SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2018-09-03

Plats och tid

Kommunhuset, plan 2, Munkhättevägen 45, Tumba, kl. 19:00

Beslutande

Robert Aslan (S), ordförande
Yusuf Aydin (KD), andre vice
ordförande
Mona Shafahi (S)

Maria Mendoza (S)
Märta Engelberth-Fridell (M)
Pia Carlson (V)

Deniz Bulduk (MP), vice ordförande
Adnan Issa (S)
Stig-Åke Karlsson (S) tjänstgörande ersättare för Ranjith Sivanesan (S)
Michael Erikson (M) tjänstgörande ersättare för Ufuk Sen (M)
Kjell Sjöberg (M)

Ersättare

Hans Richardsson (S), Yulia Usova (MP), Therese Lind (TUP), Anders Pemer (V) och Sofia Johansson (L)

Övriga deltagande

Anja Dahlstedt (kultur- och fritidschef), Linus Söderling (verksamhetschef Idrott och anläggning), Marie Johansen (verksamhetschef
Biblioteken), Ida Burén (verksamhetschef Kulturen), Cecilia Narby
(verksamhetschef Ungdom och förening), Ann-Christine Lundberg
(administrativ chef), Ingela Jansson (enhetschef Fritidsservice) och
Ann Gustafsson (nämndsekreterare).

Utses att justera

Plats och tid för justering

Märta Engelberth-Fridell (M)
Kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-09-05

Sekreterare

Paragrafer

Ordförande

Robert Aslan (S)

Justerare

Märta Engelberth-Fridell (M)

68-83

1[23]

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-09-03

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

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2018-09-03

Anslaget den

Nedtas den

2019-09-06

2018-09-28

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen
Underskrift

_________________________
Ann Gustafsson

2[23]

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-09-03

§ 68
Svar på medborgarförslag - Bygg utomhusbastu vid
Stendalsbadet, KS/2018:73 (KOF/2018:71)
Beslut

1.Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget om att låta bygga
en bastu vid Stendalsbadet.
2.Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt kultur- och fritidsförvaltningen att
ta fram kostnader för att anlägga faciliteter, med omklädningsrum, dusch,
wc och bastu vid Stendalsbadet.
3.Uppdraget ska återrapporteras senast 10 december.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har mottagit ett medborgarförslag om att
bygga en bastu vid Stendalsbadet i Tullinge. Förslagsställaren menar att
bastun med fördel kan vara vedeldad och tas om hand av någon förening i
området. Motiveringen till förslaget är att en bastu skulle skapa ett mervärde
som kan uppskattas av många Botkyrkabor.
I nuläget finns inte de faciliteter som krävs för att ha en bastu på Stendalsbadet, såsom omklädningsrum, förråd, wc och dusch. Strandbadet saknar
även bemanning som skulle kunna säkerställa löpande rengöring och trygghet i en bastu. Kultur- och fritidsförvaltningen hänvisar istället till de
kommunala badhusen där nödvändiga faciliteter och bemanning finns för att
erbjuda Botkyrkaborna en god bastuupplevelse.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden
avslår förslaget om att låta bygga en bastu vid Stendalsbadet.
Yrkanden

(M) och (KD) yrkar avslag på ordförandeförslaget och bifall till förvaltningens tjänsteskrivelse.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om bifall till ordförandeförslaget alternativt
avslag enligt (M)s och (KD)s yrkanden. Ordförande finner att kultur- och
fritidsnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Reservationer

(M) och (KD) reserverar sig mot beslutet.
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§ 69
Svar på medborgarförslag - Lokal för utlåning av
sportutrustning, KS/2018:124 (KOF/2018:73)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har mottagit ett medborgarförslag om att
skapa möjligheter för Botkyrkaborna att utan kostnad låna idrottsutrustning
av olika slag. Förslagsställaren motiverar förslaget med att idrott kan skapa
gemenskap och vara ett viktigt verktyg för inkludering i samhället av nya
svenskar, men att många inte har råd att köpa sin egen idrottsutrustning.
På två platser i Botkyrka, i Alby och Tumba, finns i nuläget verksamhet som
fungerar som bibliotek för sport och fritidsutrustning. Det är gratis för allmänheten att låna och utrustningen är donerad av både företag och privatpersoner, med syfte att underlätta för Botkyrkaborna att delta i fysiska aktiviteter. På en tredje plats, i Hallunda/Norsborg, öppnar kultur- och fritidsförvaltningen en lokal för utlåning på samma tema under hösten 2018.
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att de tre nämnda verksamheterna som
fungerar som bibliotek för sport- och fritidsutrusning är vad som efterfrågas
av förslagsställaren och att medborgarförslaget därmed kan anses vara besvarat.
Yrkanden

(KD) yrkar på bifall till ordförandeförslaget.
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§ 70
Svar på medborgarförslag - Anordna kollo/dagkollo på
Sillvik, KS/2018:135 (KOF/2018:90)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget.
Sammanfattning

Förslagsställaren föreslår att ett sommarkollo för barn anordnas på sommarhemmet Sillvik. Kultur- och fritidsnämnden är positiva till förslaget, men
förfogar inte över sommarhemmet då Sillvik tillhör en förening och hyrs ut
av Kulturella Ungdomsrörelsen. Kultur- och fritidsnämnden välkomnar
dock föreningen att om intresse finns inkomma med en ansökan till Botkyrka kommun om att anordna ett sommarkollo.
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§ 71
Muntlig redovisning Kvalitets- och miljösäkring av
Botkyrkas konstgräsplaner
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
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§ 72
Yttrande över Mål och budget 2019 med plan
2019-2022 KFN (KOF/2018:26)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrandet över mål och budget 2019
med plan för 2019-2022 samt tillhörande bilagor.
Ingen av ledamöterna från (KD) och (M) deltar i beslutet.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens yttrande över mål och budget 2019 med plan
för 2019-2022 utgör de mål och förutsättningar som anger riktningen för
nämndens arbete under 2019 och framåt. Mål och budget har arbetats fram
med utgångspunkt i omvärldsanalysen och tidigare års budget och planering. Måldokumentet utgår från kommunens medborgarprocesser
I yttrandet presenteras ett relativt stort antal investeringsprojekt de kommande åren, både som en följd av att kommunen växer och att kultur- och
fritidsnämndens anläggningsbestånd har ett stort underhållsbehov.
I samband med yttrandet redovisar nämnden två uppdrag som kommit från
Kommunstyrelsen; "Kvalitetssäkring av den öppna fritidsverksamheten"
(KOF/2018:105) och "Organiserad verksamhet inom kultur och fritid"
(KOF/2018:96). Det förstnämnda ligger till grund för ett driftsäskande för
att kvalitetssäkra den öppna fritidsverksamheten. Båda tas också upp som
väsentliga områden i yttrandet.
I medskicket till budgetberedningen presenteras även ett antal uppdrag som
nämnden önskar att kommunfullmäktige återkommer med.
Eventuella uppdrag som ligger inom nämndens egna ansvarsområde redogörs för i kommande internbudget för 2019.
Protokollsanteckning

Therese Lind (TUP) och Sofia Johansson (L) skulle inte ha deltagit i beslutet om de hade haft möjlighet därtill.
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§ 73
Budgetprognos kultur- och fritidsnämnden juni 2018
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner budgetprognosen för juni 2018.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningens juniprognos för helåret 2018 visar på ett
överskott på 317 tkr mot budget.
Kommentarer till budgetprognosen

Den totala prognosen för kultur- och fritidsnämnden visar på ett mindre
överskott på 317 tkr. Överskottet beror framförallt på minskade personalkostnader i samband med de glapp som uppstått vid rekryteringar. Det förväntade överskottet balanserar oförutsedda kostnader som uppstått bl.a.
kopplat till insatser i samband med införandet av GDPR, samt skadegörelse
och nödvändiga åtgärder hos Fritidsservice vilka beskrivs närmare under
verksamheten Idrott och anläggning.
I nuläget visar prognosen även ett underskott på kapitaltjänstkostnader vilket beror på att projektet Botkyrka Cricketplan tidigarelagts. Kultur- och fritidsnämnden begärde av kommunfullmäktige i samband med delår 1 att investeringsmedel skulle budgeteras om från 2019 till 2018. Så har inte skett
och begäran kommer därför att upprepas i samband med delår 2 då detta bör
justeras och skapa balans gällande kapitaltjänstkostnaderna.
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§ 74
Rapport över revision av föreningar (KOF/2017:228)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten ”Föreningsbidrag granskning av föreningar med kommunalt bidrag 2017”.
Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att återrapportera eventuella åtgärder senast 10 december.
Sammanfattning

Enligt kultur- och fritidsnämndens beslut i februari 2018 skulle en revision
av följande föreningar göras under 2018:




Assyriska Kulturföreningen Botkyrka
Föreningen Tumba bruks Musiksalonger
REI Kampsportsförening

På uppdrag av kultur- och fritidsnämnden har revisionen genomförts av
Pricewaterhousecoopers (PWC) och redovisas i bifogad rådgivningsrapport.
Efter genomförd granskning har samtliga föreningar uppvisat brister i olika
grad och omfattning.
Endast en av föreningarna, Föreningen Tumba bruks Musiksalonger, kunde
avsätta tid för det uppföljningsmöte som hölls tillsammans med PWC. Efter
uppföljningsmötet samt inlämnade kompletteringar anses föreningen vara
bidragsberättigad. Möten med de två andra föreningarna måste genomföras
för att kunna reda ut de oklarheter som har uppkommit i granskningen.
Protokollsanteckning

Ordförande Robert Aslan (S) anför att det är viktigt att Föreningsutskottet
sammankallas för att informeras om de eventuella åtgärder som förvaltningen kommer att föreslå för de granskade föreningarna före den nämnd där
ärendet ska behandlas.
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§ 75
Riktlinjer för festlokaler i Botkyrka kommun (KOF/2017:144)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden antar Riktlinjer för festlokaler i Botkyrka kommun.
Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt kultur- och fritidsförvaltningen att
vid behov hantera ändrade förutsättningar i lokalbeståndet för uthyrning till
fest såsom verkställighet.
Styrdokumentet gäller från och med 10 september 2018.
Sammanfattning

Botkyrka kommun har genom ärendet KOF/2016:63 antagit Policy för möteslokaler i Botkyrka samt Riktlinjer för möteslokaler i Botkyrka. De nya
styrdokumenten tydliggör att kommunens möteslokaler inte hyrs ut till fester eller liknande evenemang. För att ge medborgarna möjlighet att hyra lokaler för fest och kalas genom kommunens försorg antog kommunen genom
ärendet KOF/2017:144 Policy för festlokaler i Botkyrka kommun. Föreliggande Riktlinjer för festlokaler i Botkyrka kommun kompletterar den sist
nämnda policyn.
Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt kultur- och fritidsförvaltningen att
vid behov hantera ändrade förutsättningar i lokalbeståndet för uthyrning till
fest såsom verkställighet.
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§ 76
Uppdrag Utreda förutsättningar för bollplan vid
Parkhemsgårdens fritidsklubb, KS/2015:22 (KOF/2017:196)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner utredningen av förutsättningarna för
bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb och överlämnar den
till kommunfullmäktige, enligt det reviderade ordförandeförslaget.
Sammanfattning

På kommunfullmäktiges sammanträde 2015-01-29 § 19, inkom en motion:
Anlägg en bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb. Motiveringen var att många Botkyrkabor önskar kunna idrotta utan att behöva
göra det i organiserad form och att det då behövs enklare anläggningar för
spontanidrott. Kommunfullmäktige gav kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden utreda förutsättningarna för en bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb i Tullinge.
Samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för utemiljön vid Parkhemsgården har inga planer på att anlägga en ny bollplan där, med hänvisning till
platsbrist.
Kultur- och fritidsförvaltningen hänvisar till den nya konstgräsplan som under 2016 anlagts vid Parkhemsskolan, cirka 400 meter från Parkhemsgården. Den nya konstgräsplanen anlades efter att uppdraget gavs av kommunfullmäktige. Förvaltningen anser i och med detta att uppdraget att utreda
förutsättningarna för bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb
är fullgjort.
Reviderat ordförandeförslag

I ordförandeförslaget stryks den andra beslutsmeningen (Kultur- och fritidsnämnden beslutar att i enlighet med utredningens slutsats inte anlägga en
bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb.).
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§ 77
Revidering av delegationsordning KFN (KOF/2018:12)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden antar förslag till reviderad delegationsordning
med tillhörande delegationsförteckning daterad 2018-09-03.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att delegationsbeslut ska anmälas till
nämnden vid nämndens närmast kommande sammanträde.
Sammanfattning

En delegationsordning är en förteckning över de beslut som en nämnd valt
att överlåta till enskilda politiker och tjänstepersoner att avgöra. Kultur- och
fritidsförvaltningen föreslår att nämndens delegationsordning revideras
framförallt med anledning av den nya dataskyddsförordningen. Nya delegationsbeslut har kommit till, andra har kompletterats och förtydligats och de
inledande avsnitten har fått en tydligare struktur. Några delegationsbeslut
har också tagits bort då de är verkställighetsåtgärder. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till en reviderad delegationsordning har tagits fram i
samråd med kommunjurist och följer kommunstyrelsens delegationsordning.
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§ 78
Svar på remiss Konstnär - oavsett villkor?
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avge följande remissvar över betänkandet Konstnär – oavsett villkor?
Sammanfattning

Regeringen beslutade i november 2016 att ge en särskild utredare i uppdrag
att göra en översyn av de statliga insatserna och villkoren för professionellt
verksamma konstnärer. Utredningen har nu lämnat betänkandet Konstnär –
oavsett villkor? (SOU 2018:23) och Botkyrka kommun är en av instanserna
för remissvar KU2018/00773/KO.
Kultur- och fritidsnämnden är positiva till att det görs en översyn av villkoren för professionellt verksamma konstnärer. Det är en yrkesgrupp som är
centrala aktörer i strategin Kreativa Botkyrka och i nämndens arbete med att
stödja framväxten av lokala talanger, konstnärer och kulturskapare. Betänkandet innehåller också flertalet bedömningar och inriktningsförslag som
belyser konsten och konstnärernas betydelse för samhällsutvecklingen, vilket gör det till inspirerande och kunskapshöjande läsning.
Detta remissvar lämnar synpunkter på följande förslag och bedömningar:
Förslag till förordning om statsbidrag till konstnärliga produktionshus för
ungdomar, motiv och inriktning för ny konstnärspolitik, åtgärder för att
stärka konstnärernas professionella arbete, konstnärliga högskolornas satsningar mot snedrekrytering, Kulturskolans ansvar, tillgänglighet till konstnärliga utbildningar, offentliga inköp av konst och kultursamverkansmodellen.
Kultur- och fritidsnämnden saknar förslag som berör vilken roll det lokala
förenings- och civilsamhället spelar för att skapa goda förutsättningar för
konstnärerna.
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§ 79
Uppdrag Aktivitetsplan Jämlikt Botkyrka (KOF/2018:94)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden antar Aktivitetsplan 2018 för värdegrunden och
ett jämlikt Botkyrka i enlighet med tjänsteskrivelse, daterad 2018-06-01 och
tillhörande bilaga.
Sammanfattning

I mål och budget för 2018 fick samtliga nämnder i uppdrag att utifrån kommunens värdegrund och strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka ta
fram och inleda genomförandet av en aktivitetsplan för nämndens verksamheter.
Som ett led i att förverkliga värdegrunden och ett jämlikt Botkyrka så har
kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram en aktivitetsplan för 2018. Då
detta är ett långsiktigt arbete fortsätter en del av aktiviteterna under 2019
och andra kan komma till de kommande åren.
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§ 80
Uppdrag Organiserad verksamhet inom kultur och fritid
(KOF/2018:96)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av uppdraget kring
organiserad verksamhet inom kultur och fritidsområdet i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2018-06-20 och överlämnar den som sitt svar till kommunfullmäktige.
Sammanfattning

Deltagandet i kultur-och fritidsaktiviteter och föreningsverksamhet påverkas
av socioekonomiska faktorer. Kultur- och fritids-förvaltningen arbetar därför kompensatoriskt för att öka utbudet och öka deltagandet i stadsdelar med
mindre utbud och färre deltagare.
I tjänsteskrivelsen, som fokuserar på idrottsföreningar och den kulturpedagogiska verksamheten, beskrivs kort åtgärder som redan görs för att utbudet av organiserade aktiviteter och deltagandet i dessa ska öka. Därefter
redovisas förslag på ytterligare insatser som skulle kunna göras. Dessa är:
-Akademi för Unga ledare inom idrotten
-Stärkt värdskap på anläggningarna för det lokala föreningslivet
-Hyresfria anläggningar för barn och unga
-Förenklat format av seriespel i lagsporterna
-Föreningskonsulentpool
-Stärka relationer till föräldrar där Kulturskolan har lågt deltagande
-Erbjuda trygga och ändamålsenliga lokaler för Kulturskolans verksamhet i
hela Botkyrka
-Fortsätta omställningsarbetet i Kulturskolan
Utifrån dessa förslag på ytterligare insatser föreslås följande uppdrag:
Att kultur- och fritidsförvaltningen gör en förstudie i hur en föreningskonsulentpool kan skapas i samverkan med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, med syfte att stödja föreningslivet vad gäller administrativt arbete i områden med svag föreningsstruktur. Förstudien bör utreda förutsättningar och intresse hos föreningslivet, samt föreslå arbetsprocess och
avgränsningar för ett pilotprojekt 2019-2020.
Att kultur- och fritidsförvaltningen utreder möjliga avgränsningar och ekonomiska konsekvenser av att införa hyresfritt nyttjande för barn- och ungdomsverksamhet i de kommunala anläggningar som hyrs via kultur- och fritidsförvaltningen.
Att kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med utbildningsförvaltningen i samband med införandet av den nya internhyresmodellen gör en över-
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syn över lokalsamarbetet mellan Kulturskolan och grund- och gymnasieskolorna i syfte att förbättra och fastställa nya rutiner för detta.
Att kultur- och fritidsförvaltningen utreder konsekvenserna av att fortsätta
driva omställningsarbetet i Kulturskolan inom ram, när de externa medlen
från Kulturrådet upphör.
Protokollsanteckning

Föreningspool
(S) genom Hans Richardsson vill med protokollsanteckningen understryka
vikten av att föreningsliv och den idéburna sektorn blir en samverkanspart i
arbetet med förstudien i hur arbetet med i hur en föreningspool kan skapas.
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§ 81
Uppdrag Kvalitetssäkra den öppna fritidsverksamheten
(KOF/2018:105)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppdraget och överlämnar den som sitt svar till kommunfullmäktige.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har uppdragit åt kultur- och fritidsnämnden att utreda
vilka åtgärder som krävs för att långsiktigt kvalitetssäkra den öppna fritidsverksamheten. I uppdraget ingick även att utreda möjligheterna att finansiera åtgärderna genom omfördelning inom nämndens befintliga budgetram.
Förvaltningen har identifierat följande punkter som de viktigaste åtgärderna för
långsiktig kvalitetssäkring av de öppna fritidsverksamheterna:
 Förbättra personalsituationen
 Implementera reviderat Utvecklingsprogram
 Utred förlängd avtalsperiod
 Utöka öppethållandet under sommar och andra lov
 Säkra långsiktig finansiering
Nämndens bedömning är att åtgärderna inte kan finansieras genom omfördelning inom befintlig budgetram. Om ramförstärkning inte sker kommer
detta innebära att verksamhet behöver läggas ner för att säkerställa kvalitet
vid ett färre antal verksamheter. I vilken omfattning och hur detta i så fall
ska genomföras kräver en fördjupad utredning.
Protokollsanteckning

(S) genom Hans Richardsson anför att den öppna fritidsverksamheten är
ett viktigt uppdrag för de föreningar som idag driver öppen fritidsverksamhet. Verksamheten är inte en del av deras ordinarie verksamhet, men
där deras erfarenhet och lokala engagemang utgör en viktig del av uppdraget. Denna verksamhet är alltså ett uppdrag och kan därför inte ses som
ordinarie verksamhet inom respektive förening med bidragsstöd. Därför
skall detta uppdrag ekonomiskt ses som ett partnerskap med avtal.
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§ 82
Anmälningsärenden (KOF/2018:1)
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande ärenden har anmälts till nämnden:
§ 80 KF 2018-04-26 Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet 2017,
KS/2018:254
§ 81 KF 2018-04-26 (1) Kommunens årsredovisning 2017, KS/2017:789
§ 82 KF 2018-04-26 (1) Ombudgeteringar från 2017 till 2018, KS/2018:177
§ 83 KF 2018-04-26 (1) Förutsättningar för nämndernas arbete med Mål och
budget 2019 med flerårsplan 2020-2022, KS/2018:192
§ 85 KF 2018-04-26 (1) Aktualitetsförklaring av översiktsplanen,
KS/2017:323
§ 87 KF 2018-04-26 (1) Tidigareläggning av investeringsmedel för inventarier till Broängens sporthall, KS/2018:216
§ 93 KF 2018-04-26 Redovisning och förlängd beredningstid för obesvarade
medborgarförslag, KS/2018:155
§ 121 KF 2018-05-31 Aktualiserad klimatstrategi för Botkyrka,
KS/2018:140
§ 122 KF 2018-05-31, Policy för festlokaler i Botkyrka kommun,
KS/2017:766
§ 123 KF 2018-05-31 Tilläggsäskande för konstgräs på fotbollsplanen i
Vallmoparken, KS/2017:418
§ 134 KS 2018-05-07 Ansökan om medel från Kulturrådet för att stärka biblioteksverksamheten i Botkyrka, KS/2018:287
§ 135 KS 2018-05-07 (1) Regler för betal- och drivmedelskort i Botkyrka
kommun, KS/2018:188
§ 138 KF 2018-06-19 (1) Översyn av nämndorganisation inför mandatperiod 2018-2022 ny politisk organisation, KS/2018:383
§ 138 KS 2018-05-07 (1) Regler för gallring av allmänna handlingar som är
av ringa och tillfällig betydelse hos kommunstyrelsen, KS/2018:116
§ 143 KF 2018-06-19 Stärkt närdemokrati genom nya former för dialog med
kommuninvånarna, KS/2017:96
§ 144 KF 2018-06-19 Stärkt närdemokrati genom utvecklad form av synpunktshantering, KS/2017:96
§ 145 KF 2018-06-19 (1) Översyn av arvodesregler och ersättningsreglementen, KS/2018:178
§ 146 KF 2018-06-19 (1) Delårsrapport 1 2018 - kommunen, KS/2018:346
§ 147 KF 2018-06-19 Riktlinjer för service till Botkyrkaborna via Botkyrkas medborgarcenter, KS/2018:46
§ 165 KS 2018-06-04 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning,
KS/2017:356
§ 166 KS 2018-06-04 (1) Ansökan till Kulturrådet för bidrag till kvalitetshöjande insatser inom Kulturskolan 2019, KS/2018:373
180503 Dialog om upprustning av Storvretsparken
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Klimatstrategi för Botkyrka, KS/2018:140
Regler för betal- och drivmedelskort i Botkyrka kommun, KS/2018:188
Regler för gallring av allmänna handlingar som är av ringa och tillfällig betydelse hos kommunstyrelsen, KS/2018:116
Styrdokument Policy för festlokaler i Botkyrka kommun, KS/2017:766
Tjskr Delsvar på uppdrag om kreativa fonden KOF/2018:110
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§ 83
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 Drömdeg om 5 000 kr till Peter Timothy för att filma en musikvideo i Fittja. Beslut fattat av förvaltningschef Anja Dahlstedt 2018-06-26.
Beslut om Samarbete med ABF Botkyrka-Salem för genomförande av This
is Alby-festivalen 2018. Föreningen erhåller 120 000 kr. Beslut fattat av
förvaltningschef Anja Dahlstedt 2018-07-02.
Beslut om ändrat tilldelningsbeslut ur Kreativa Fonden för föreningen Kodcentrum. Föreningen beviljades 50 000 kr för projekt Kodstugor men kommer inte att rekvirera medlen, varför tilldelningsbeslutet ändras. Beslut fattat
av förvaltningschef Anja Dahlstedt 2018-06-25.
Verksamhetschef

Beslut om Evenemangsbidrag om 10 000 kr till Pakistanska cricket- och
kulturföreningen för Drakfestival på Brunna IP. Beslut fattat av verksamhetschef Ida Burén 2018-08-09.
Beslut om Drömdeg om 5 000 kr till Good Talents för Projekt VY, en digital mötesplats för unga i Fittja. Beslut fattat av verksamhetschef Ida Burén
2018-06-13.
Beslut om Evenemangsbidrag om 5 000 kr till Alby Föreningsråd för EIDfirande. Beslut fattat av verksamhetschef Ida Burén 2018-08-23.
Beslut om Drömdeg om 5 000 kr till Amadou Jallow för t-shirt projektet Le
Lapin. Beslut fattat av verksamhetschef Ida Burén 2018-06-13.
Beslut om Evenemangsbidrag om 10 000 kr till Eelam Tamiler Union för
Ha-No street festival den 25/8. Beslut fattat av verksamhetschef Ida Burén
2018-05-25.
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Beslut om Evenemangsbidrag om 20 000 kr till Föreningen En kärlek Botkyrka för reggaefestival. Beslut fattat av verksamhetschef Ida Burén 201808-09.
Beslut om Evenemangsbidrag om 20 000 kr till FUB Botkyrka-Salem för
Dans under stjärnorna. Beslut fattat av verksamhetschef Ida Burén 2018-0611.
Beslut om Evenemangsbidrag om 3 600 kr till Jemenitiska föreningen för att
fira Eid al-adha. Beslut fattat av verksamhetschef Ida Burén 2018-08-20.
Beslut om fördelning ur Kreativa fonden om 30 000 kr till Konyaspor KIF
för sin Fotbollsfestival Alby torg 2018. Beslut fattat av verksamhetschef Ida
Burén 2018-06-18.
Beslut om fördelning ur Kreativa fonden om 75 000 kr till ideella organisationen Made by Aya för projekt FabFashion-fashion tech school. Beslut fattat av verksamhetschef Ida Burén 2018-06-18.
Beslut om stängning av Tumba bibliotek för ommöblering inför ombyggnad
13-17 juni 2018. Beslut fattat av tf verksamhetschef Cecilia Falk 2018-0613.
Beslut om Evenemangsbidrag om 10 000 kr till Pakistan cultural society för
att Kulturkväll på Tumba scen. Beslut fattat av verksamhetschef Ida Burén
2018-02-11.
Beslut om fördelning ur Kreativa fonden om 30 000 kr till Ricard Estay för
projekt ”Livet är en Fittja”. Beslut fattat av verksamhetschef Ida Burén
2018-06-13.
Beslut om Evenemangsbidrag om 10 000 kr till Slagsta Gille för Sommarstämma. Beslut fattat av verksamhetschef Ida Burén 2018-06-11.
Beslut om Drömdeg om 5 000 kr till Fatima Faras för att arrangera en välgörenhetskväll i Alby 9 juni. Beslut fattat av verksamhetschef Ida Burén
2018-05-22.
Beslut om Evenemangsbidrag om 30 000 kr till Fittja Föreningsråd för Fittja
Festival 1-3 juni. Beslut fattat av verksamhetschef Ida Burén 2018-05-22.
Beslut om Drömdeg om 10 000 kr till Josef Saliba för att arrangera en esportturnering i Hallunda/Norsborg. Beslut fattat av verksamhetschef Ida
Burén 2018-05-22.
Beslut om Evenemangsbidrag om 15 000 kr till Studiefrämjandet Fittjapulsen för Show up Botkyrka. Beslut fattat av verksamhetschef Ida Burén
2018-05-22.
Beslut om ändrade öppettider inom Bibliotek Botkyrka 4/9 2018 pga fortbildning. Beslut fattat av verksamhetschef Marie Johansen 2018-08-22.
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Beslut om ändrade öppettider på Fittja bibliotek 16/10, 7/11 och 11/12 pga
fortbildning. Beslut fattat av verksamhetschef Marie Johansen 2018-08-22.
Enhetschef

Beslut om ändrade öppettider för samtliga bibliotek 18 juni-19 augusti 2018.
Beslut fattat av enhetschef Marie Johansen 2018-05-28.
Beslut om stängning på Alby bibliotek 15/6 2018 pga personalutbildning.
Beslut fattat av enhetschef Marie Johansen 2018-06-08.
Beslut om ändrade öppettider inom Bibliotek Botkyrka 16/2 2018 pga fortbildning. Beslut fattat av enhetschef Marie Johansen 2018-05-28.
Beslut om ändrade öppettider inom Bibliotek Botkyrka 25/5 2018 pga fortbildning. Beslut fattat av enhetschef Marie Johansen 2018-05-28.
Beslut om ändrade öppettider på biblioteken 16/1 2018 pga fortbildning.
Beslut fattat av enhetschef Marie Johansen 2018-05-28.
Beslut om ändrade öppettider på biblioteken 6/2 2018 pga fortbildning. Beslut fattat av enhetschef Marie Johansen 2018-05-28.
Beslut om ändrade öppettider på biblioteken 22/3 2018 pga fortbildning.
Beslut fattat av enhetschef Marie Johansen 2018-05-28.
Beslut om ändrade öppettider på Fittja bibliotek 8/5 2018 pga personalmöte.
Beslut fattat av enhetschef Marie Johansen 2018-05-28.
Beslut om ändrade öppettider på Fittja bibliotek 31/5 2018 pga fortbildning.
Beslut fattat av enhetschef Marie Johansen 2018-05-28.
Beslut om ändrade öppettider på Fittja bibliotek 31/1, 13/2 och 7/3 pga fortbildning. Beslut fattat av enhetschef Marie Johansen 2018-05-28.
Handläggare

Tullinge GymMixförening erhåller 2 500 kr i jubileumsgåva från kulturoch fritidsnämnden med anledning av att föreningen firar 25 år. Beslut fattat
av handläggare Vivianne Coly 2018-06-27.
Grödinge Hembygdsförening erhåller 7 500 kr i jubileumsgåva från kulturoch fritidsnämnden med anledning av att föreningen firar 75 år. Beslut fattat
av handläggare Vivianne Coly 2018-06-27.
Islamiskt Forum i Botkyrka erhåller 2 500 kr i jubileumsgåva från kulturoch fritidsnämnden med anledning av att föreningen firar 25 år. Beslut fattat
av handläggare Vivianne Coly 2018-06-27.
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FUB Botkyrka-Salem erhåller 5 000 kr i jubileumsgåva från kultur- och fritidsnämnden med anledning av att föreningen firar 50 år. Beslut fattat av
handläggare Vivianne Coly 2018-06-27.
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