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Delegationsbeslut (KOF/2020:2) 
 

Förslag till beslut 

Följande beslut har fattats med stöd av delegering: 
 

 
Förvaltningsdirektör  
 
Beslut om avslut av stulen handkassa Vårsta bibliotek. Beslutet fattat av kultur- och 
fritidsdirektör Anja Dahlstedt 2020-02-10. 
 
Beslut om att ställa in merparten av kultur- och fritidsförvaltningens planerade aktivite-
ter och evenemang för att minska smittspridning av corona-viruset (covid-19) och för att 
öppethållande av kommunens verksamheter ska prioriteras. Beslutet fattat av kultur- 
och fritidsdirektör Anja Dahlstedt 2020-03-12. 
 
 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande: 
 
Med anledning av coronaviruset gjordes från och med 23 mars ett antal tillfälliga för-
ändringar i lånevillkoren inom Bibliotek Botkyrka: 

• Inga förseningsavgifter till och med 30 juni  

• Normal lånetid utökas till tolv veckor på alla böcker, filmer, tidningar och andra 
medier  

• Reserverade medier (böcker med kö) får ny lånetid på sex veckor   
 

Beslutet fattat av Robert Aslan 2020-03-25. 
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Kultur- och fritidsnämndens ordförande beslöt att följande åtgärder ska vidtas för att 
stötta det lokala föreningslivet: 
  

• Alla föreningar kan under mars och april kostnadsfritt hyra kommunens idrotts-
anläggningar och möteslokaler.   

• Ett extra lokal- och anläggningsbidrag införs för föreningar och idéburna organi-
sationer som hyr verksamhetslokaler av annan part än kommunen. 

• Aktivitetsstödet för idrottsföreningar och övriga föreningar kommer att baseras 
på beräkningar från motsvarande period föregående år.  

• Föreningar får dispens med att skicka in av årsmötet godkänd verksamhets-, 
ekonomisk- och revisionsberättelse. 

• Avgifterna för sen avbokning av lokaler (mindre än två veckor innan arrange-
mang) och för lokaler som inte avbokas och inte heller används tas bort tills vi-
dare. 

 
Beslutet fattat av kultur- och fritidsnämndens ordförande, Robert Aslan 2020-03-25. 
 
 

 
Verksamhetschef  
 
Beslut om ändrat tilldelningsbeslut Drömdeg: Sheima Said. Beslutet fattat av verksam-
hetschef Ida Burén 2020-02-03. 
 
Beslut om tillfällig stängning av Vårsta bibliotek 4-5 april samt 10-13 april pga städper-
sonalbrist. Beslut fattat av Marie Johansen 2020-02-03. 

 
Beslut om att bevilja 50 000 kronor från Kreativa Fonden till föreningen Tullinge Muay 
Thai thaiboxningsförening för projektet ”Ett slag för Botkyrka”. Beslutet fattat av verk-
samhetschef, Ida Burén 2020-02-21. 
 
Beslut om att bevilja 42 000 kronor från Kreativa Fonden till sökande Grödinge försam-
ling för projektet ”Utomhusbio”. Arrangemanget äger rum vid Vårstakyrkan den 30 maj 
2020. Beslutet fattat av verksamhetschef Ida Burén 2020-02-21.  
 
Beslut om att bevilja 30 000 kronor från Kreativa Fonden till sökande för projektet ”In-
terrupted Fantasies”. Beslutet fattat av verksamhetschef Ida Burén 2020-02-21. 
 
Beslut om tillfällig stängning Hallunda bibliotek. Den 3–4 mars 2020 skedde omfat-
tande ventilationsbyte i Hallunda Folkets hus och Hallunda bibliotek höll därför stängt. 
Beslutet fattat av verksamhetschef, Marie Johansen 2020-02-24 
 
Beslut om att öppna Tumba, Tullinge och Fittja bibliotek senare 4 mars 2020. Beslutet 
fattat av verksamhetschef Marie Johansen 2020-02-25.  
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Beslut om att bevilja Evenemangsbidrag om 20 000 kronor till föreningen Pakistanska 
cricket- och kulturföreningen för evenemanget Meena Bazar. I fokus står mat, dans, 
musik och aktiviteter för barn. Beslutet fattat av verksamhetschef Ida Burén 2020-03-
04. 
 
Beslut om att bevilja Evenemangsbidrag om 10 000 kronor till föreningen Heartbeat 
Gaming för evenemangen Heartbeat Gaming LAN-party. Beslutet fattat av verksam-
hetschef Ida Burén 2020-03-04. 
 
Beslut om att att bevilja Evenemangsbidrag om 50 000 kronor till Ibn Rushd studieför-
bund distrikt Stockholm/Uppsala för evenemanget Eid för alla. Beslutet fattat av verk-
samhetschef Ida Burén 2020-03-04. 
 
Beslut om att att bevilja Evenemangsbidrag om 50 000 kronor till föreningen ViGör för 
evenemanget Resan till Melonia. Två föreställningar spelas på Riksteatern i Hallunda 
den 10 maj 2020 kl. 13:00 samt kl. 15:30. Beslutet fattat av verksamhetschef Ida Burén 
2020-03-06. 
 
Beslut om att bevilja Evenemangsbidrag om 40 000 kronor till föreningen Aktiv Tumba 
för evenemanget Storvretsfestivalen 2020. Evenemanget äger rum den 15–17 maj 2020 i 
Storvretsparken i Tumba. Beslutet fattat av verksamhetschef Ida Burén 2020-03-06. 
 
Beslut om tillfällig stängning av Vårsta bibliotek. Från och med 2020-03-18 bemannas 
inte Vårsta bibliotek. Beslutet började gälla från 2020-03-16 och i högst tre månader 
fram. Beslutet fattat av verksamhetschef Marie Johansen 2020-03-13. 
 
Beslut om ändrade öppettider Tullinge bibliotek på grund av personalbrist. Beslutet fat-
tat av verksamhetschef Marie Johansen 2020-03-17. 
 
Beslut om att stänga Botkyrka konsthall 2020-03-17 på grund av personalbrist. Beslutet 
fattat av verksamhetschef Marie Johansen 2020-03-17. 
 
Beslut om att bevilja 10 000 kronor från Kreativa Fonden till sökande Magnus Fredriks-
en för projektet Adobe. Beslutet fattat av verksamhetschef Ida Burén 2020-03-17. 
 
Beslut om att bevilja 5 000 kronor från Drömdeg till sökande Sauda Luzze för projektet 
Årets bästa FIFA-spelare. Beslutet fattat av verksamhetschef Ida Burén 2020-03-17. 
 
Beslut om tillfällig stängning av Fittjabadet och Storvretsbadet på grund av personal-
brist. Beslutet började gälla 2020-03-18 och i högst tre månader fram. Beslutet fattat av 
verksamhetschef Linus Söderling 2020-03-17. 
 
Beslut om att Kulturskolan ställer tillfälligt in (2020-03-20 till 2020-04-19) ensemble-
undervisning, dans-, teater- och animationskurser samt skolnära undervisningen. Övrig 
undervisning ställs om till distans med start 2020-03-23. Beslutet fattat av verksamhets-
chef Ida Burén 2020-03-19. 
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Beslut om tillfällig stängning av Tullinge bibliotek måndagen den 23 mars till lördag 28 
mars 2020 på grund av personalbrist. Beslutet fattat av verksamhetschef Marie Johansen 
2020-03-23. 
 
Beslut om tillfälliga förändringar i lånevillkoren inom Bibliotek Botkyrka. Ändringarna 
gäller från den 23 mars och tillsvidare. Beslutet fattats av Marie Johansen 2020-03-23. 

 
Beslut om att stänga Alby bibliotek tidigare 24 och 25 mars 2020 på grund av personal-
brist. Beslutet fattats av Marie Johansen 2020-03-23. 

 
Beslut om fördelning av Aktivitetsbidrag för seniorverksamhet 65+ 2020. Beslutet fattat 
av verksamhetschef Linus Söderling 2020-03-30 
 
Beslut om att bevilja Fördelning av Lokalbidrag till seniorföreningar 2020. Beslutet 
fattat av verksamhetschef Linus Söderling 2020-03-30. 
 
Beslut om att bevilja Lokalbidrag övriga föreningar 2020. Beslutet fattat av verksam-
hetschef Linus Söderling 2020-03-30. 
 
Beslut om att bevilja Aktivitetsbidrag till övriga föreningar 2020. Beslutet fattat av 
verksamhetschef Linus Söderling 2020-03-30. 

 
Beslut om att bevilja fördelning av Aktivitetsbidrag scoutkårer VT 2020. Beslutet fattat 
av verksamhetschef Linus Söderling 2020-03-30. 

 
Beslut om att bevilja fördelning av Aktivitetsbidrag till idrottsföreningar VT 2020. Be-
slutet fattat av verksamhetschef Linus Söderling 2020-03-30. 

 
Beslut om ändrade öppettider på Tullinge bibliotek på grund av personalbrist.  
Beslutet fattats av verksamhetschef Marie Johansen 2020-03-23. 
 
Beslut om ändrade öppettider på Alby bibliotek på grund av personalbrist. Beslutet fat-
tats av verksamhetschef Marie Johansen 2020-03-31. 
 
Beslut om ändrade öppettider under vecka 15 och 16 (Botkyrka konsthall och Botkyrkas 
bibliotek) på grund av personalbrist. Beslutet fattats av verksamhetschef Marie Johan-
sen 2020-04-02. 
 
Beslut om tillfällig stängning av Albys Hjärta 2020-04-06 på grund av personalbrist. 
Beslutet fattats av verksamhetschef Ida Burén 2020-04-06. 
 
Beslut om sommaröppettider inom konst och bibliotek. Beslutet fattats av verksamhets-
chef Marie Johansen 2020-04-09. 
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