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Datum och tid: 2020-09-14 kl.  19:00-20:55 

Plats Konferensrum Sillen, plan 2, Munkhättevägen 49 147 40 Tumba för 
presidiet. Övriga på distans  

 

Ordförande: Robert Aslan  
Beslutande: Se bilaga 1 

Övriga deltagande 

Ann-Christine Lundberg (Administrativ chef), Linus Söderling (verk-
samhetschef, Bad, idrott och motion), Marie Johansen (verksamhets-
chef Konst och bibliotek), Ida Burén (verksamhetschef Kultur och ung 
fritid), Sidra Amir (nämndsekreterare), Carl Lidén Högselius (nämnd-
sekreterare), Maria Grudin (kvalitétsutvecklare)  

 
Plats för Juste-
ring Digital justering  

 
    
Sekreterare:   §60- §74 
 Sidra Amir  
   
Ordförande:   
 Robert Aslan (S)   
   
Justerare:   
 Erik Jon-And (V)   

 

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

 
 

Nämnd Sammanträdesdatum 

Kultur- och fritidsnämnden  2020-09-14 
Anslaget den Nedtas den 

2020-09-21 2020-10-09 
Förvaringsplats för protokollet  

Kultur- och fritidsförvaltningen, plan 2, Kommun-
huset 
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§ 60 

Uppföljning internkontroll, delår 2 (KOF/2020:5)  
 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplanen. 
 

Sammanfattning 

Internkontrollplanen innehåller såväl kommunövergripande som förvaltningsspecifika 
kontrollpunkter. Endast fyra kontroller är hittills gjorda; övriga kontroller görs senare på 
hösten.  Flera av de kommungemensamma kontrollerna görs i år varken till delår 1 eller 
delår 2 på grund av den rådande Corona-situationen. 
Av de kontroller som hittills genomförts visar tre på "goda resultat", och en på "godtag-
bara resultat". De tre internkontroller som visar på goda resultat är efterlevnad av rikt-
linjer vad gäller projektstöd, att fakturor betalas i tid samt att hantering av föreningar 
med skulder till kultur- och fritidsförvaltningen sker enligt gällande rutiner. 
Stickprovskontrollen på fakturor avseende representation, kurser och konferenser visar 
på "godtagbart". 60 % av fakturorna är godkända, vilket är en försämring jämfört med 
kvartal 1 och tidigare år. 
 

Propositionsordning  

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförsla-
get. Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt ordförandeförsla-
get. 
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§ 61 

Förvaltningens omvärldsanalys 2021–2024 
(KOF/2020:1)  
  

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av redovisningen om förvaltningens omvärlds-
analys.  
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§ 62 

Plan för effektivisering 2021 (KOF/2020:91)  
 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslagen till effektiviseringar för 2021. 
 

Sammanfattning 

I nämndernas budgetramar ingår årligen under perioden 2020 - 2023 krav på effektivise-
ringsåtgärder motsvarande omkring 2 procent av budgetomslutningen samt krav på ef-
fektiviseringar inom central administration.  

Kultur- och fritidsnämnden har i Förutsättningar till nämndernas yttrande till Mål och 
budget 2021 med flerårsplan 2022 – 2024 ålagts ett effektiviseringsuppdrag om 2,2%, 
för 2021, vilket motsvarar ca 5,7 mkr. Av tjänsteskrivelsen framgår förslag på effektivi-
seringar för att uppnå kravet. 

En plan för effektiviseringen kopplat till den egna förvaltningens centrala administration 
beslutades av kultur- och fritidsnämnden hösten 2019 (KOF/2019:111) och omfattar 
effektiviseringar om totalt 6 procent, fördelat på 1,5 procent årligen. Detta motsvarar 
159 tkr årligen t.o.m. 2023. De beslutade åtgärderna genomförs enligt plan. 

Propositionsordning  

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförsla-
get. Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt ordförandeförsla-
get. 
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§ 63 

Återrapportering av Uppdrag Utreda intresset hos civil-
samhället, att skapa medborgardriven mötes-
plats/föreningshus i Ungdomens hus lokaler i Fittja 
(KOF/2019:35)  
 

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden tar del av återrapportering av uppdraget att utreda in-
tresset 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 mötes-
plats/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 mötes-
platsen 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 Krögarvä-
gen till lokalen. Områdeskontoret blir även arbetsplats för trygghetsfältare samt Qvinna 
i Botkyrka. I planeringen kommer Botkyrkabyggen även titta på plats för Förenings-
centret (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 medborgar-
drivna 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.  
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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 mötes-
platsen, utan att de två parterna Botkyrka kommun och Botkyrkabyggen hade kommit 
fram till en gemensam inriktning och kunnat fatta de för ärendet nödvändiga beslut.  
 

Propositionsordning  

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförsla-
get. Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt ordförandeförsla-
get. 
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§ 64 

Fastställande av system för interkommunal ersättning 
(KOF/2020:90)  
 

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av rapporten – utredning om interkom-
munal ersättning för fritidsklubbsverksamhet 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att införa ett system med interkommunal er-
sättning (s.k. fritidsklubbspeng), där grundbeloppet beräknas årligen genom att 
budgetramen för fritidsklubbsverksamheten delas med antal barn 10–12 år som 
är folkbokförda i Botkyrka kommun. 

3. Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att vi-
dare utreda scenario 2 och 3 och återrapportera till nämnden i september 2021. 

 

Sammanfattning 

I december 2019 beslutade kultur- och fritidsnämnden (KOF/2019:13) att införa en till-
fällig interkommunal ersättning om 3878 kronor per barn och läsår för ersättning av 
deltagande i fritidsklubbsverksamhet i annan kommun. Kultur- och fritidsförvaltningen 
fick även i uppdrag att ta fram ett permanent system för interkommunal ersättning. Be-
slutet fattades för att göra det möjligt för Botkyrkabarn att gå i fritidsklubb i annan 
kommun.  
Kultur- och fritidsnämndens beslut följer scenario 1 i Rambölls rapport. ”Botkyrka 
kommun ersätter andra kommuner med ett grundbelopp för folkbokförda elever från 
Botkyrka som går på fritidsklubb i annan kommun.” 
Förslaget innebär att förvaltningen tar fram ett grundbelopp som ska användas för att 
ersätta mottagande kommuner och friskolor för elever folkbokförda i Botkyrka för deras 
deltagande i fritidsklubbsverksamhet. Grundbeloppet införs inom ramen för hur fritids-
klubbsverksamheten är organiserad med öppen och avgiftsfri verksamhet. 
Grundbeloppet beräknas enligt principen att budgetramen för fritidsklubbsverksamheten 
delas med antal barn 10–12 år som är folkbokförda i Botkyrka kommun. För 2020 
kommer grundbeloppet vara 4207 kronor. 
Kultur- och fritidsförvaltningen saknar medel inom befintlig ram för att täcka de kost-
nader som den interkommunala ersättningen av fritidsklubbsdeltagande innebär. För att 
säkerställa det åtagande som kommunen har enligt skollagen behöver nämn-
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den/förvaltningen i kommande budgetarbete göra omfördelningar och budgetera för de 
ökade kostnaderna som beslutet medför. 

 

Propositionsordning  

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförsla-
get. Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt ordförandeförsla-
get. 
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§ 65 

Återrapportering av Uppdrag att Utreda förutsättningar 
för och konsekvenser av en samlokalisering av Med-
borgarcenter och bibliotek (KOF/2019:145)  
 

 Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av avrapporteringen av uppdraget att ut-
reda förutsättningar för och konsekvenser av en samlokalisering av Medborgar-
center och bibliotek.  

2. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att i samband med framtida 
lokalbehov för bibliotek ha fortsatt dialog och samverkan med Medborgarcenter, 
i syfte att hitta mer kostnadseffektiva gemensamma lokallösningar.  

3. I samband med en planerad utökning av bibliotekets lokaler i Tumba upp-
dras förvaltningen att undersöka möjligheterna att dela dessa nya lokaler med 
medborgarkontor.  
 

Sammanfattning 

I syfte att få till en mer kostnadseffektiv lokallösning för Bibliotek 
och Medborgarcenter samt kunna ge ett mer samlat bemötande till Bot-
kyrkaborna har möjligheterna till samlokalisering mellan verksamheterna 
utretts, se KS/2020:403. 
 
Utredningen visar att det finns vinster med en samlokalisering av verk-
samheterna både för Botkyrkaborna och för kommunen. Framförallt ses 
vinsterna för Botkyrkaborna kring tillgången till publika datorer och möj-
ligheter att få stöd i att utföra sina ärenden digitalt. En samlokalisering 
ger möjligheten att möta Botkyrkaborna på ett mer samlat sätt och att 
samverka kring den information och upplysning som de söker på olika 
håll i kommunen.   
 
En förutsättning för detta är att nya lokaler utformas på ett sätt som gyn-
nar båda verksamheternas besökare. En lokalsamverkan leder inte auto-
matiskt till dessa förbättringar. Ett tätare samarbete mellan verksamhet-
erna behövs för att fördelarna med att dela lokaler ska få fullt genom-
slag.   
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Att samlokalisera verksamheterna kommer att innebära ökade kostnader 
initialt. Antingen i form av investeringar eller ökade ramar för att 
täcka ökade hyreskostnader. Inga av verksamheternas befintliga lokaler 
är lämpliga för att inhysa båda verksamheterna i nuläget. Då Medborgar-
center har nyrenoverade ändamålsenliga lokaler så måste samlokalisering 
planeras ihop med att lokaler ändå måste förändras av andra skäl för att 
en samlokalisering ska bli en ekonomisk effektivisering på kort sikt.    
 
Båda verksamheterna har många medborgare som använder sig utav pub-
lika datorer och som behöver stöd med att kunna lösa sina ärenden digi-
talt. Kring denna fråga krävs en samverkan mellan bibliotek och Med-
borgarcenter redan nu.   
 

Propositionsordning  

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförsla-
get. Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt ordförandeförsla-
get. 
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§ 66 

Överföring av Fritidsbanken till kultur- och fritidsför-
valtningen (KOF/2020:26)  
 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer organisationsförändringen där Fritidsbanken 
överförs från socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden från och med den 1 
januari 2021. 

2. Organisationsförändringen gäller från och med den 1 januari 2021, under förut-
sättning att även socialnämnden godkänt förändringen. 

Sammanfattning 

Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Fri-
tidsbankskonceptet har tre viktiga regler; att alla får låna, att allt är gratis och att utrust-
ningen är återbrukad. 
Fritidsbanken har funnits i Botkyrka under socialpsykiatriska enheten på socialförvalt-
ningen, sedan 2018. Personer med funktionsnedsättning har med stöd av handledare haft 
sysselsättning med att renovera och iordningställa donerad idrotts- och friluftsutrustning 
som lånats ut från lokaler på Dalvägen i Tumba. Verksamheten har varit uppskattad av 
de Botkyrkabor som nyttjat den, men inte lyckats nå många och därmed haft liten utlå-
ning. 
Socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen är överens om en flytt av Fri-
tidsbanken till sistnämnda förvaltning. Motivet är att öka utlåningen genom att utnyttja 
synergier av att finnas organisatoriskt nära idrott, fritids och biblioteksverksamhet. Fri-
tidsbanken kommer att ha nya lokaler i anslutning till det upprustade Tumba bibliotek 
och därmed ha god tillgänglighet för Botkyrkaborna. 
Organisationsförändringen innebär att budget för personella resurser förs över från soci-
alförvaltning till kultur- och fritidsförvaltningen. Målsättningen är att sysselsättning för 
personer med funktionsnedsättning även i fortsättningen kommer att kunna möjliggöras 
i Fritidsbanken. 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer därför organisationsförändringen där ansvaret för 
Fritidsbanken överförs från socialförvaltningen till kultur- och fritidsförvaltningen och 
verksamhetsområdet Bad, idrott och motion, från och med den 1 januari 2021. 
Organisationsförändringen gäller från och med den 1 januari 2021, under förutsättning 
att även socialnämnden godkänt förändringen. 
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§ 67 

Budgetprognos/månadsuppföljning juni (KOF/2020:101)  
  

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner budgetprognosen för juni 2020. 
 

Sammanfattning 

Den ekonomiska prognosen i delår 1 utgick från antagandet att verksamheterna, som 
under våren kraftigt påverkats av Coronapandemin, efter sommaren skulle återgå i nor-
malläge gällande genomförande av aktiviteter, öppethållande och bemanning. Detta kan 
vi inte se när juniprognosen presenteras då inga restriktionslättnader skett och verksam-
heten framgent ser en minskad efterfrågan på hallar, bad mm. 
Förvaltningens reserv för oförutsedda kostnader redovisas som ett överskott för att tas i 
anspråk och balansera övriga verksamheters prognostiserade underskott. Överskotten 
beror på försenade projekt och uteblivna driftkostnader för dessa, minskade personal-
kostnader i form av vakanser samt minskade evenemang och inställda aktiviteter. Dessa 
uteblivna kostnader har skapat utrymme för att kunna täcka upp för de stödpaket och 
insatser gentemot föreningar och kulturaktörer, som beviljats i spåren av Corona. 
Utförligare redogörelse återfinns i bifogad rapport ”Ekonomisk rapport med helårspro-
gnos juni 2020”. 
 

Propositionsordning  

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförsla-
get. Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt ordförandeförsla-
get. 
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§ 68 

Rapport föreningsrevision 2020 (KOF/2020:92)  
 

Beslut  

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten ” Rapport: Föreningsbidrag - 
granskning av föreningar och studieförbund med kommunalt bidrag år 2019”. 

2. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att återrapportera åtgärder 
senast vid nämndsammanträdet 7 december.  

 

Sammanfattning 

Enligt kultur- och fritidsnämndens beslut i december 2019 skulle en revision 
genomföras av följande föreningar och studieförbund under 2020 (KOF/2019:164): 

• Suryoyo förening i Tumba 

• Grödinge Sportklubb 

• Aktiv Tumba 

• ABF Botkyrka-Salem 
På uppdrag av kultur- och fritidsnämnden har revisionen utförts av 
Pricewaterhousecoopers (PwC) och redovisas i ” Rapport: Föreningsbidrag - granskning 
av föreningar och studieförbund med kommunalt bidrag år 2019”. Efter slutförd 
granskning har brister/avvikelser har noterats i olika grad och omfattning. 
 

Propositionsordning  

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförsla-
get. Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt ordförandeförsla-
get. 

 

Särskilda yttranden 

Micael Lejon (SD) har lämnat ett särskilt yttrande. Se bilaga 2.  
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§ 69 

Ändrade ordinarie öppettider på Tumba bibliotek från 1 
oktober 2020 (KOF/2020:97)  
 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om justerade öppettider Tumba bibliotek enligt 
kultur- och fritidsförvaltningens förslag. De nya tiderna gäller som ordinarie öppettider 
från och med 2020-10-01. 
 

Sammanfattning 

På Tumba bibliotek är det få besökare både den första och den sista öppettimmen mån-
dag-torsdag, men högre tryck övriga tider på dagarna samt på fredagar vid stängning, 
och kultur- och fritidsförvaltningen önskar nu justera öppettiderna utifrån besöksun-
derlag. Justerade öppettider leder också till mer kontinuitet då tillfälliga stängningar vid 
möten och utbildningar för personalen kan undvikas. 

 
Med ett justerat öppethållande uppnås: 

• Medborgaren får en bättre service under öppettiderna då öppethållande sker med 
ordinarie personal, och fler av dem kan bemanna vid högt besökstryck. 

• Medborgare får möta biblioteket i uppsökande verksamhet i större utsträckning. 
• Medborgarna får ett pålitligt öppethållande som inte behöver anpassas utifrån 

APT, personalmöten, utbildningar mm. 
• Bättre arbetsmiljö för personal och trygghet för besökare, om biblioteket stänger 

samtidigt som de flesta andra butiker i centrum, då hotfulla situationer kan und-
vikas. 

 
Propositionsordning  

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförsla-
get. Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt ordförandeförsla-
get. 
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§ 70 

Beslut om att utse dataskyddsombud och entlediga be-
fintligt ombud (KOF/2020:89)  
  

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden utser Carl Lidén Högselius till dataskyddsombud för 
kultur- och fritidsnämnden från och med den 1 oktober 2020.   

2. Kultur- och fritidsnämnden entledigar Sidra Amir som dataskyddsombud för 
kultur- och fritidsnämnden från och med den 1 oktober 2020.  

3. Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsdirektören rätt att underteckna 
anmälan till Datainspektionen om nytt dataskyddsombud samt entledigande av 
befintligt dataskyddsombud. 

 

Sammanfattning 

Dataskyddsförordningen (GDPR) 1 gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och 
med den 25 maj 2018. Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för att behandling av 
personuppgifter inom nämndens ansvarsområde sker i enlighet med 
Dataskyddsförordningen. Enligt Dataskyddsförordningens artikel 37 ska den 
personuppgiftsansvarige utnämna ett dataskyddsombud om personuppgiftsbehandling 
genomförs av en myndighet eller ett offentligt organ, vilket innefattar kultur- och 
fritidsnämnden.   
 

Propositionsordning  

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförsla-
get. Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt ordförandeförsla-
get. 
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§ 71 

Uppdrag samverkan civilsamhället (KOF/2020:46)  
 

Beslut 

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

4. Kultur- och fritidsnämnden ger kultur-och fritidsförvaltningen i uppdrag att gå 
vidare med de avtal och åtgärder som framgår av tjänsteskrivelsen.  

 

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 gjordes 
till kommunstyrelsens budgetberedning den 15 maj. Ytterligare en redovisning, 
föreliggande text, görs till kommunstyrelsens budgetberedning den 7 september 2020. 
Den första delredovisningen visade att det finns en omfattande samverkan med 
civilsamhället inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden. Denna andra 
delredovisning visar på ytterligare möjligheter till samverkan som finns. 
Nya samverkansavtal/IOP:er med civilsamhället är möjliga inom följande områden: 

• Kulturstödsavtal för ett rikt kulturliv  

• Bredda aktiviteterna för målgruppen 16–19 år  

• Biblioteksverksamhet i Vårsta 

• Värdskap och tillsyn av idrottsanläggningar  

• Ytterligare fritidsgårdar och fritidsklubbar som drivs av föreningar och studie-
förbund  

Propositionsordning  

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförsla-
get. Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt ordförandeförsla-
get. 
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Särskilda yttranden 

Erik Jon-And (V) och Ivan Dahlstrand Kamiyasu (V) har lämnat ett särskilt yttrande. Se 
bilaga 3.   
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§ 72 

Sammanträdesordning 2021 (KOF/2020:62)  
 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner sammanträdesordningen för 2021. 
 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar varje höst om datum för nämndsammanträden föl-
jande år. Följande datum föreslås för 2021; 26 januari, 8 februari, 19 april, 17 maj, 13 
september, 15 november och 6 december. 
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§ 73 

Anmälningsärenden (KOF/2020:1)  
 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 
 

Sammanfattning  

Följande ärenden har anmälts till nämnden: 
 
Länsstyrelsen: 
2020-07-16 Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning med villkor om arkeologisk 
undersökning i form av schaktningsövervakning 
 
Kommunfullmäktige: 
§57 KF 2020-06-16 Beslut om återtagande och omfördelning av budgetmedel från kul-
tur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsens medel till för-fogande, KS/2020:324 
 
Kommunstyrelsen: 
§43 KS 2020-05-28 Återrapportering av lämnade uppdrag från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2020, KS/2020:148 
§ 69 KS 2020-05-04 Revidering policy för informationssäkerhet i Botkyrka kommun, 
KS/2019:715  
§70 KS 2020-05-04 Revidering av riktlinjer för upphandling och inköp, KS/2020:163 
§77 KS 2020-05-04 Äskanden ur statsbidraget för finsk förvaltning 2020, KS/2020:117 
§78 KS 2020-05-04 Ansökan till Kulturrådet om utvecklingsbidrag till Kulturskolan 
2020, KS/2020:278 
§90 KS 2020-06-08 Uppdaterade riktlinjer för Idéburna och offentliga partnerskap 
(IOP), KS/2019:441 
§91 KS 2020-06-08 Modell för politisk insyn i upphandlingar, KS/2019:43 
§92 KS 2020-06-08 Uppföljning och analys av nämndernas aktivitetsplaner för strategi 
och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka samt värdegrund, KS/2020:305 
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§93 KS 2020-06-08 Ny samordningsstruktur för att förverkliga Strategi för ett jämlikt 
Botkyrka, KS/2020:191 
§94 KS 2020-06-08 Mål och riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter, 
KS/2019:363 
§95 KS 2020-06-08 Ansökan om medel från Kulturrådet för Stärkta bibliotek, 
KS/2020:344 
§54 KS 2020-06-18 Delårsrapport 1 2020 – Kommunen, KS/2020:253 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen: 
2020-08-12 Yttrande gällande detaljplan Hallunda 4:20, Hallunda gård (SBF/2016:182), 
KOF/2020:100 
2020-01-13 – 2020-06-25 Kultur- och fritidsförvaltningens anställningsbeslut januari – 
juni 2020.  
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§ 74 

Delegationsbeslut (KOF/2020:2)  
 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av delegationsbesluten. 

 
Ärendet  
Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänste-
man 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 
Beslut om krisstöd på 1 712 000 till kulturaktörer som drabbats särskilt av Coronakrisen 
genom stora intäktsbortfall. Beslutet fattat av kultur- och fritidsnämndens ordförande 
Robert Aslan 2020-05-14.  
Beslut om att ställa in Botkyrka Seniorvecka 2020. Beslutet fattat av kultur- och fritids-
nämndens ordförande Robert Aslan 2020-05-29. 
Beslut om ändrade öppettider inom Bibliotek Botkyrka i sommar med anledning av co-
ronaviruset. Beslutet fattat av kultur- och fritidsnämndens ordförande Robert Aslan 
2020-06-10. 
Beslut om fortsatt ändrade lånevillkor inom Bibliotek Botkyrka med anledning av coro-
naviruset. Beslutet fattat av kultur- och fritidsnämndens ordförande Robert Aslan 2020-
06-18. 
Beslut om en handlingsplan med ett antal åtgärder som ansvarar för verksamhet, drift 
och underhåll av kommunens utebad. Följande åtgärder har vidtagits angående Utebad i 
Botkyrka 2020: 

1. Handlingsplanen för Botkyrkas utebad 2020 godkänns. 
2. Kultur- och fritidsnämnden avsätter 100 000 kronor ur befintlig budgetram för 

genomförandet av de extra insatser som handlingsplanen innebär. 
3. 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. 
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Beslutet fattat av kultur- och fritidsnämndens ordförande Robert Aslan 2020-06-09.  
Beslut om tillfällig stängning av Fittjabadet mellan 27 juni – 16 augusti och förstärkt 
trygghet av Slagstabadet. Beslutet fattat av kultur- och fritidsnämndens ordförande Ro-
bert Aslan 2020-06-24.  
Beslut om ändrade öppettider inom konst och bibliotek till och med oktober 2020 med 
anledning av coronaviruset. Beslutet fattat av kultur- och fritidsnämndens ordförande 
Robert Aslan 2020-08-27.  
 

Förvaltningsdirektör  

Beslut om fördelning ur Kreativa fonden om 10 000 kronor till sökande Riyou Makaya 
för projektet ”Flashmob Botkyrka 2020”. Beslut fattat av tf. kultur- och fritidsdirektör 
Ann-Christine Lundberg 2020-07-15.  
Beslut om fördelning ur Kreativa fonden om 9 900 kronor till sökande Ramazan Dincer 
för projektet ”Sommarlov”. Beslut fattat av tf. kultur- och fritidsdirektör Ann-Christine 
Lundberg 2020-07-15.  
Beslut om fördelning ur Kreativa fonden om 10 000 kronor till föreningen Balett och 
RSG-skolan Vackra rosen för projektet ”Dansen vid sjön”. Beslut fattat av tf kultur- och 
fritidsdirektör Linus Söderling 2020-07-29.  
Beslut om Evenemangsbidrag om 35 000 kronor till föreningen Sillviks vänner för eve-
nemanget ”Musik på Sillvik”. Beslut fattat av tf. kultur- och fritidsdirektör Marie Johan-
sen 2020-08-06.  
 

Verksamhetschef 

Beslut om indragning av befattning enhetschef på Botkyrka kulturskola. Beslutet fattat 
av verksamhetschef Ida Burén 2020-05-08. 
Beslut om ändrade öppettider konsthall och bibliotek v. 21–22. Beslutet fattat av verk-
samhetschef Marie Johansen 2020-05-12.  
Beslut om tillfällig stängning av Tullinge bibliotek 2020-05-29 på grund av en plane-
ringsdag. Beslutet fattat av verksamhetschef Marie Johansen 2020-05-20. 
Beslut om förstärkning av stöd på 135 000 kronor till sommarlovsaktiviteter 2020. Be-
slutet fattat av verksamhetschef Linus Söderling 2020-05-27.  
Beslut om tillfällig stängning av Musikhuset Norsborg på grund av personalbrist. Beslu-
tet fattat av verksamhetschef Ida Burén 2020-05-29.  
Beslut om ändrade öppettider konsthall och bibliotek v. 23–24. Beslutet fattat av verk-
samhetschef Marie Johansen 2020-05-29. 
Beslut om förstärkning på 10 000 kronor till Fittja IF:s sommarlovsaktiviteter. Beslut 
fattat av verksamhetschef Linus Söderling 2020-06-16.  
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Beslut om att hålla Drömdeg öppet under sommaren 2020 med ordinarie handlägg-
ningstider med anledning av Coronakrisen. Beslutet fattat av verksamhetschef Ida 
Burén 2020-06-18. 
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