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Robert Aslan (S), ordförande, deltog inte vid § 11
Yusuf Aydin (KD), andre vice ordförande, deltog inte vid § 11
Mona Shafahi (S)

Ersättare

Övriga deltagande

Utses att justera
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Deniz Bulduk (MP), vice ordförande, tjänstgörande ordförande
vid § 11
Adnan Issa (S)

Hans Richardsson, tjänstgörande ersättare för Ranjith Sivanesan (S)
Yulia Usova (MP), tjänstgörande
Michael Erikson (M), tjänstgöersättare för Ornina Heido (S)
rande ersättare för Ufuk Sen
(M)
Märta Engelberth-Fridell (M)
Kjell Sjöberg (TUP), deltog ej
vid § 11
Pia Carlson (V)
James Jin (MP), tjänstgörande
ersättare för Robert Aslan (S)
vid § 11
Douglas Lillerud (M), tjänstgörande Therese Lind (TUP), tjänstgöersättare för Yusuf Aydin (KD) vid rande ersättare för Kjell Sjöberg
§ 11
vid § 11
Anders Pemer (V) och Sofia Johansson (L)
Anja Dahlstedt (tf. kultur- och fritidschef), Ann-Christine Andersson
(verksamhetschef Ungdom och förening), Ida Burén (verksamhetschef Kulturen), Linus Söderling (verksamhetschef Idrott och anläggning), Cecilia Falk (tf. verksamhetschef Biblioteken), Maria EdbladJansson (tf. administrativ chef), Maria Grudin (kultur- och fritidsförvaltningen, föredragande § 5), Ulrika Höglund (enhetschef Bad och
rackethallen), Angelica Abelsson (Bad och rackethallen), Selina
Hami (kultur- och fritidsförvaltningen) och Ann Gustafsson (nämndsekreterare).

Märta Engelberth-Fridell (M)
Kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-12-15
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Sekreterare

Paragrafer

1-15

Ann Gustafsson

Ordförande

Robert Aslan (S)

Justerare

Märta Engelberth-Fridell (M)

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

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2018-02-12

Anslaget den

Nedtas den

2018-02-16

2018-03-07

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen
Underskrift

_________________________
Ann Gustafsson

2[19]

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsförvaltningen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-02-12

§1
Svar på mbf - Bygg ett café/restaurang vid Tullinge strand
(KS/2017:498) (KOF/2017:210)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har mottagit ett medborgarförslag om att bygga
ett café eller en restaurang vid Tullinge strandpromenad. Förslagsställaren
uttrycker att det saknas ett mysigt café/restaurang vid Tullinge strandpromenad, något som skulle öka trivseln för Tullinges invånare och även kunna
bli ett utflyktsmål för andra delar av Stockholm.
Kultur- och fritidsförvaltningen har inhämtat synpunkter från samhällsbyggnadsförvaltningen och VA-enheten som betonar att Tullinge strandpromenad är allmän platsmark och därmed inte bör bebyggas. Allmän
platsmark är den mark som tillhör alla, såsom torg, gator, parker och strandpromenader.
Kultur- och fritidsnämnden avslår därför medborgarförslaget.
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§2
Svar på mbf - Utegym i Vårstaparken (KS/2017:494)
(KOF/2017:188)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har mottagit ett medborgarförslag innehållande
förslag att kommunen ska bygga ett utegym likt Tantolunden i Vårsta. Motiveringen är att det saknas utegym i stadsdelen Vårsta i dagsläget.
Kultur- och fritidsnämnden instämmer i att utegym är en efterfrågad typ av
anläggning som bidrar till att fler medborgare rör på sig och att ett utegym i
Grödinge/Vårsta skulle vara ett välkommet inslag i motionsutbudet som
saknas på platsen idag. Ett utegym i Grödinge/Vårsta kommer därför att prioriteras i kultur- och fritidsnämndens framtida planer för nybyggnation av
kommunala utegym.
Den plats som förslagsställaren föreslår är dock inte optimal utifrån tillgänglighetsperspektiv då det är kuperad terräng som dessutom ligger nära hårt
trafikerade väg 225.
Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget att bygga ett utegym
på den föreslagna platsen.
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§3
Svar på mbf - Lekplats/fotbollsplan vid Mejramvägen
(KS/2017:485) (KOF/2017:187)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget.
Sammanfattning

Förslagsställaren önskar att kommunen iordningställer en fotbollsplan och
lekplats på ängen intill Mejramvägen. I nära anslutning till den föreslagna
platsen finns idag både enklare lekplats och bollplan. Kultur- och fritidsförvaltningen har inhämtat information från samhällsbyggnadsförvaltningen
avseende den utpekade platsen och fått beskedet att lekplatsen kommer att
genomgå en upprustning under 2018. Litet längre bort ligger även Brunna
idrottsplats där kultur- och fritidsförvaltningen nyligen iordningsställt lekplats och bollplan för spontanspel.
De befintliga anläggningarna bedöms på rimlig nivå uppfylla behovet av
ytor för lek och bollspel för boende på Mejramvägen. Kultur- och fritidsnämnden avslår därför medborgarförslaget.
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§4
Yttrande över mbf - Badplatsen och bryggan vid Solvägen
(KS/2017:473) (KOF/2017:186)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker medborgarförslaget.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att yttra sig över ett medborgarförslag angående bryggan (Solbryggan) och badplatsen vid Solvägen/
Tullinge strand. Förslagsställaren önskar att kommunen gör bryggan till en
”Fadderbrygga” och låter en förening, ett parti eller intressegrupp ta hand
om bryggan med delat ansvaret med kommunen.
Kultur- och fritidsnämnden instämmer i förslagets grundbudskap att det är
viktigt att medborgarna har tillgång till utomhusbad av god kvalitet och tillgänglighet för att erbjuda möjligheter till motion och rekreation.
Kultur- och fritidsförvaltningen har inhämtat information från samhällsbyggnadsförvaltningen som meddelar att den utpekade platsen inte är lämpad för bad då dagvatten mynnar ut i området. För bad hänvisar kommunen
till det kommunala utomhusbadet Stendalsbadet som ligger i närheten av
Solvägen.
Yrkande

(TUP) yrkar på bifall till medborgarförslaget.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om bifall till medborgarförslaget enligt
(TUP):s yrkande alternativt avstyrkande enligt ordförandeförslaget. Ordförande finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Reservationer

(TUP) reserverar sig mot beslutet.
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§5
Muntlig redovisning Brukarundersökningen (KOF/2018:41)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
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§6
Årsredovisning KFN 2017 (KOF/2017:222)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner årsredovisningen för 2017.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollarbetet för 2017.
Kultur- och fritidsnämnden begär att 200 tkr av de 300 tkr som nämnden
beviljats ur kommunens kompetensfond budgeteras om till 2018.
Kultur- och fritidsnämnden begär att 305 tkr av årliga investeringar gällande
kortbetalning och inpasseringsprojektet budgeteras om till 2018.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner i övrigt slutredovisningen av de investeringsprojekt som markerats i årsredovisningen.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden redovisar en omslutning på 239 132 tkr och ett
positivt resultat för 2017 med 2 380 tkr.
Orsaken till överskottet ligger dels på personalsidan, vilket är en kombination av senarelagd nyrekrytering och ersättningsrekryteringar samt effektivisering genom sammanslagning av två bibliotek till ett. Oförutsedda kostnader har kunnat hållas på en rimlig nivå och centrala förvaltningsmedel har
därför inte behövt ianspråktas i en alltför stor omfattning då verksamheterna
själva har kunnat bära kostnaderna. Fastighets- och entreprenörskostnader
har dock överskridits där orsaken hänförs till reparationer och underhåll
kopplade till skadegörelse inom idrott och anläggning men också av underbudgeterade städkostnader. Nysatsningar på kommunens bibliotek såsom
publika datorer, kopiatorer samt skrivare har kommit Botkyrkaborna till del.
Anskaffning av externa medel från Myndigheten från Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor, Statens Kulturråd samt Riksförbundet Attention har också
varit lyckosam, vilket därmed breddat utbudet för Botkyrkabona.
De årliga investeringarna lämnar ett överskott på 15 tkr. De var budgeterade
till 2 219 tkr och utfallet blev 2 204 tkr. De fleråriga investeringarna har en
budget på 23 510 tkr och utfallet tom 2017 är 16 539 tkr, där alltså 6 971
flyttas till 2018. Prognosen för fortsatta projekt under 2018 pekar mot ett
nollresultat.
Nämnden bedömer måluppfyllelsen som god. Samtliga åtaganden har genomförts helt (10st) eller delvis (4st). Arbetet med att uppnå nämndmålen
fortskrider enligt plan. Likaså fortsätter arbetet för att uppnå nämndmål 3
kring kvaliteten på fritidsgårdar och fritidsklubbar. Det finns dock fortfarande skillnader i kvaliteteten mellan verksamheterna och det behövs rejäla
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insatser för att göra en kvalitetssäkring av samtliga verksamheter. Fler tjejer
hittar till mötesplatserna för unga vuxna. På en av mötesplatserna nås nästan
målet på 40 % tjejer bland besöksantalet, men övriga mötesplatser har fortfarande ett arbete att göra. Vad gäller kultur- och fritidsnämndens mål 7, att
fler unga upplever att de får stöd i sitt vuxenblivande vid mötesplatserna för
unga vuxna, så utvecklas verksamheten i rätt riktning, men behöver stärkas
genom ett förbättrat samarbete med andra funktioner i kommunen.
Under året har Antirykteskampanjen avslutats genom en handbok som för
vidare metoderna i Botkyrkas föreningsliv. Arbetet med kampanjen är därmed implementerat.
Nytt för 2017 års Årsredovisning är att uppföljningen av interkontrollen ingår som en del i årsredovisningen. Resultatet av årets internkontroll visar att
kontrollpunkterna som gäller ramavtal, hyra av personbil och representation
ännu inte är tillfredsställande, medan andra kontrollpunkter fungerar bra.
Ytterligare utbildningsinsatser kommer att genomföras under 2018.
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§7
Plan för internkontroll kultur- och fritidsförvaltningen 2018
(KOF/2017:223)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till internkontrollplan för
2018.
Sammanfattning

Nämnderna fastställer årligen en internkontrollplan för att säkerställa att
verksamheten följder gällande lagar och regler och att arbetsrutinerna fungerar som de ska.
Den kommunövergripande internkontrollplanen ingår som en obligatorisk
del och tre verksamhetsanknutna kontrollpunkter har lagts till. En av dessa
är kvar från 2017 års internkontroll med anledning av att kontanthantering
vid de öppna fritidsverksamheterna inte kom igång under 2017. Två nya
verksamhetsanknutna kontrollpunkter har lagts till.
Internkontrollplanen återrapporteras i samband med årsredovisning. Förslaget till internkontrollplan 2018 redovisas i bilaga 1.
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§8
Uppdrag - Efterfrågan av babysim i Botkyrka (KS/2014:362)
(KOF/2017:198)
Beslut

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

Kommunfullmäktige har gett kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att undersöka efterfrågan av babysim i kommunen och, om en efterfrågan finns, beräkna kostnaden för att erbjuda babysim i någon av kommunens simhallar.
Förvaltningen konstaterar att det finns en viss efterfrågan på babysim, som
dock möts av de privata aktörerna på området. Geografiskt finns den närmaste utföraren i Södertälje. I dagsläget finns det ingen privat aktör som erbjuder babysim i Botkyrka.
Det är med nuvarande konstruktion av vattenanläggningen inte möjligt att
erbjuda babysim i Botkyrkas badhus. En ombyggnation för att göra det tekniskt möjligt att värma upp en separat bassäng för babysim, beräknas till
1 500 000 kr. Vid varje uppvärmningstillfälle tillkommer en kostnad om 8
000-10 000 kr.
Det bedöms inte vara ekonomiskt försvarbart att bygga om Storvretsbadet
för att kunna erbjuda babysim. Anläggningarna byggdes för ca 40 år sedan
och ska under 2018 statusbesiktigas, med syfte att ta reda på vilka kort- och
långsiktiga underhållsbehov som finns. Kultur- och fritidsnämnden rekommenderar att funktionen babysim/barnleksbassäng/rehabbassäng tas med
och övervägs vid en eventuell nybyggnation av badhus i Botkyrka, för att
kunna möta efterfrågan lokalt.
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§9
Utveckling av Storvretsparken och entré Lida (KS/2015:296)
(KOF/2017:209)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till fritidsprogram i Storvretsparken.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har gett samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden förbereda utvecklingen av
Storvretsparken och en bättre entré till Lida.
Kultur- och fritidsförvaltningens erfarenhet från Alby Folkhälsopark och
upprustningen av Brunna IP är att kluster av kultur- och fritidsverksamheter
som attraherar medborgare i olika åldrar och intressen, är det bästa sättet att
uppnå målsättning om en jämställd och jämlik fritid. När kultur- och fritidsmiljöerna fungerar på riktigt som mötesplatser för breda målgrupper så
skapas den trygghet som gör att även underrepresenterade grupper i det offentliga rummet (unga tjejer, kvinnor och äldre) vill vara där.
Efter dialog med övriga berörda förvaltningar föreslår kultur- och fritidsförvaltningen därför som huvudinriktning att ett sådant kluster skapas i
Storvretsparken med sporthall, spontanidrottsytor, skola med möjlighet för
kulturskolan att samutnyttja lokaler, fritidsklubb och fritidsgård, samt en
tydligt markerad friluftsentré till spårområdet Lida-Harbro-Brantbrink som
fungerar som länk mellan park och naturområde för medborgarna.
Tillsammans med tekniska förvaltningen utreder kultur- och fritidsförvaltningen under 2018 statusen på kommunens simhallar. Om utredningen visar
att Storvretsbadet, som byggdes för ca 40 år sedan, behöver ersättas med
nytt badhus, kan ett sådant få en ny placering i Storvretsparkens sydvästra
del för att ytterligare stärka kultur- och fritidsklustret i den delen av parken.
Andra placeringar i Tumbaområdet kan också bli aktuella.
Bibliotek och verksamhet för unga vuxna behöver också finnas på plats i
den växande stadsdelen. Om dessa verksamheters lämpligaste placering är i
Storvretsparken, eller på annan plats i Storvreten får fördjupade studier ange
riktningen för.
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§ 10
Val av föreningar för revision 2018 (KOF/2017:228)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att
under 2018 genomföra revision av följande föreningar:




REI Kampsportsförening
Assyriska Kulturföreningen Botkyrka
Föreningen Tumba bruks Musiksalonger

Sammanfattning

På uppdrag av kommunfullmäktige genomför kultur- och fritidsnämnden
uppföljningar och kontroller av hur föreningsbidragen används. Minst tre
föreningar väljs ut för revision med kommunal revisor varje år. Revisionen
granskar föreningarnas ekonomi samt att föreningarna uppfyller de allmänna
villkoren för föreningsbidrag och kriterierna för de bidrag föreningarna fått.
Revisionen avser verksamhetsåret 2017.
Ärendet har beretts i föreningsutskottet.
Yrkande

(TUP) yrkar på att även Tullinge Sportklubb ska ingå i revisionen av föreningar 2018.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om bifall till (TUP):s yrkande alternativt bifall enligt ordförandeförslaget. Ordförande finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Yttrande

(TUP) inkommer med särskilt yttrande, bifogas.
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§ 11
Laglighetsprövning enligt KL6:25, mål 27530-17
(KOF/2017:232)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden i Botkyrka kommun beslutar att godkänna
kommunjuristens yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm i mål 2753017.
Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt vice ordförande Deniz Bulduk att underteckna yttrandet.
Jäv

På grund av jäv deltog inte Robert Aslan (S) och Yusuf Aydin (KD) i hanteringen av ärendet. James Jin (MP) tjänstgjorde i Robert Aslans ställe och
Douglas Lillerud (M) tjänstgjorde istället för Yusuf Aydin. Vice ordförande
Deniz Bulduk (MP) tjänstgjorde som ordförande istället för Robert Aslan.
På grund av jäv deltog inte Kjell Sjöberg (TUP) i hanteringen av ärendet.
Therese Lind (TUP) tjänstgjorde i hans ställe.
Sammanfattning

Kjell Sjöberg har till förvaltningsrätten i Stockholm gett in en begäran om
att förvaltningsrätten ska upphäva beslutet § 87 ”Förlängd interimslösning
för studieförbunden” fattat på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 13
november 2017 på grund av jäv för ordförande Robert Aslan (S) och 2:e
vice ordförande Yusuf Aydin (KD).
Med anledning av föreläggandet från förvaltningsrätten den 6 december
2017 avger kultur- och fritidsnämnden sitt yttrande i ärendet. Yttrandet redogörs för i ärende KOF/2017:232.
Yrkande

(TUP) yrkar på avslag av ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om avslag enligt (TUP):s yrkande alternativt bifall enligt ordförandeförslaget. Ordförande finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Reservationer

(TUP) och (M) reserverar sig mot beslutet.
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§ 12
Justering av öppettider för Tullinge bibliotek
(KOF/2017:235)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer nya öppettider för Tullinge bibliotek
enligt förvaltningens förslag. De nya öppettiderna gäller från och med 1
mars 2018.
Sammanfattning

Tullinge bibliotek föreslås få ändrade öppettider på torsdagar och fredagar
genom att en öppethållandetimme fördelas om mellan dagarna. Biblioteket
är överlag mer välbesökt andra veckodagar och öppethållandet kommer
därmed medborgarna till större nytta på torsdagar. Förändringen gäller från
och med 1 mars 2018.
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§ 13
Rutin för Anmälan av delegationsbeslut (KOF/2018:33)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att samtliga beslut som fattas genom
delegation med stöd av nämndens uppdrag enligt 6 kap. 37 § samt 7 kap. 8 §
kommunallagen (2017:725) (”KL”) ska anmälas till kultur- och fritidsnämnden.
Sammanfattning

I och med den nya kommunallagens (2017:725) ikraftträdande den
1 januari 2018 gäller nya regler för anmälan om delegationsbeslut.
De nya reglerna innebär att varje nämnd ska besluta i vilken utsträckning
beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 6 kap. 37 § KL och 7 kap.
5 och 6 §§ KL ska anmälas till den.
Det betyder att kultur- och fritidsnämnden ska fatta beslut om i vilken utsträckning beslut som delegerats till presidiet, ett utskott, en ledamot, ersättare, anställd hos kommunen samt beslut som delegerats till en förvaltningschef (som i sin tur får uppdras åt en annan anställd), ska anmälas till nämnden. Beslut som nämnden beslutar inte ska anmälas ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap. KL, det vill
säga genom laglighetsprövning.
Beslut som har delegerats till ordföranden, eller en annan ledamot, som är så
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas måste däremot alltid
anmälas till nämnden. Detta framgår av 6 kap. 40 § KL samt 7 kap. 8 § KL.
Med anledning av det som anges ovan föreslås kultur- och fritidsnämnden
att fatta beslut om att samtliga beslut som fattas genom delegation med stöd
av uppdrag enligt 6 kap. 37 § KL samt 7 kap. 8 § KL ska anmälas till kulturoch fritidsnämnden, liksom enligt tidigare rutiner.
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§ 14
Anmälningsärenden (KOF/2018:1)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande ärenden har anmälts till nämnden:
Cirkulär 17057 från SKL om nya kommunallagen
§215 KF 2017-11-23 Mål och budget 2018 med plan 2019-2021, KS201791
Yrkande (M) KF Mål och budget 2018 med plan 2019-2021, KS201791
Yrkande (TUP) KF Mål och budget 2018 med plan 2019-2021, KS201791
Yrkande (SD) KF Mål och budget 2018 med plan 2019-2021, KS201791
Yrkande (KD) KF Mål och budget 2018 med plan 2019-2021, KS201791
Yrkande (L) KF Mål och budget 2018 med plan 2019-2021, KS201791
Yrkande (C) KF Mål och budget 2018 med plan 2019-2021, KS201791
§227 KF 2017-11-23 Kommunfullmäktiges sammanträdesordning 2018,
KS/2017:520
§227 KF 2017-11-23, Kommunfullmäktiges sammanträdesordning 2018,
KS2017520
§228 KS 2017-10-25, Reviderad sammanträdesordning för kommunstyrelsen 2018
Bevis om laga kraft-Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning,
KS2017256
TEF 2017 43-Protokollsutdrag, TN2017-12-11, §135
TEF 2017 43-Rapport december, tjänsteskrivelse
§237 KF 2017-11-23 Svar på MBF – Bygg en friidrottsanläggning bakom
Alfa Laval, KS2016701
§238 KF 2018-11-23 Svar på MBF – Bygg ett utegym och en hundparkering mellan Mossvägen och Kärrspirevägen, KS2016689
§240 KF 2017-11-23, Avsägelser och fyllnadsval
§248 KS 2017-11-27 (1), Reviderad sammanträdesordning för kommunstyrelsen 2018
§249 KS 2017-11-27 Internkontrollplan 2018 – Kommunstyrelsens övergripande ansvar, KS2017678
Delegationsbeslut tjf FC KOF 6-10/12 2017, Andreas Dahlgren
Bevis om laga kraft – Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021,
KS201791
§252 KF 2017-12-19, Revidering av policy för möteslokaler i Botkyrka
kommun, KS2017709
§257 KF 2017-12-19 Svar på motion – Fritidsklubb för 10-12-åringar i Broängen-Kassmyra, KS2016492
§259 KF 2017-12-19 Svar på medborgarförslag – Sätt upp en skylt om
Stenstoderna vid backen till Storvreten, KS2016462
§261 KF 2017-12-19 Avsägelser och fyllnadsval, KS201722
Rapport – Resultat brukarundersökningen 2017, Kultur och fritid
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Kompetensförsörjningsplan kof 2019-2022
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§ 15
Delegationsbeslut (KOF/2018:2)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande
och tjänsteman enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning. Beslut som fattats med stöd av delegering ska anmälas till nämnden.
Följande beslut har fattats med stöd av delegering:
Förvaltningschef

Beslut om extra bidrag till Xetmuseet om 25 000 kr för inköp av mobila utställningsskärmar för utökad utställningsmöjlighet. Beslut fattat av förvaltningschef Pernilla Hellman 2017-12-05.
Verksamhetschef

Beslut om tilldelning av Drömdeg om 10 000 kr till Ejah Martinsson, boende i Alby, för projektet Smaken av Botkyrka. Beslutet fattat av verksamhetschef Ida Burén 2017-12-05.
Beslut om tilldelning av Drömdeg om 10 000 kr till Sargon Poli för projektet UNI. Beslutet fattat av verksamhetschef Ida Burén 2017-12-12.
Beslut om tilldelning av Evenemangsbidrag om 12 000 kr till Pakistan Cultural Society för evenemanget Kulturkväll på Fittjaskolan. Beslutet fattat av
verksamhetschef Ida Burén 2017-12-05.
Beslut om tilldelning av Drömdeg om 5 000 kr till Hannah Amelin, boende i
Tullinge, för projektet Talung. Beslutet fattat av verksamhetschef Ida Burén
2017-12-19.
Beslut om fördelning av tider för Botkyrkas föreningar för utomhussäsongen 2018. Tiderna redovisas i ärende KOF/2018:32. Beslutet fattat av
verksamhetschef Linus Söderling 2017-12-20.
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