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Datum och tid: 2020-04-20 kl.  19:00-19.46  

Plats Konferensrum Sillen, plan 2, Munkhättevägen 49 147 40 Tumba 
(med digitalt deltagande) 

 

Ordförande: Robert Aslan 
Beslutande: Se bilaga 1  

Övriga deltagande 

Ann-Christine Lundberg (Administrativ chef), Linus Söderling (verk-
samhetschef, Bad, idrott och motion), Marie Johansen (verksamhets-
chef Konst och bibliotek), Ida Burén (verksamhetschef Kultur och ung 
fritid), Sidra Amir (nämndsekreterare) 

 
Plats för Juste-
ring Kultur- och fritidsförvaltningen; plan 2, Kommunhuset 

 
    
Sekreterare:   §§39- §§44 
 Sidra Amir  
   
Ordförande:   
 Robert Aslan (S)  
   
Justerare:   
 Ufuk Sen (M)  

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
 

Nämnd Sammanträdesdatum 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-04-20 
Anslaget den Nedtas den 

2020-04- 2020-04- 
Förvaringsplats för protokollet  

Kultur- och fritidsförvaltningen, plan 2, Kommun-
huset 
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§ 39 

Beslut om bidrag till 30+ verksamhet 2020 
(KOF/2020:16)  
 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja ABF Botkyrka-Salem 135 000 kr för att 
bedriva fritidsaktiviteter för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning un-
der 2020. 

 

Sammanfattning 

Botkyrka kommun bidrar med ekonomiskt stöd till ABF Botkyrka-Salem och FUB Bot-
kyrka-Salem för att bedriva fritidsaktiviteter för vuxna personer med intellektuell funkt-
ionsnedsättning. Verksamheten kallas klubben 30+.  

Klubb 30+ är en öppen verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning 
som är för de som är 30 år och äldre. Klubben är en social mötesplats det finns aktivite-
ter för målgruppen som allsång, bingo och frågesport. Klubben är öppen en vardagkväll 
i veckan under termin och har under sommarperioden en öppen verksamhet utomhus i 
närheten av Möllebadet vid en scoutstuga. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja ABF Botkyrka-Salem 135 000 kr för att 
bedriva fritidsaktiviteter för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning un-
der 2020, i enlighet med Botkyrka kommuns bidragsreglemente för öppen fritidsverk-
samhet (KS/2013:300). 

Efter nämndbeslut upprättar kultur- och fritidsförvaltningen årligen en överenskom-
melse med ABF Botkyrka-Salem och FUB Botkyrka-Salem om bidraget och innehållet 
i verksamheten.    
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§ 40

Nya allmänna riktlinjer för föreningsbidrag i Botkyrka 
kommun (KOF/2020:33)  

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att: 

1. Kommunfullmäktige antar nya Allmänna riktlinjer för föreningsbidrag i Bot-
kyrka kommun.

2. Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden mandat att i fortsättningen 
besluta om Allmänna riktlinjer för ideella föreningar i Botkyrka kommun.

3. De nya riktlinjerna börjar gälla från och med den 1 augusti 2020.

Sammanfattning 

Som svar på kultur- och fritidsnämndens uppdrag (KOF/2019:143) att revidera 
Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun föreslår kultur- och 
fritidsförvaltningen nya Allmänna riktlinjer för föreningsbidrag i Botkyrka kommun. 

Handlingarna för de allmänna riktlinjerna var tidigare inkluderat i styrdokumentet 
Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun. Kultur- och 
fritidsförvaltningen föreslår att de allmänna riktlinjerna särskiljs från bidragsreglerna 
(KOF/2020:27). Det effektiviserar arbetet och gör det enklare att följa upp och stötta 
föreningslivet.  

Uppdaterade allmänna riktlinjer ersätter tillsammans med nya bidragsregler beslut från 
2016 (KOF/2015:91).  
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§ 41

Nya bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka 
kommun (KOF/2020:27)  

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att: 

1. Kommunfullmäktige antar nya bidragsregler för ideella föreningar enligt förslag.

2. Kommunfullmäktige antar riktlinjer för Stöd till lovaktiviteter.

3. De nya bidragsreglerna börjar gälla från och med den 1 augusti 2020.

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår nya bidragsregler som svar på kultur- och 
fritidsnämndens uppdrag (KOF/2019:143) att:  

• ta fram riktlinjer för stöd till lovaktiviteter

• revidera befintliga bidragsregler för föreningsbidrag.

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att de nya bidragsreglerna kommer att förenkla 
för föreningar att ansöka om bidrag. De ökar transparensen och effektiviserar arbetet 
med att kommunicera, handlägga, stötta och följa upp bidragen. Förvaltningen bedömer 
även att de nya bidragsreglerna blir mer enhetliga och går bättre i linje med nämndens 
mål med bidragen. 

Handlingarna för de allmänna riktlinjerna var tidigare inkluderat i styrdokumentet 
Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun. Kultur- och 
fritidsförvaltningen föreslår att de allmänna riktlinjerna särskiljs från bidragsreglerna (se 
KOF/2020:33).  

Vidare föreslås att kultur- och fritidsnämnden får mandat av kommunfullmäktige att 
fatta beslut om Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun. Kultur- och 
fritidsförvaltningen bedömer att vi effektiviserar arbetet och gör det enklare att följa upp 
och stötta föreningslivet i Botkyrka kommun. 

Uppdaterade bidragsregler ersätter tillsammans med nya allmänna riktlinjer beslut från 
2016 (KOF/2015:91). 
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§ 42 

Ansökan till Kulturrådet om utvecklingsbidrag till Kul-
turskolan 2020 (KOF/2020:28)  
 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen godkänner kultur- och fritids-
nämndens ansökan om 1 760 260 kr till Kulturrådet för utvecklingsbidrag till Kulturs-
kolan 2020 och VT 2021.   

 

Sammanfattning 

Sedan 2016 fördelar Kulturrådet utvecklingsbidrag till de kommunala kulturskolorna. 
Bidragets syfte är att hjälpa kulturskolor att utvecklas. Att prova nya metoder, arbeta 
mer med riktade insatser och att nå nya målgrupper är exempel på vad bidraget kan an-
vändas till. 

Kultur- och fritidsnämnden har sökt och beviljats medel sedan 2017. Föreliggande an-
sökan är fjärde gången och gäller för tidsperioden 1 april 2020 till 30 juni 2021. Med de 
ansökta medlen vill Botkyrka kulturskola bidra till att alla barn ska ges rätt förutsätt-
ningar för att lyckas i skolan. 

Planerade insatser syftar till att öka deltagande av barn och unga bosatta i Hallunda och 
Norsborg i Kulturskolans verksamhet, göra ett pilotarbete med anpassad kulturskola för 
unga med psykisk ohälsa samt öka utbudet av kulturskoleaktiviteter för elever i grund-
särskolan och gymnasiesärskolan. 

Enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning får nämnden själv besluta om att 
ansöka om medel upp till 25 prisbasbelopp. Ansökningar därutöver ska beslutas av 
kommunstyrelsen. Skulle kommunstyrelsen inte bevilja kultur- och fritidsnämndens 
ansökan om 1 760 260 kronor till Kulturrådet, drar nämnden tillbaka sin ansökan. 
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§ 43 

Delegationsbeslut (KOF/2020:2) 
 

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: 

 
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. 

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. 
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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 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. 

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 
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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-
schef Marie Johansen 2020-04-09. 
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§ 44 

Anmälningsärenden (KOF/2020:1) 
 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av anmälningsärendena. 

 

Ärendet 

Följande ärenden har anmälts till nämnden: 

Kommunfullmäktige: 

§ 5 KF 2020-02-20 Antagande av ny bolagsordning och ägardirektiv för Upplev Bot-
kyrka AB, KS/2019:481 

§ 6 KF 2020-02-20 Revidering av kommunens arkivreglemente, KS/2019:811 

§ 14 KF 2020-03-26 Beslut om att tillåta deltagande i de politiska organens sammanträ-
den på distans KS/2020:190 

 
Kommunstyrelsen: 

§ 18 KS 2020-02-14 IT-tjänstekatalog, IT-prislista och IT-servicenivåer 2020, 
KS/2019:638 

 
Utskottet Botkyrka som organisation: 

§1 UBO 2020-02-18 Lönekartläggning 2019, KS/2020:35 
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Kultur- och fritidsnämnden 

UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA BOTKYRKA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 2019-2022 

Sammanträdesdatum: 2020-04-20  Tid: 19.00 – 19.54 
Namn Närvarande Tjänstgörande ersättare Votering 
Nämndsekreterare:   punkt punkt punkt 
Sidra Amir  Ja Nej  ja nej avst. ja nej avst ja nej avst 
S Robert Aslan X             
C Dag Ahlse X             
M Ufuk Sen X               
S Melissa Besara  X            
S Hans Richardsson X               
M Märta Engelberth-Fridell X             
TUP Therese Lind X               
SD Anneli Andersen X             
V Erik Jon-And  X             
KD Yusuf Aydin X             
MP Deniz Bulduk X              
Ersättare             
S Maria Mendoza  X           
S Robert Rasmussen X             
S Mai Eriksson X            
M Filip Jönsson Ghazar X             
TUP Gunnel Mörkfors X            
TUP Rita Ilomäki  X           
SD Micael Lejon  X           
V Ivan Dahlstrand Kamiyasu X            
KD Camilla A Frejman X            
MP Ali Khan  X            
L Ali Barhoon X            
JUSTERING:  27/04 2020    JUSTERARE: Ufuk Sen Ersättare: (S) (S), (KD), (MP), (L), (C), (V), (M), (TUP) 

(M) (M), (TUP) 
(TUP) (TUP), (M) 
(SD) (SD), (TUP), (M) 
(V) (V), (S), (MP), (C), (L), (M), (KD) 
(KD) (KD), (L), (C), (S), (MP), (M), (TUP), (V), (SD) 
(MP) (MP), (C), (L), (S), (KD), (V), (M), (TUP), (SD) 
(L) (L), (C), (KD), (S), (MP), (M), (TUP), (V) 
(C) (C), (L), (KD), (S), (MP), (M), (TUP) 
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