   

Kultur- och fritidsnämnden 2022 2022-09-12 Kod: 1.1.3.1 

 

 

 
Botkyrka Kommun 

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ·  Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 
Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se 

Hemsida: www.botkyrka.se 
 

 
Delegationsbeslut - Kreativa fonden - Cinema Orion. Beloppet är 75 000 kr. 
Beslutet är fattat den 1 juni 2022. Diarienummer är KFN/2022:00212. 
 
Delegationsbeslut - Kreativa fonden - The botkyrka rumbur friendship 
project. Beloppet är 33 000 kr. Beslutet är fattat den 10 juni 2022. 
Diarienummer är KFN/2022:00213. 
 
Delegationsbeslut - Kreativa fonden Botkyrka MBM. Beloppet är 40 000 kr. 
Beslutet är fattat den 15 juni 2022. Diarienummer är KFN/2022:00215. 
 
Delegationsbeslut - Evenemangsbidrag Albyrådet. Beloppet är 20 000 kr. 
Beslutet är fattat den 27 juni 2022. Diarienummer är KFN/2022:00251. 
 
Delegationsbeslut – Evenemangsbidrag The Good Talents. Beloppet är 
60 000 kr. Beslutet är fattat den 20 juni 2022. Diarienummer är 
KFN/2022:00252.   
 
Delegationsbeslut - Evenemangsbidrag Tjejverket midsommar. Beloppet är 
12 000 kr. Beslutet är fattat den 21 juni 2022. Diarienummer är 
KFN/2022:00258.  
 
Delegationsbeslut - Evenemangsbidrag – Drakfestivalen. Beloppet är 25 000 
kr. Beslutet är fattat den 6 juli 2022. Diarienummer är KFN/2022:00269.  
 
Delegationsbeslut - Evenemangsbidrag Slagsta gille spelmansstämma 2022. 
Beloppet är 14 000 kr. Beslutet är fattat den 8 juli 2022. Diarienummer är 
KFN/2022:00270.  
 
Verksamhetschef Konst och bibliotek 
Delegationsbeslut - Tillfälliga ändringar inom verksamhetsområde Konst 
och bibliotek. Gäller tillfälligt ändrade öppettider Hallunda bibliotek och 
tillfällig stängning Botkyrka konsthall. Beslutet är fattat den 25 augusti 
2022. Diarienummer är KFN/2022:00301.  
 
Verksamhetschef Bad, idrott och motion 
Delegationsbeslut - Särskilt ekonomiskt stöd Tranan Bocchia HK. Beslutet 
är fattat den 13 mars 2022. Beloppet är 35 000 kr. Diarienummer är 
KFN/2022:00170. 
 
Handläggande tjänsteperson – nämndsekreterare 
Delegationsbeslut - Avslag om att lämna ut allmänna handlingar. Beslutet är 
fattat den 9 mars 2022. Diarienummer är KFN/2022:00065. 
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Propositionsordning  
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är  
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att Kultur- och fritidsnämnden  
beslutar enligt ordförandeförslaget. 
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§ 53 

Anmälningsärenden 2022-09-12 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning  
Följande ärenden har anmälts till nämnden. 
 
Kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag KF § 52 Redovisning av obesvarade motioner per april 
2022 KS/2022:00169. Diarienummer hos kultur- och fritidsförvaltningen är 
KFN/2022:00206. 
 
Protokollsutdrag KF § 51 § Redovisning av lämnade uppdrag per april 2022 
KS/2022:00168. Diarienummer hos kultur- och fritidsförvaltningen är 
KFN/2022:00208. 
 
Protokollsutdrag KF § 50 Informationssäkerhetspolicy KS/2022:00076. 
Diarienummer hos kultur- och fritidsförvaltningen är KFN/2022:00209. 
 
Protokollsutdrag KF § 64 Antagande av detaljplan Prästviken 
KS/2022:00260. Diarienummer hos kultur- och fritidsförvaltningen är 
KFN/2022:00232. 
 
Protokollsutdrag KF § 76 Delårsrapport 1 2022 - Kommunen 
KS/2022:00172. Diarienummer hos kultur- och fritidsförvaltningen är 
KFN/2022:00261. 
 
Protokollsutdrag KF § 86 Politisk organisation mandatperiod 2023–2026 
KS/2021:00578. Diarienummer hos kultur- och fritidsförvaltningen är 
KFN/2022:00262. 
 
Protokollsutdrag KF § 84 Bildande av Mälarskogens naturreservat 
KS/2022:00361. Diarienummer hos kultur- och fritidsförvaltningen är 
KFN/2022:0264. 
 
Protokollsutdrag KF § 80 Vatten- och avloppsplan (VA-plan) för Botkyrka 
kommun KS/2022:00358. Diarienummer hos kultur- och 
fritidsförvaltningen är KFN/2022:00263. 
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Protokollsutdrag KF § 85 Prioritetsklasser för styrel inom Botkyrka 
kommuns geografiska område KS/2020:00578. Diarienummer hos kultur- 
och fritidsförvaltningen är KFN/2022:00265. 
 
Kommunstyrelsen 
Protokollsutdrag KS § 103 Maxbelopp för beslutsattest. Diarienummer hos 
kultur- och fritidsförvaltningen är KFN/2022:00246. 
 
Protokollsutdrag KS § 104 Riktlinje för hantering av pågående dödligt våld 
(KS/2022:00050). Diarienummer hos kultur- och fritidsförvaltningen är 
KFN/2022:00245. 
 
Ordförandebeslut KS - Beslut om att vaccinationskrav vid nyanställning 
(KS/2021:00786) upphör. Diarienummer hos kultur- och 
fritidsförvaltningen är KFN/2022:00250. 
 
Protokollsutdrag KS § 106 Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och 
förtryck KS/2022:00317. Diarienummer hos kultur- och fritidsförvaltningen 
är KFN/2022:00240. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är  
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att Kultur- och fritidsnämnden  
beslutar enligt ordförandeförslaget. 
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