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Delegationsbeslut (KOF/2020:2)  
 

Delegationsbeslut  
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 krisstöd på 1 712 000 till kulturaktörer som drabbats särskilt av Coronakrisen 
genom stora intäktsbortfall. Beslutet fattat av kultur- och fritidsnämndens ordförande 
Robert Aslan 2020-05-14.  
Beslut om att ställa in Botkyrka Seniorvecka 2020. Beslutet fattat av kultur- och fritids-
nämndens ordförande Robert Aslan 2020-05-29. 
Beslut om ändrade öppettider inom Bibliotek Botkyrka i sommar med anledning av co-
ronaviruset. Beslutet fattat av kultur- och fritidsnämndens ordförande Robert Aslan 
2020-06-10. 
Beslut om fortsatt ändrade lånevillkor inom Bibliotek Botkyrka med anledning av coro-
naviruset. Beslutet fattat av kultur- och fritidsnämndens ordförande Robert Aslan 2020-
06-18. 
Beslut om en handlingsplan med ett antal åtgärder som ansvarar för verksamhet, drift 
och underhåll av kommunens utebad. Följande åtgärder har vidtagits angående Utebad i 
Botkyrka 2020: 

1. Handlingsplanen för Botkyrkas utebad 2020 godkänns. 
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2. Kultur- och fritidsnämnden avsätter 100 000 kronor ur befintlig budgetram för 
genomförandet av de extra insatser som handlingsplanen innebär. 

3. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att krisledningsnämnden beslutar att utökad 
kostnad om 134 000 kronor för genomförande av extra insatser för utebad 2020 
hanteras i samband med årsredovisning 2020. 

Beslutet fattat av kultur- och fritidsnämndens ordförande Robert Aslan 2020-06-09.  
Beslut om tillfällig stängning av Fittjabadet mellan 27 juni – 16 augusti och förstärkt 
trygghet av Slagstabadet. Beslutet fattat av kultur- och fritidsnämndens ordförande Ro-
bert Aslan 2020-06-24.  
Beslut om ändrade öppettider inom konst och bibliotek till och med oktober 2020 med 
anledning av coronaviruset. Beslutet fattat av kultur- och fritidsnämndens ordförande 
Robert Aslan 2020-08-27.  
 
Förvaltningsdirektör  

Beslut om fördelning ur Kreativa fonden om 10 000 kronor till sökande Riyou Makaya 
för projektet ”Flashmob Botkyrka 2020”. Beslut fattat av tf. kultur- och fritidsdirektör 
Ann-Christine Lundberg 2020-07-15.  
Beslut om fördelning ur Kreativa fonden om 9 900 kronor till sökande Ramazan Dincer 
för projektet ”Sommarlov”. Beslut fattat av tf. kultur- och fritidsdirektör Ann-Christine 
Lundberg 2020-07-15.  
Beslut om fördelning ur Kreativa fonden om 10 000 kronor till föreningen Balett och 
RSG-skolan Vackra rosen för projektet ”Dansen vid sjön”. Beslut fattat av tf kultur- och 
fritidsdirektör Linus Söderling 2020-07-29.  
Beslut om Evenemangsbidrag om 35 000 kronor till föreningen Sillviks vänner för eve-
nemanget ”Musik på Sillvik”. Beslut fattat av tf. kultur- och fritidsdirektör Marie Johan-
sen 2020-08-06.  
 
Verksamhetschef 

Beslut om indragning av befattning enhetschef på Botkyrka kulturskola. Beslutet fattat 
av verksamhetschef Ida Burén 2020-05-08. 
Beslut om förstärkning av stöd på 135 000 kronor till sommarlovsaktiviteter 2020. Be-
slutet fattat av verksamhetschef Ida Burén 2020-05-08.  
Beslut om ändrade öppettider konsthall och bibliotek v. 21–22. Beslutet fattat av verk-
samhetschef Marie Johansen 2020-05-12.  
Beslut om tillfällig stängning av Tullinge bibliotek 2020-05-29 på grund av en plane-
ringsdag. Beslutet fattat av verksamhetschef Marie Johansen 2020-05-20. 
Beslut om förstärkning av stöd på 135 000 kronor till sommarlovsaktiviteter 2020. Be-
slutet fattat av verksamhetschef Linus Söderling 2020-05-27.  
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Beslut om tillfällig stängning av Musikhuset Norsborg på grund av personalbrist. Beslu-
tet fattat av verksamhetschef Ida Burén 2020-05-29.  
Beslut om ändrade öppettider konsthall och bibliotek v. 23–24. Beslutet fattat av verk-
samhetschef Marie Johansen 2020-05-29. 
Beslut om förstärkning på 10 000 kronor till Fittja IF:s sommarlovsaktiviteter. Beslut 
fattat av verksamhetschef Linus Söderling 2020-06-16.  
Beslut om att hålla Drömdeg öppet under sommaren 2020 med ordinarie handlägg-
ningstider med anledning av Coronakrisen. Beslutet fattat av verksamhetschef Ida 
Burén 2020-06-18. 
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