
ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2]

Kultur- och fritidsnämnden 2020-04-28  KOFN/2020-05-14

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

ye

12

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 
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:

Kultur- och fritidsnämndens ordförande

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

Verksamhetschef

Beslut om att hålla Albys Hjärta stängt den 7 och 8 april på grund av personalbrist. 
Beslutet 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 
Johansen 2020-04-15.
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Beslut om att ge stöd till sommarlovsaktiviteter. Beslutet fattat av verksamhetschef 
Linus 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 
terminen. 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 
Photography 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 
verksamhetschef 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 70 000 kronor från Kreativa Fonden 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 
smittspridningstakten av corona-viruset. Beslutet fattat av verksamhetschef Marie 
Johansen 2020-04-29.
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Referens Mottagare

Yasmine Nechma Förvaltningens nämndsekreterare

Anmälan av delegationsbeslut
Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kultur- och fritidsnämnden:

Ärendemening: Beslut - Hyresstöd på grund av Covid-19
Diarienummer: KOF/2020:2
Handläggare: Yasmine Nechma

Beskrivning av 
ärendet:
(handlingar, ex avtal, 
överenskommelser 
osv, kan bifogas)

Kultur- och fritidsnämndens ordförande beslutar att bevilja 
hyresstöd till föreningar enligt Bilaga 1 - Sammanställning av 
hyresstöd på grund av Covid-19 (KOF/2020:49).
Enkäten Kartläggning av konsekvenser för Botkyrkas 
föreningsliv gjordes tillgänglig till Botkyrkas föreningsliv den 20 
mars 2020 – 2 april 2020. Resultatet visar på att en majoritet av 
Botkyrkas föreningar påverkas negativt av coronaviruset. De 
ekonomiska konsekvenserna slår extra hårt på de föreningar som 
har fortsatta utgifter såsom exempelvis hyra.
Ett extra hyresstöd togs fram som en del av det stödpaket som 
kommunen gick ut med till Botkyrkas föreningar. Hyresstödet 
ska täcka bidragsberättigade föreningars hyreskostnader för 
verksamhetens lokaler och anläggningar för mars-april. 
Den 7 april genomförde kultur- och fritidsförvaltningen således 
en utlysning som innebar att bidragsberättigade föreningar fram 
till och med den 19 april kunde ansöka om hyresstöd på grund av 
Covid-19. De föreningar som under 2020 redan hade inkommit 
med sina hyreskostnader behövde inte styrka dem. Se Bilaga 1 - 
Sammanställning av hyresstöd på grund av Covid-19.

Annan part:
Belopp: 1 075 261 kr

Beslutsdatum: 2020-04-24
Delegat (namn och 
befattning):

Robert Aslan, Kultur- och fritidsnämndens ordförande

Signatur (delegatens):
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Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning
Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande 
och tjänstemän enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning. 
Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till kultur- och fri-
tidsnämnden vid nämndens nästa sammanträde. 
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Referens Mottagare

Maria Grudin Förvaltningens nämndsekreterare

Anmälan av delegationsbeslut
Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kultur- och fritidsnämnden:

Ärendemening: Tillfällig stängning Albys Hjärta
Diarienummer: KOF/2020:2
Handläggare: Maria Grudin

Beskrivning av 
ärendet:
(handlingar, ex avtal, 
överenskommelser 
osv, kan bifogas)

Albys Hjärta håller stängt 7 och 8 april på grund av 
personalbrist.

Annan part:
Belopp:

Beslutsdatum: 2020-04-07
Delegat (namn och 
befattning):

Ida Burén, verksamhetschef Kultur och ung fritid

Signatur (delegatens):

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning
Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande 
och tjänstemän enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning. 
Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till kultur- och fri-
tidsnämnden vid nämndens nästa sammanträde. 
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Referens Mottagare

Maria Grudin Förvaltningens nämndsekreterare

Anmälan av delegationsbeslut
Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kultur- och fritidsnämnden:

Ärendemening: Ändrade öppettider konsthall och bibliotek
Diarienummer: KOF/2020:2
Handläggare: Maria Grudin

Beskrivning av 
ärendet:
(handlingar, ex avtal, 
överenskommelser 
osv, kan bifogas)

Med anledning av den riskbedömning som gjorts inom 
biblioteksverksamheten vidtas vissa åtgärder för att minska 
smittspridningstakten av corona-viruset, varav en av dessa är att 
justera öppettiderna. Öppettiderna justeras så att personal som 
bemannar biblioteken undviker rusning i kollektivtrafiken. 
Nuvarande öppettid kl. 12.00 -16. 00 justeras exempelvis till kl. 
11.00-15.00 Med denna förändring undviks även en del 
ströbesök från barn efter skoltid. Justering av öppettider görs 
också hos konsthallen, då Fittja bibliotek och Botkyrka bibliotek 
har samma entré och ingår i samma verksamhetsområde Konst 
och bibliotek. 

Torsdag 30 april har alla bibliotek stängt för att ordna i lokalerna 
med avgränsade ytor för besökarna, också i enlighet med 
åtgärder som tagits fram med anledning av ovan riskbedömning 
som gjorts i biblioteken. 

Beslut om öppettider Konst och bibliotek v 19–20:

Botkyrka konsthall:  
Måndag: stängt 
Tisdag: kl. 11.00-15.00 
Onsdag: kl. 11.00-15.00 
Torsdag: kl. 15.00-19.00  
Fredag: kl. 11.00-15.00 
Lördag-söndag stängt 

Hallunda bibliotek:
Måndag: kl. 11.00-15.00
Tisdag: kl.  11.00-15.00  
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Onsdag: kl. 15.00-19.00 
Torsdag: kl. 11.00-15.00
Fredag: kl. 11.00-15.00  
Lördag-söndag stängt  

Alby bibliotek
Måndag: kl. 11.00-15.00
Tisdag: kl. 15.00-19.00 
Onsdag: kl. 11.00-15.00
Torsdag stängt 
Fredag: kl. 11.00-15.00 
Lördag söndag stängt 

Fittja bibliotek
Måndag: kl. 11.00-15.00
Tisdag: kl.  11.00-15.00
Onsdag: kl. 11.00-15.00 
Torsdag: kl. 15.00-19.00  
Fredag-lördag-söndag stängt 

Tullinge bibliotek: 
Måndag: kl. 11.00-15.00 
Tisdag: kl. 15.00-18.00 
Onsdag: kl. 11.00-15.00 
Torsdag: kl. 15.00-18.00 
Fredag: kl. 11.00-15.00 
Lördag – söndag -stängt  

Tumba bibliotek: 
Måndag: kl. 12.00-19.00
Tisdag: kl. 11.00-15.00
Onsdag: kl. 12.00-19.00 
Torsdag: kl. 11.00-15.00
Fredag: kl. 11.00-15.00 
Lördag-söndag - stängt 

Vårsta Meröppet kl.8.00-20.00 
Måndag-fredag-Ingen bemanning.  
Lördag söndag stängt för inpassering 
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Annan part:
Belopp:

Beslutsdatum: 2020-04-29
Delegat (namn och 
befattning):

Marie Johansen, verksamhetschef Konst och bibliotek

Signatur (delegatens):

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning
Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande 
och tjänstemän enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning. 
Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till kultur- och fri-
tidsnämnden vid nämndens nästa sammanträde. 
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Referens Mottagare

Maria Grudin Förvaltningens nämndsekreterare

Anmälan av delegationsbeslut
Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kultur- och fritidsnämnden:

Ärendemening: Tillfällig stängning Vårsta bibliotek
Diarienummer: KOF/2020:2
Handläggare: Maria Grudin

Beskrivning av 
ärendet:
(handlingar, ex avtal, 
överenskommelser 
osv, kan bifogas)

Vårsta bibliotek har stängt för inpassering 18-19 april, 25-26 
april samt 2-3 maj på grund av brist på städpersonal.

Annan part:
Belopp:

Beslutsdatum: 2020-04-15
Delegat (namn och 
befattning):

Marie Johansen, verksamhetschef Konst och bibliotek

Signatur (delegatens):

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning
Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande 
och tjänstemän enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning. 
Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till kultur- och fri-
tidsnämnden vid nämndens nästa sammanträde. 
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Referens Mottagare

Anja Dahlstedt Förvaltningens nämndsekreterare

Anmälan av delegationsbeslut
Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kultur- och fritidsnämnden:

Ärendemening: Beslut – Stöd till sommarlovsaktiviteter 2020
Diarienummer: KOF/2020:2
Handläggare: Yasmine Nechma

Beskrivning av 
ärendet:
(handlingar, ex avtal, 
överenskommelser 
osv, kan bifogas)

För att främja barn och ungas rätt till en meningsfull fritid ger 
kultur- och fritidsnämnden stöd till sommarlovsaktiviteter. 
Bidraget kan sökas av alla bidragsberättigade föreningar och 
studieförbund som vill ordna kostnadsfria aktiviteter under 
sommarlovet till barn och unga i åldrarna 6–15 år.

Nedan fördelning har gjorts ur en total ram på 400 000 kr:

Alby Zalmi Cricketförening 20 000 kr
Albyrådet 35 000 kr
Balrog Botkyrka IK 35 000 kr
Botkyrka Volontärcenter 20 000 kr
Botkyrka/Konya kultur och ungdomsförening 46 000 kr
Eelam Tamiler Union 4 000 kr
Filippinska Kultur- och Fritidsföreningen 25 000 kr
Fittja IF 10 000 kr
IFK Tumba Fotbollklubb 15 000 kr
Korpföreningen Huddinge Botkyrka 20 000 kr
Pakistanska Cricket och Kulturföreningen 10 000 kr
REI Kampsport Botkyrka 29 000 kr
Spear IF 50 000 kr
Studieförbundet Vuxenskolan 25 000 kr
Svenska Uzbeker 16 000 kr
ViGör 40 000 kr

Annan part:
Belopp:

Beslutsdatum: 2020-04-16
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Delegat (namn och 
befattning):

Linus Söderling, Verksamhetschef Bad, Idrott och Motion

Signatur (delegatens):

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning
Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande 
och tjänstemän enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning. 
Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till kultur- och fri-
tidsnämnden vid nämndens nästa sammanträde. 
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Referens Mottagare

Maria Grudin Förvaltningens nämndsekreterare

Anmälan av delegationsbeslut
Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kultur- och fritidsnämnden:

Ärendemening: Särskilda bestämmelser för kulturstödsavtalens aktörer med 
anledning av Corona-pandemin

Diarienummer: KOF/2020:2
Handläggare: Maria Grudin

Beskrivning av 
ärendet:
(handlingar, ex avtal, 
överenskommelser 
osv, kan bifogas)

Beslut att inga av kulturstödsavtalens aktörer behöver betala 
tillbaka utbetalt stöd för verksamhet som inte har kunnat 
genomföras på grund av den pågående Corona-pandemin.

Ansvarig handläggare ber parterna att inkomma med reviderad 
verksamhetsplan för våren 2020 där följande frågor besvaras; 
Vad inom verksamheten som planeras att genomföras (i samma 
form eller med annat upplägg) och Vad inom verksamheten som 
ställs in eller skjuts upp.

Annan part:
Belopp:

Beslutsdatum: 2020-04-16
Delegat (namn och 
befattning):

Ida Burén, Verksamhetschef Kultur- och ung fritid 

Signatur (delegatens):

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning
Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande 
och tjänstemän enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning. 
Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till kultur- och fri-
tidsnämnden vid nämndens nästa sammanträde. 
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Referens Mottagare

Maria Grudin Förvaltningens nämndsekreterare

Anmälan av delegationsbeslut
Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kultur- och fritidsnämnden:

Ärendemening: Distansundervisning kulturskolan
Diarienummer: KOF/2020:2
Handläggare: Maria Grudin

Beskrivning av 
ärendet:
(handlingar, ex avtal, 
överenskommelser 
osv, kan bifogas)

Beslut att Kulturskolans undervisning fortsätter bedrivas på 
distans resten av terminen. Detta gäller även för de delar av 
ensembleundervisningen; dans-, teater- och animationskurser 
som har ställt om till distansundervisning. 

Beslutet tas för att minska smittspridningen av det nya 
coronaviruset (covid-19) 

Vid behov kan den enskilde läraren komma överens med elever 
att träffas för särskilda handledande möten med enskilda elever 
och mindre grupper, samt terminsavslutningar. Alla närvarande 
måste vara friska, åtgärder ska vara tagna för att minska 
smittspridning, som t.ex. möjlighet till att hålla avstånd till 
varandra, ha möten utomhus, och möjlighet till god handhygien.

Annan part:
Belopp:

Beslutsdatum: 2020-04-20
Delegat (namn och 
befattning):

Ida Burén, verksamhetschef Kultur- och ung fritid

Signatur (delegatens):

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning
Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande 
och tjänstemän enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning. 
Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till kultur- och fri-
tidsnämnden vid nämndens nästa sammanträde. 



1[1]

Kultur- och fritidsförvaltningen 
2020-05-03  

 
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök /HandläggareAdress/  · Telefon vxl 08-530 610 00
Direkt /HandläggareTelefon/ Mobil·/HandläggareMobilTelefon/ · E-post viktoria.nguema@botkyrka.se 
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

Referens Mottagare

Viktoria Nguema Förvaltningens nämndsekreterare

Anmälan av delegationsbeslut
Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kultur- och fritidsnämnden:

Ärendemening: Beslut Evenemangsbidrag: Syrianska scoutkåren i Botkyrka
Diarienummer: KOF/2020:2
Handläggare: Viktoria Nguema

Beskrivning av 
ärendet:
(handlingar, ex avtal, 
överenskommelser 
osv, kan bifogas)

Kultur- och fritidsförvaltningen beslutar att bevilja 3 500 kronor 
till föreningen Syrianska scoutkåren i Botkyrka för evenemanget 
”Sommarkul på Brunnafältet”.

Evenemanget är en heldagsaktivitet på Brunnafältet med fotboll, 
brännboll, femkamp och samt roliga tävlingar och lekar för barn 
mellan 0–15 år. Under dagen bjuds barnen på lättare förtäring 
och fika.

Evenemanget hålls den 4 juli 2020 på Brunnafältet i Hallunda.

Annan part:
Belopp: 3 500 kronor

Beslutsdatum: 2020-05-03
Delegat (namn och 
befattning):

Ida Burén, verksamhetschef för Kultur och ung fritid

Signatur (delegatens):

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning
Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande 
och tjänstemän enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning. 
Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till kultur- och fri-
tidsnämnden vid nämndens nästa sammanträde. 
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Referens Mottagare

Viktoria Nguema Förvaltningens nämndsekreterare

Anmälan av delegationsbeslut
Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kultur- och fritidsnämnden:

Ärendemening: Beslut Kreativa fonden omgång 2 av 4: Field Photography 
Collective

Diarienummer: KOF/2020:2
Handläggare: Viktoria Nguema

Beskrivning av 
ärendet:
(handlingar, ex avtal, 
överenskommelser 
osv, kan bifogas)

Kultur- och fritidsförvaltningen beslutar att bevilja 30 000 
kronor till föreningen Field Photography Collective för projektet 
”Världen i Fittja”. 

Tillsammans med elever i årskurs 8 i Fittjaskolan kommer 
föreningen ta fram en utställning som utgår från det freds- och 
antivåldsarbete som görs i skolan. I projektet får eleverna 
verktyg för att beskriva sin samtid genom att arbeta utifrån 
FPC:s metodik som inkluderar workshops i fotografi och story 
telling, en föreläsning om internationellt fredsarbete som kopplar 
det lokala med det globala, vilket sedan avslutas med en 
utställning. 

Utställningen tas fram i samarbete med Mångkulturellt centrum.

Annan part:
Belopp: 30 000 kronor

Beslutsdatum: 2020-05-03
Delegat (namn och 
befattning):

Ida Burén, verksamhetschef för Kultur och ung fritid

Signatur (delegatens):

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning
Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande 
och tjänstemän enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning. 



BOTKYRKA KOMMUN  2[2]
Kultur- och fritidsförvaltningen 

2020-05-03 Dnr  KOF/2020:2 

Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till kultur- och fri-
tidsnämnden vid nämndens nästa sammanträde.
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Referens Mottagare

Viktoria Nguema Förvaltningens nämndsekreterare

Anmälan av delegationsbeslut
Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kultur- och fritidsnämnden:

Ärendemening: Beslut Kreativa fonden omgång 2 av 4: Förbundet Skog och 
Ungdom

Diarienummer: KOF/2020:2
Handläggare: Viktoria Nguema

Beskrivning av 
ärendet:
(handlingar, ex avtal, 
överenskommelser 
osv, kan bifogas)

Kultur- och fritidsförvaltningen beslutar att bevilja 35 000 
kronor till sökande föreningen Förbundet Skog och ungdom för 
projektet ”Botkyrka nu och då”.

Projektet utmynnar i ett kulturarrangemang där det historiska 
vikinga-Botkyrka möter dagens mångkulturella Botkyrka. 
Tillsammans med Botkyrka kvinnoverksamhet arrangerar 
föreningen en gemensam dag där besökare får prova på 
aktiviteter, lekar, mat och lyssna på musik från den svunna 
vikingatiden och dagens Mellanöstern.

Arrangemanget görs på Svartlösa tingsplats och 
kvinnoverksamhetens anslutande föreningslokal på 
Domarebacken 30.

Annan part:
Belopp: 35 000 kronor

Beslutsdatum: 2020-05-03
Delegat (namn och 
befattning):

Ida Burén, verksamhetschef för Kultur och ung fritid

Signatur (delegatens):

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning
Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande 
och tjänstemän enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning. 
Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till kultur- och fri-
tidsnämnden vid nämndens nästa sammanträde. 
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Referens Mottagare

Viktoria Nguema Förvaltningens nämndsekreterare

Anmälan av delegationsbeslut
Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kultur- och fritidsnämnden:

Ärendemening: Beslut Kreativa fonden omgång 2 av 4: Juanma Gonzáles
Diarienummer: KOF/2020:2
Handläggare: Viktoria Nguema

Beskrivning av 
ärendet:
(handlingar, ex avtal, 
överenskommelser 
osv, kan bifogas)

Kultur- och fritidsförvaltningen beslutar att bevilja 50 000 
kronor till sökande Juanma Gonzáles för projektet ”Samarbete 
med Fittjas jord”. 

Projektet utforskar marken vi går på, närmaste bestämt material 
som lera, för att i slutändan ta fram ett kollektivt keramiskt verk. 
Projektet utgörs av två workshops under fem dagar där 
deltagarna får kunskap om Fittjas historiska tegelbruk, insamling 
och bearbetning av lera och en gemensam avslutning med 
vegansk grillning och där verket bränns. 

Annan part:
Belopp: 50 000 kronor

Beslutsdatum: 2020-05-03
Delegat (namn och 
befattning):

Ida Burén, verksamhetschef för Kultur och ung fritid

Signatur (delegatens):

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning
Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande 
och tjänstemän enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning. 
Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till kultur- och fri-
tidsnämnden vid nämndens nästa sammanträde. 
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Referens Mottagare

Viktoria Nguema Förvaltningens nämndsekreterare

Anmälan av delegationsbeslut
Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kultur- och fritidsnämnden:

Ärendemening: Beslut Kreativa fonden omgång 2 av 4: Tullinge SK
Diarienummer: KOF/2020:2
Handläggare: Viktoria Nguema

Beskrivning av 
ärendet:
(handlingar, ex avtal, 
överenskommelser 
osv, kan bifogas)

Kultur- och fritidsförvaltningen beslutar att bevilja 70 000 
kronor till föreningen Tullinge SK för projektet ”Hitta ut”.

Hitta ut tar användaren på upptäcktsfärd runtom i Tullinge och 
Riksten med hjälp av digital teknik (en app) och fysiska kartor 
för att leta reda på uppsatta kontroller. En karta kommer att tas 
fram över Tullinge och Riksten där lokala föreningar utmärks för 
att hittas av nya besökare.

Annan part:
Belopp: 70 000 kronor

Beslutsdatum: 2020-05-03
Delegat (namn och 
befattning):

Ida Burén, verksamhetschef för Kultur och ung fritid

Signatur (delegatens):

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning
Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande 
och tjänstemän enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning. 
Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till kultur- och fri-
tidsnämnden vid nämndens nästa sammanträde. 
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Referens Mottagare

Maria Grudin Förvaltningens nämndsekreterare

Anmälan av delegationsbeslut
Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kultur- och fritidsnämnden:

Ärendemening: Ändrade öppettider konsthall och bibliotek
Diarienummer: KOF/2020:2
Handläggare: Maria Grudin

Beskrivning av 
ärendet:
(handlingar, ex avtal, 
överenskommelser 
osv, kan bifogas)

Konsthallen och biblioteken har ändrade öppettider v. 17 & v. 18 
på grund av personalbrist. Följande öppettider gäller v. 17 & 18

Botkyrka konsthall:
 Måndag: STÄNGT 
 Tisdag: kl. 12.00-16.00 
 Onsdag: kl. 12.00-16.00 
 Torsdag: kl. 15.00-19.00, v. 18 stängt pga. Valborg 
 Fredag: kl. 12.00-16.00, v. 18 stängt pga. 1 maj 
 Lördag: STÄNGT 
 Söndag: STÄNGT 

Hallunda bibliotek:
Måndag:  kl. 12.00-16.00  
Tisdag: kl.  12.00-16.00  
Onsdag: kl. 15.00-19.00 
Torsdag: kl. 12.00-16.00 
Fredag kl. 12.00-16.00, v 18 stängt pga. 1 maj 
Lördag STÄNGT 
Söndag STÄNGT 

Alby bibliotek:
Måndag: kl. 12.00-16.00 
Tisdag: kl. 15.00-19.00 
Onsdag: kl. 12.00-16.00 
Torsdag: STÄNGT 
Fredag: 12.00-16.00, v. 18 stängt pga. 1 maj 
Lördag: STÄNGT 
Söndag: STÄNGT 
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Fittja bibliotek:
Måndag: kl. 12.00-16.00 
Tisdag: kl. 12.00 -16.00
Onsdag: kl. 12.00-16.00 
Torsdag: kl. 15.00-19.00, v. 18 stängt pga. Valborg 
Fredag STÄNGT 
Lördag STÄNGT 
Söndag STÄNGT 

Tumba bibliotek:
Måndag: kl.  10.00-19.00 
Tisdag: kl. 10.00-17.00   
Onsdag: kl. 10.00-19.00 
Torsdag: kl. 10.00-17.00, v. 18 tidigare stängning pga. Valborg 
(kl.16.00) 
Fredag: kl. 11.00-17.00, v. 18 stängt pga. 1 maj 
Lördag     STÄNGT 
Söndag   STÄNGT 

Tullinge bibliotek:  
Måndag: kl.11.00-15.00  
Tisdag: kl. 15.00-19.00 
Onsdag: kl. 11.00-15.00 
Torsdag: kl. 15.00-19.00, v. 18 stängt pga. Valborg 
Fredag: kl. 11.00-15.00, v. 18 stängt pga. 1 maj 
Lördag    STÄNGT 
Söndag   STÄNGT 

Annan part:
Belopp:

Beslutsdatum: 2020-04-15
Delegat (namn och 
befattning):

Marie Johansen, verksamhetschef Konst och bibliotek

Signatur (delegatens):

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning
Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande 
och tjänstemän enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning. 
Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till kultur- och fri-
tidsnämnden vid nämndens nästa sammanträde.


