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Kultur- och föreningsnämnden 

 

 

 

Delegeringsbeslut 2021 

Sammanfattning 

Delegeringsbeslut har fattats och redovisas enligt upprättad anmälan.    

 

Beslutsunderlag 
Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 oktober 2021 

Anmälan av delegeringsbeslut den 6 oktober 2021  

 

Kultur- och föreningsförvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och föreningsnämnden godkänner redovisningen av följande 

anmälda delegeringsbeslut: 

1. C2. Dnr 2021-00024. Beslut om bidragsansökan från KB 

Karlskoga. 

2. D1. Dnr 2021-00016. Beviljad ansökan om registrering för lotteri 

från Granbergsdals IF, för tiden 2021-2026. 

3. D2. Dnr 2021-00016. Beslut om lotterikontrollant för 

Granbergsdals IF, utsedd för tiden 2021-2026. 

4. F1. Dnr 2021-00024. Ordförandebeslut om beviljat anslag till 

föreningen Filipstads bergslags kanal u.p.a. 

5. F1. Dnr 2021-00005. Ordförandebeslut om tillsättning av 

dataskyddsombud.            

 

Åsenblad Claes 

Kvalitetssamordnare 
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Anmälan av delegeringsbeslut till kultur- och föreningsnämnden 

 

 

Föreningsbidrag, Ung Peng Dnr KFN Kommentar Delegat (funktion) 

C1 Beviljande av bidrag eller 

förlusttäckningsgarantier, inom 

respektive budget, för enstaka 

arrangemang till arrangerande 

föreningar, organisationer och övriga 

arrangörer. 

   

C2 Särskilt bidrag till föreningar 2021-00024 KB Karlskoga har sökt bidrag till busstransport av 

integrationslag. Beviljats 7 000 kronor. 

FK 

C3 Bidrag Ung Peng    

C4 Avtal med föreningar, inklusive 

ekonomiska villkor 

   

Hyror och avgifter Dnr KFN Kommentar Delegat (funktion) 

C5 Tillfällig upplåtelse av lokal eller 

anläggning för speciella evenemang 

som kräver extra utrustning eller extra 

personal samt fastställande av hyra. 

   

C6 Uthyrning eller utarrendering av 

kiosker, serveringar och anläggningar 

(upp till och med tre år) 

   

 

Lotterier  Dnr KFN Kommentar Delegat (funktion) 

D1 Ansökan om registrering för lotteri, 

enligt spellagen 6 kap. § 9  

2021-00016 Granbergsdals IF. Ansökan beviljad för att arrangera lotterier 

för tiden 2021-2026 

BK 

D2 Utseende av kontrollant för lotteri 2021-00016 Granbergsdals IF. Lotterikontrollant utsedd för tiden 2021-

2026  

BK 

D3 Vidtagande av åtgärd som utgör en    
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följd av nämndens lotteritillsyn enligt 

lag. 

 

 

 

Övriga ärenden Dnr KFN Kommentar Delegat (funktion) 

F1 Ärenden som är så brådskande att 

kultur- och föreningsnämndens 

avgörande inte kan avvaktas. 

2021-00024 

 

2021-00005 

Ordförandebeslut – Beviljat anslag till föreningen Filipstads 

Bergslags kanal u.p.a. 

Ordförandebeslut - Tillsättning av dataskyddsombud 

Ordf 

 

Ordf 

F2 Representation och uppvaktningar på 

nämndens vägnar som överstiger 6 % av 

prisbasbeloppet. 

   

F3 Representation och uppvaktningar 

understigande 6 % av prisbasbeloppet. 

   

F4 Utse systemförvaltare för 

förvaltningsgemensamma IT-system 

samt för verksamhetsspecifikt 

datasystem. Teckna avtal med 

personuppgiftsbiträde enligt PUL. 

   

F5 Beslut om ändring av uppenbart 

oriktigt beslut på grund av skrivfel eller 

liknande. 

   

F6 Besluta om stipendiater till de 

stipendier nämnden inrätta och/eller 

utser. 

   

F7 Utse arkivansvarig.    
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Filipstads Bergslagskanal u.p.a 

 

 

 

Svar på - anslag till Filipstads Bergslagskanal 
ordförandebeslut 

Sammanfattning 

Föreningen Filipstad Bergslags kanal u.p.a, har inkommit med en 

anmodan om att Karlskoga kommun, som garantikommun enligt avtal 

mellan garantikommunerna och Sjöfartsverket, ska betala 1/3 av 

investeringen gällande en reningsanläggning i Bjurbäcken.. 

 

Kanalförening har av miljöskäl blivit tvungen att investera i ny 

reningsanläggning vid slussarna i Bjurbäcken. Investeringen har blivit en 

följd av den stora besöksnivå som slussarna har haft under det senaste 

året. För Karlskogas del som garantikommun betyder det att kommunen 

betalar 128 500 kr + moms 32 125 kr till kanalföreningen för dessa 

investeringar.   

 

Beslutsunderlag 
Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 juni 2021. 

Anslag till Filipstads Bergsslagskanal u.p.a den 5 maj 2021.  

 

Beskrivning av ärendet  
Ordföranden i kultur- och föreningsnämnden har deltagit på 

styrelsemötet med föreningen. Ett möte kommer planeras in där 

kommunstyrelsens ordförande från Karlskoga, Storfors och Filipstad 

träffas och diskuterar vidare kring garantikommuner och årliga 

driftbidrag. 

 

Kultur- och föreningsnämndens beslut 
En utbetalning om 160 625 kr sker från konto 501*4211* till Filipstads 

Bergslagskanal u.p.a.  

 

Margaretha Rosberg 

Ordförande kultur- och 

föreningsnämnden 

Maria Motin 

Tf förvaltningschef 
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Expedieras till 

 

Filipstads Bergslagskanal u.p.a 
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Ordförandebeslut - Tillsättning av dataskyddsombud 

Sammanfattning 

Degerfors kommun har sagt upp avtalet rörande samarbete beträffande 

dataskyddsombud i samband med att nuvarande dataskyddsombud fått 

annan tjänst. 

 

Ordförandebeslut fattas i frågan, då ärendet inte kan anstå till 

nästkommande nämndsammanträde. 

 

Karlskoga kommun kommer att se över en lösning för detta, men för att 

kommunen inte ska stå utan ombud tillsätts kommunens IT-supportchef 

Marianne Karlsson som tillförordat dataskyddsombud under en period. 

Byte av dataskyddsombud gäller från och med 1 oktober 2021. 

 

 

Beslut 
Det beslutas att utse Marianne Karlsson till dataskyddsombud för kultur- 

och föreningsnämnden och dess verksamhet från och med 1 oktober 

2021.  

 

 

 

Margaretha Rosberg 

Ordförande 
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