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Kultur- och fritidsförvaltningen 2022-05-10 KFN 2022-00005 
Handläggare  
Claes Åsenblad 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Anmälan av delegeringsbeslut 

Sammanfattning 

Delegeringsbeslut har fattats och redovisas enligt upprättad anmälan. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 maj 2022  
Anmälan av delegeringsbeslut den 10 maj 2022 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälda 
delegeringsbeslut  

1. A4. Avtal om försäljning konsumentvägledartjänster till Lekebergs 
kommun. Dnr AVT 2022-00011. 

2. C2. Beslut om ansökan från Örebro läns nämndemannaförening. Dnr 
2022-00024. 

3. F1. Ordförandebeslut 1-2022 gällande särskilt bidrag till reparation av 
värmesystem – Bofors kanotklubb. Dnr 2022-00024. 

4. F4. Personuppgiftsbiträdesavtal Axiell/Netloan. Dnr AVT 2022-00012. 
5. F4. Personuppgiftsbiträdesavtal Axiell/Book-IT. Dnr AVT 2022-00013. 

 

Magnus Ahlberg 
Förvaltningschef 

Claes Åsenblad 
Kvalitetssamordnare 
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Anmälan av delegeringsbeslut till kultur- och fritidsnämnden 

Ekonomi – övergripande Dnr KFN Kommentar Delegat (funktion) 

A1 Beslut att utse attestanter    

A2 Avskrivning av kommunens fordran 

(sluta ställa krav) 

   

A3 Inköp som inte är av rutinmässig 

karaktär av varor och tjänster  

– upp till tröskelvärdet för offentlig 

upphandling. 

– upp till ett prisbasbelopp. 

   

Ekonomi – avtal Dnr KFN Kommentar Delegat (funktion) 

A4 Driftavtal för den egna förvaltningen 

som löper högst tre år. 

AVT 2022-00011 

 

Avtal om försäljning konsumentvägledartjänster till 

Lekebergs kommun. 

 

FC 

 

A5 Driftavtal för den egna enheten som 

löper högst tre år och där avtalet löper 

inom ramen för antagen budget eller 

annat nämndbeslut. 

   

A6 Hyresavtal för den egna 

förvaltningens behov på högst tre år. 

   

A7 Hyresavtal för andrahandsuthyrning 

till föreningar på högst tre år. 

   

 

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. 
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C2 Särskilt bidrag till föreningar 2022-00024 Örebro läns nämndmannaförening har sökt 

verksamhetsbidrag om 12 600 kr för 2022. Avslag på 

ansökan.                                 

EC Föreningsstöd 

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) 

   

 

 

Övriga ärenden Dnr KFN Kommentar Delegat (funktion) 

F1 Ärenden som är så brådskande att 

kultur- och fritidsnämndens avgörande 

inte kan avvaktas. 

2022-00024 Ordförandebeslut 1-2022 gällande särskilt bidrag till 

reparation av värmesystem – Bofors kanotklubb 

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. 

AVT 2022-00012 

AVT 2022-00013 

Personuppgiftsbiträdesavtal Axiell/Netloan 

Personuppgiftsbiträdesavtal Axiell/Book-it 

FC 

FC 

F5 Beslut om ändring av uppenbart    
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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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