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§§ 75–83
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Carl Lidén Högselius
Ordförande

Robert Aslan (S)
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Therese Lind (TUP)
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Kultur- och fritidsnämnden
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Kultur- och fritidsförvaltningen, plan 2, kommunhuset
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§ 75
Konstprogram Botkyrka (KOF/2020:39)
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar konstprogram för Botkyrka kommun 2021–2025.
Deltar ej
Samtliga ledamöter för (M) deltar ej i beslutet.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har fått ett beredningsuppdrag av Mittenmajoriteten, att
ta fram ett konstprogram. Det syftar till att stärka konstens plats i Botkyrka kommun,
klargöra Botkyrka konsthalls övergripande roll och säkra principen om armlängds avstånd. Principen är central i svensk kulturpolitik och innebär att politiker skapar förutsättningar för konstupplevelser, men aldrig styr konstens innehåll.
I Konstprogram för Botkyrka formuleras tydliga och transparenta förhållningssätt för
hur Botkyrka kommun arbetar för att säkerställa ett demokratiskt, jämlikt och inkluderande konstliv. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar genom Botkyrka konsthall för
att konsten är en självklar och viktig del av Botkyrkabornas vardag. Detta sker genom
en bred verksamhet som innefattar utställnings- och programverksamhet, konstinköp,
internationellt ateljéprogram, pedagogik, mentorskap för unga och produktion av offentlig konst.
Botkyrka konstprogram utgår från följande vision:
”Genom den samtida konsten kan vi få en djupare förståelse för vår tids viktiga frågor
men också få syn på oss själva och samhället vi lever i, vi kan som betraktare och deltagare utmanas och utvecklas. Botkyrka kommun arbetar genom Botkyrka konsthall för
att konstens rum ska vara välkomnande och tillåtande för alla människor, oavsett bakgrund och förkunskaper.”
Programmet sammanfattas under rubrikerna:
•

Bredd och spets

•

Konst och delaktighet

•

Konstens roll i stadsplanering

•

Konstens integritet och oberoende

Inom varje rubrik finns satsningar listade, som ska genomföras under programperioden.
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Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget utifrån beredningsuppdraget, och överlämnar till kommunfullmäktige att anta
Botkyrka kommuns konstprogram 2021–2025.
Yrkande
Dag Ahlse (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförslaget. Ordföranden finner att Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.
Protokollsanteckning
Moderaterna deltar inte i beslutet med anledning av att vi finner att delaktigheten från
konstrådet och i förlängningen nämnden har varit bristfällig.
Ufuk Sen (M)
Robert Rasmussen (S) anför att han vid yrkanderätt hade yrkat bifall till ordförandeförslaget.
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§ 76
Reviderad delegationsordning (KOF/2020:100)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar förslag till reviderad delegationsordning med tillhörande delegationsförteckning daterad den 16 november 2020. Denna delegationsordning
ersätter delegationsordningen som antogs i kultur- och fritidsnämnden den 21 januari
2019.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat om en modell för hur förtroendevaldas insyn och
påverkan i strategiskt viktiga upphandlingar kan öka. Berörda upphandlingar är sådana
som har stor påverkan på Botkyrkaborna, är av stor betydelse för den kommunala
organisationen eller som har ett stort ekonomiskt värde.
För att möta de förändringar som är beslutade av Kommunstyrelsen för
upphandlingsärenden behöver Kultur- och fritidsnämnden revidera sin
delegationsordning. Föreliggande förslag på delegationsordning för Kultur- och
fritidsnämnden följer Kommunstyrelsens delegationsordning gällande
upphandlingsavsnittet.
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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§ 77
Godkännande av utökat användningsområde för betalkort (KOF/2020:120)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner ett utökat användningsområde för de fyra betalkort som finns i kultur- och fritidsförvaltningen, i enlighet med tjänsteskrivelsen.
Sammanfattning
Tidigare har nämnden beviljat förvaltningen införskaffande av betalkort för köp av
digital annonsering, KOF/2018:172. Dessa betalkorts syfte var att möjliggöra en mer
kostnadseffektiv, snabbare och enklare hantering av digital annonsering. Betalkorten
används av de verksamheter som har egna etablerade kanaler i sociala medier samt att
förvaltningen har ett centralt kort där alla verksamheter inom förvaltningen har
möjlighet att annonsera i digitala medier.
Förvaltningen ser nu behov av att utöka användningsområdet för betalkorten, från att
endast omfatta annonsering i digitala medier, till att även kunna användas vid andra
inköp. Flera fall där kortbetalning är enda alternativet har nu uppstått, t.ex. vid
musikstreamingtjänster som rent praktiskt inte kunnat lösas, eftersom förvaltningen i
nuläget saknar möjligheten att använda betalkorten för andra ändamål än de tidigare
beviljade.
Förslaget till beslut är att nämnden godkänner förvaltningens begäran om ett utökat
användningsområde för de aktuella fyra betalkort som förvaltningen förfogar över.
Samma kreditgränser som tidigare gäller och korten kommer endast att användas i de
fall då kortbetalning är enda betalningsmöjligheten, alternativt då kortbetalning avsevärt
minskar administrationen kring ett enskilt inköp.
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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§ 78
Krisstöd med anledning av Corona till Fanzingo
(KOF/2020:134)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett krisstöd till Fanzingo på 286 000 kronor med
anledning av Corona.
Sammanfattning
Fanzingos verksamhet i mediehuset Fanzingo i Alby, har påverkats negativt av följderna
av Coronapandemin. Den öppna medieverksamheten som de bedriver via kulturstödsavtal med kultur- och fritidsförvaltningen har genomförts i stort, men genom distans och
digitala kontakter med deltagarna. Detta har medfört merkostnader för personal och
behov av att köpa in ny anpassad utrustning till en summa av 68 000 kronor.
Fanzingo har även förlorat intäkter på -755 000 kronor genom olika inställda uppdrag.
Till viss del har Fanzingo även fått minskade kostnader när uppdragen ställts in, men
man påvisar en förlust på -218 000 kronor på grund av detta. Detta beror på att varje
uppdrag betalar en del till verksamhetens grundkostnader för lokal, administrativ personal, hemsidor och administration.
Fanzingo har därmed behov av 286 000 kronor i krisstöd.
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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§ 79
Fastställande av ekonomiska ramar för föreningsstöd
det kommande året 2021 (KOF/2020:137)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden fastställer förslaget för de ekonomiska ramarna för
föreningsstöd 2021 i enlighet med tjänsteskrivelsen.
Reservation
Samtliga ledamöter för (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Varje år fastställer Kultur- och fritidsnämnden ekonomiska ramar för föreningsbidragen.
Detta görs för att föreningshandläggarna ska ha en ram att utgå ifrån i sin
bidragsberedning. Ramen är preliminär då budgeten fastställs först vid januarinämnden
och alltså inte är fastslagen när beslutet om de ekonomiska ramarna tas. Under
bidragsberedningen kan det därför bli nödvändigt att göra mindre justeringar mellan
områdena. Mindre justeringar stäms av med nämndens ordförande.
Yrkanden
Dag Ahlse (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Ufuk Sen (M) yrkar avslag på ordförandeförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kultur- och fritidsnämnden
beslutar enligt ordförandeförslaget.

Botkyrka Kommun · Kultur- och fritidsförvaltningen
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

Comfact Signature Referensnummer: 979346

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

8[14]

2020-11-16

§ 80
Extra föreningsstöd med anledning av Corona - Beslut
om fördelning av engångsutbetalning av föreningsbidrag 2020 (KOF/2020:138)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fördela 1 miljon kr utifrån ett procentuellt påslag
på 10,66% till de föreningar som redan tagit emot föreningsbidrag för 2020 enligt listan
i bilaga 1.
Sammanfattning
Med anledning av att många Botkyrkaföreningar drabbats ekonomiskt av
coronapandemin har kultur- och fritidsnämnden beslutat att tillskjuta 1 miljon kr i extra
föreningsbidrag 2020.
Bidraget fördelas utifrån ett procentuellt påslag på 10,66% genom en engångsutbetalning till de föreningar som redan beviljats föreningsbidrag 2020.
Engångsutbetalningen hanteras inom kultur- och fritidsförvaltningens befintliga
budgetram.
Yrkanden
Dag Ahlse (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Deniz Bulduk (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Yusuf Aydin (KD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Therese Lind (TUP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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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§ 81
Sommarlovsaktiviteter 2020 (KOF/2020:139)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av redovisningen om sommarlovsaktiviteterna
2020.
Sammanfattning
Susanna Freund Widman, kultursamordnare, redogör muntligt för sommarlovsaktiviteter 2020.
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§ 82
Anmälningsärenden (KOF/2020:1)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning
Följande ärenden har anmälts till nämnden:
Kommunfullmäktige
Delårsrapport 2 2020 – KS/2020:451, § 89 KF 2020-10-22.
Sammanträdesordning 2021 – Kommunfullmäktige – KS/2020:346, § 96 KF 2020-1022.
Kommunstyrelsen
Remiss till Kultur- och fritidsnämnden för yttrande – KS/2020:499.
Motion från SD - Avveckla kommunens stöd till studieförbundet Ibn Rushd –
KS/2020:499.
Kommunstyrelsens sammanträdesordning 2021 - KS/2020:347.
Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning – KS/2020:441, § 146, KS 202010-05.
Revidering av sammanträdesordning för kommunstyrelsen 2020 med anledning av ändrat budgetförfarande – KS/2019:542, § 162, KS 2020-10-23.
Sammanträdesordning 2020 uppdaterad 30 oktober.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Informationsbrev om samråd
Planbeskrivning
Plankarta
Kultur- och fritidsförvaltningen
Missiv Grönstrukturprogram
Botkyrkas Grönstrukturprogram
Svar på internremiss Botkyrkas grönstrukturprogram.
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Kultur- och fritidsförvaltningens reviderade lokal- och anläggningsbehovsplan 2020–
2029.
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§ 83
Delegationsbeslut (KOF/2020:119, KOF/2020:2)
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
Ordförandebeslut - Överföring av medel från Evenemangsbidrag till Kreativa fonden.
Beslutet fattat av kultur- och fritidsnämndens ordförande Robert Aslan 2020-09-16.
Verksamhetschefer
Beslut - Jubilerande föreningar 2020. Beslut fattat av verksamhetschef Linus Söderling
2020-10-06.
Beslut om tillfällig stängning av Tullinge bibliotek. Beslut fattat av verksamhetschef
Marie Johansen 2020-09-14.
Beslut om kreativa fonden omgång 3 av 4: Akar Karami. Beslut fattat av verksamhetschef Ida Burén 2020-09-23.
Beslut om kreativa fonden omgång 3 av 4: Macarena Olmos Dusant. Beslut fattat av
verksamhetschef Ida Burén 2020-09-23.
Beslut om kreativa fonden omgång 3 av 4: Sorraya Touré. Beslut fattat av verksamhetschef Ida Burén 2020-09-23.
Beslut om kreativa fonden omgång 3 av 4: Fernando Torres. Beslut fattat av verksamhetschef Ida Burén 2020-09-23.
Beslut om kostnadsersättning till Studiefrämjandet för att kunna hålla öppet fritidsverksamheterna under Corona. Beslut fattat av verksamhetschef Ida Burén 2020-08-10.
Beslut om kostnadsersättning till ABF Botkyrka Salem för att kunna hålla öppet fritidsverksamheterna under Corona. Beslut fattat av verksamhetschef Ida Burén 2020-08-10.
Beslut om kostnadsersättning till Vi Gör för att kunna hålla öppet fritidsverksamheterna
under Corona. Beslutet fattat av verksamhetschef Ida Burén 2020-08-10.
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Beslut om Avtal med CMDS om förstudie Redline Recordings. Beslutat av verksamhetschef Ida Burén 2020-07-02.
Beslut om tillfälligt bidrag till fritidsklubben Lagret för Summerkids. Beslutat av verksamhetschef Ida Burén 2020-05-15.
Beslut om tillfälligt bidrag till fritidsklubben Fittjapulsen för Summerkids. Beslutat av
verksamhetschef Ida Burén 2020-05-25.
Beslut om tillfälligt bidrag till fritidsklubben Sanda för Summerkids. Beslutat av verksamhetschef Ida Burén 2020-05-15.
Beslut om tillfälligt bidrag till fritidsklubben Alby för Summerkids. Beslutat av verksamhetschef Ida Burén 2020-05-15.
Beslut om tillfälligt bidrag till fritidsklubben Tullinge för Summerkids. Beslutat av
verksamhetschef Ida Burén 2020-05-15.
Beslut om tillfälligt bidrag till fritidsklubben Stjärnan för Summerkids. Beslutat av
verksamhetschef Ida Burén 2020-05-15.
Beslut om tillfälligt bidrag till fritidsklubben Falken för Summerkids. Beslutat av verksamhetschef Ida Burén 2020-05-15.
Beslut om tillfälligt bidrag till fritidsklubben Gulan för Summerkids. Beslutat av verksamhetschef Ida Burén 2020-05-15.
Beslut om tillfälligt bidrag till fritidsklubben Parkhemsgården för Summerkids. Beslutat
av verksamhetschef Ida Burén 2020-05-15.
Beslut om tillfälligt bidrag till fritidsklubben Rikstens hjärta för Summerkids. Beslutat
av verksamhetschef Ida Burén 2020-05-15.
Beslut om tillfälligt bidrag till fritidsgården Lagret för utökade öppettider under sommaren. Beslutat av verksamhetschef Ida Burén 2020-06-15.
Beslut om tillfälligt bidrag till fritidsgården Parkhemsgråden för utökade öppettider under sommaren. Beslutat av verksamhetschef Ida Burén 2020-06-15.
Beslut om tillfälligt bidrag till Southside, fritidsklubben för Summerkids och fritidsgården förutökade öppettider. Beslutat av verksamhetschef Ida Burén 2020-06-15.
Beslut - Startbidrag till Tjejverkets kultur- och hälsoförening. Beslutat av verksamhetschef Linus Söderling 2020-10-22.
Beslut - Fördelning av anläggningsbidrag 2021. Beslutat av verksamhetschef Linus Söderling 2020-10-30.
Beslut - Fördelning av aktivitetsbidrag till idrottsföreningar HT 2020. Beslutat av verksamhetschef Linus Söderling 2020-10-30.
Beslut - Fördelning av aktivitetsbidrag till scoutkårer HT 2020. Beslutat av verksamhetschef Linus Söderling 2020-10-30.
Beslut - Fördelning av bidrag till organiserad spontanidrott 2021. Beslutat av verksamhetschef Linus Söderling 2020-10-30.
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Beslut - Fördelning av bidrag till funktionsrättsföreningar 2021. Beslutat av verksamhetschef Linus Söderling 2020-10-30.
Beslut - Fördelning av bidrag till kulturell verksamhet 2021. Beslutat av verksamhetschef Linus Söderling 2020-10-30.
Beslut om inställd verksamhet bad, idrott och motion. Beslutat av verksamhetschef Linus Söderling 2020-10-30.
Beslut om inställd verksamhet inom konst och bibliotek. Beslut fattat av verksamhetschef Marie Johansen 2020-10-30.
Beslut om inställd verksamhet inom kultur och ung fritid. Beslut fattat av verksamhetschef Ida Burén 2020-10-30.

Botkyrka Kommun · Kultur- och fritidsförvaltningen
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

Comfact Signature Referensnummer: 979346

1 [1]
Kultur- och fritidsnämnden

UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA BOTKYRKA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 2019-2022
Sammanträdesdatum: 2020-11-16, bilaga 1
Namn
Närvarande
Nämndsekreterare:
Carl Lidén Högselius
Ja
Nej
S
Robert Aslan
x
C
Dag Ahlse
x
M
Ufuk Sen
x
S
Melissa Besara
x
S
Hans Richardsson
x
M
Märta Engelberth-Fridell
x
TUP Therese Lind
x
SD
x
Emil Brandin
V
Erik Jon-And
x
KD Yusuf Aydin
x
MP Deniz Bulduk
x
Ersättare
S
Maria Mendoza
x
S
Robert Rasmussen
x
S
Mai Eriksson
x
M
Therese Hellichius
x
TUP Gunnel Mörkfors
x
TUP Rita Ilomäki
x
SD
Micael Lejon
x
V
Ivan Dahlstrand Kamiyasu
x
KD Camilla A Frejman
x
MP Ali Khan
x
L
Ali Barhoon
x
JUSTERING:

Tid: 19.00 – 20:27
Tjänstgörande ersättare
ja

JUSTERARE: Therese Lind (TUP)

Ersättare:

Comfact Signature Referensnummer: 979346

(S)
(M)
(TUP)
(SD)
(V)
(KD)
(MP)
(L)

(S), (KD), (MP), (L), (C), (V), (M), (TUP)
(M), (TUP)
(TUP), (M)
(SD), (TUP), (M)
(V), (S), (MP), (C), (L), (M), (KD)
(KD), (L), (C), (S), (MP), (M), (TUP), (V), (SD)
(MP), (C), (L), (S), (KD), (V), (M), (TUP), (SD)
(L), (C), (KD), (S), (MP), (M), (TUP), (V)

(C)

(C), (L), (KD), (S), (MP), (M), (TUP)

p

Signatursida
Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn

ROBERT ASLAN

Titel, Organisation

Ordförande, Kultur- och fritidsnämnden

Datum & Tid

2020-11-17 14:27:50 +01:00

Identifikationstyp

Svensk e-legitimation

Identifikations-id

_05f7676cb29c0eae2969d651cf84ae974a

Namn

Therese Maria Lind

Titel, Organisation

Ledamot, Kultur- och fritidsnämnden

Datum & Tid

2020-11-17 14:29:39 +01:00

Identifikationstyp

Svensk e-legitimation

Identifikations-id

_06358c9509af8c8ebfda036b7be72c965a

Namn

CARL LIDÉN HÖGSELIUS

Titel, Organisation

Nämndsekreterare, Kultur- och fritidsnämnden

Datum & Tid

2020-11-17 14:30:30 +01:00

Identifikationstyp

Svensk e-legitimation

Identifikations-id

_067c6bc727d2641ed4001b040019930f17

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2020-11-17 14:30:36 +01:00
Ref: 979346
www.comfact.se
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