
ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-01-17  KOFN/2020-01-28 

 

 
Botkyrka Kommun · Kultur- och fritidsförvaltningen 

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ·  Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 
Hemsida: www.botkyrka.se · Kontaktcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se 

  

  

 

 

11 

Delegationsbeslut(KOF/2019:2), KOF/2020:2 

 

Förslag till 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: 

 

Verksamhetschef 

Beslut om att bevilja stöd från Drömdeg om 6 000 kronor till Lara Ashnagar för pro-

jektet ”Fotbollsturnering för ALLA”. Turneringen genomfördes i Eklidshallen, Tull-

inge. Beslutet fattat av verksamhetschef Ida Burén 2019-12-05. 

 

Beslut om att bevilja stöd från Drömdeg om 5 300 kronor till Helena Khalaf för pro-

jektet ”Julbord”. Projektet ägde rum i Borgskolan, Hallunda. Beslutet fattat av verksam-

hetschef Ida Burén 2019-12-05. 

 

Beslut om att bevilja stöd från Kreativa fonden om 20 000 kronor till föreningen Alby-

rådet för projektet ”Ortens bästa FIFA spelare”. Arrangemanget sker i Changers Hub 

HQ, Alby. Beslutet fattat av verksamhetschef Ida Burén 2019-12-05. 

 

Beslut om att bevilja stöd från Kreativa fonden om 42 000 kronor till Matleena Laine 

för projektet ”Cocoon Forest”. Beslutet fattat av verksamhetschef Ida Burén 2019-12-

05. 

 

Beslut om att bevilja stöd från Kreativa fonden om 19 000 kronor till Arame-

isk/syrianska föreningen för projektet ”A/S Sportfritids 2020”. Projektet pågår januari-

juni, Hallunda. Beslutet fattat av verksamhetschef Ida Burén 2019-12-05. 
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Beslut om att bevilja stöd från Kreativa fonden om 20 000 kronor till föreningen Kod-

centrum för projektet ”Alla kan koda!”. Projektet pågår januari-juni 2020, Norsborg. 

Beslutet fattat av verksamhetschef Ida Burén 2019-12-05. 

 

Beslut om att bevilja stöd från Drömdeg om 8 000 kronor till Hedvig Sätherberg för 

projektet ”Meta får”. Beslutet fattat av verksamhetschef Ida Burén 2019-12-05. 

 

Beslut om att bevilja Evenemangsbidrag om 27 000 kronor till föreningen Slagsta Gille 

för evenemanget ”Slagsta Gilles vinterstämma”. Evenemanget äger rum i Hallunda Fol-

kets hus. Beslutet fattat av verksamhetschef Ida Burén 2019-12-17. 

 

Beslut om att bevilja extrabidrag om 12 500 kronor till Alby Cricket och kulturförening 

som stöd till uppblåsbar slagbur som ska nyttjas vid kultur- och fritidsförvaltningens 

arrangemang. Beslutet fattat av verksamhetschef Linus Söderling 2019-12-19.   

 

Beslut om tillfällig stängning av Albys hjärta. Den 3 januari hölls Albys hjärta stängt 

pga personalbrist. Personalen i enheten Ung fritid får inte arbeta ensamma, utan måste 

vara minst två, av arbetsmiljöskäl. Pga sjukskrivning med kort varsel blev konsekven-

sen att det bara fanns en medarbetare tillgänglig. Beslutet fattat av verksamhetschef Ida 

Burén 2020-01-03.  

 

Beslut om tillfällig stängning i några av Konst och biblioteks verksamheter 31 januari 

pga fortbildning. Botkyrka konsthall, Tullinge bibliotek och Alby bibliotek håller 

stängt. Beslutet fattat av verksamhetschef Marie Johansen 2020-01-08. 

 

Beslut om tillfällig stängning av Hallunda bibliotek pga att ny hylluppställning ska im-

plementeras. Biblioteket hålls stängt 8-22 februari. Beslutet fattat av verksamhetschef 

Marie Johansen 2020-01-08.  

 

 
 

 


