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Delegationsbeslut (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: 
 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande 

Beslut om att bevilja hyresstöd till föreningar enligt Bilaga 1 - Sammanställning av hy-
resstöd på grund av Covid-19 (KOF/2020:49). Beslutet fattat av kultur- och fritids-
nämndens ordförande 2020-04-24.  
 
Verksamhetschef 

Beslut om att hålla Albys Hjärta stängt den 7 och 8 april på grund av personalbrist. Be-
slutet fattat av verksamhetschef Ida Burén 2020-04-07. 
Beslut om ändrade öppettider konsthallen och biblioteken v. 17 & v. 18 på grund av 
personalbrist. Beslutet fattat av verksamhetschef Marie Johansen 2020-04-15.  
Beslut om att stänga Vårsta bibliotek för inpassering 18–19 april, 25-26 april samt 2-3 
maj på grund av brist på städpersonal. Beslutet fattat av verksamhetschef Marie Johan-
sen 2020-04-15. 
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Beslut om att ge stöd till sommarlovsaktiviteter. Beslutet fattat av verksamhetschef Li-
nus Söderling 2020-04-16. 
Beslut om särskilda bestämmelser för kulturstödsavtalens aktörer med anledning av 
Corona-pandemin. Beslutet fattat av verksamhetschef Ida Burén 2020-04-16. 
Beslut om att Kulturskolans undervisning fortsätter bedrivas på distans resten av termi-
nen. Beslutet fattat av verksamhetschef Ida Burén 2020-04-20.  
Beslut om att bevilja Evenemangsbidrag om 3500 kronor till föreningen Syrianska 
scoutkåren i Botkyrka. Beslutet fattat av verksamhetschef Ida Burén 2020-05-03. 
Beslut om att bevilja 30 000 kronor från Kreativa Fonden till föreningen Field Photo-
graphy Collective för projektet ”Världen i Fittja”. Beslutet fattat av verksamhetschef Ida 
Burén 2020-05-03.  
Beslut om att bevilja 30 000 kronor från Kreativa Fonden till föreningen Förbundet 
Skog och Ungdom för projektet ”Botkyrka nu och då”. Beslutet fattat av verksamhets-
chef Ida Burén 2020-05-03.  
Beslut om att bevilja 50 000 kronor från Kreativa Fonden till sökande Juanma Gonzáles 
för projektet ”Samarbete med Fittjas jord”. Beslutet fattat av verksamhetschef Ida Burén 
2020-05-03.  
Beslut om att bevilja 50 000 kronor från Kreativa Fonden att bevilja 70 000 kronor till 
föreningen Tullinge SK för projektet ”Hitta ut”. Beslutet fattat av verksamhetschef Ida 
Burén 2020-05-03.  
Beslut om ändrade öppettider konsthall och bibliotek för att minska smittspridningstak-
ten av corona-viruset. Beslutet fattat av verksamhetschef Marie Johansen 2020-04-29. 
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