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Delegationsbeslut 2018-06-12
Förslag till beslut
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut maj 2018.

Beslutsnivå
Kultur- och fritidsnämnden

Ärendebeskrivning
Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt dess utskott, en
ledamot eller en ersättare i nämnden eller en tjänsteman i kommunen att på
nämndens vägnar fatta beslut i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden som inte
avser frågor i 6 kap. 38 § kommunallagen.
Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i enlighet med nämndens
delegationsordning. Beslut som fattas enligt delegationsordningen ska anmälas till
nämnden och redovisas skriftligen i detta ärende.
Datum
2018-03-28

Nr.
3.2.

2018-05-02

3.2.

2018-05-02

3.2.

2018-05-02

3.2.

Delegation
Aktivitetsbidrag, till
idrottsföreningars barn- och
ungdomsverksamhet
Särskilt kulturbidrag 2018, till
föreningar inom kulturområdet
som uppfyller villkoren för
kultur- och fritidsnämndens
föreningsbidrag
Statligt bidrag till gratis
sommarlivsaktiviteter 2018, till
Parkour Friends, för
arrangemang av fyra dagar
öppen parkourverksamhet
Avslag på Statligt bidrag till
gratis sommarlivsaktiviteter
2018, till Föreningen Globträdet,
då föreningen redan beviljats
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2018-05-02
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2018-05-02
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2018-05-02
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2018-05-02

3.2.

2018-05-02

3.2.

2018-05-02

3.2.

2018-05-04

3.

2018-05-07

3.2.

2018-05-09

3.

2018-05-09

3.

bidrag från kommunens bidrag
till lovaktiviteter
Avslag på Statligt bidrag till
gratis sommarlivsaktiviteter
2018, till Föreningen Playpeople,
då föreningen redan beviljats
bidrag från kommunens bidrag
till lovaktiviteter
Avslag på Statligt bidrag till
gratis sommarlivsaktiviteter
2018, till Värmdö
Skärgårdsskola, då verksamheten
inte uppfyller kriterierna för
bidraget
Statligt bidrag till gratis
sommarlivsaktiviteter 2018, till
Föreningen Sportfiskarna, för
arrangemang av två dagars
fiskeläger + drop-in fiske för
barn
Statligt bidrag till gratis
sommarlivsaktiviteter 2018, till
Gustavsbergs Konsthall, för
arrangemang av fyra dagar
kreativ workshop för barn
Statligt bidrag till gratis
sommarlivsaktiviteter 2018, till
Fritidsgårdsenheten, för att hålla
öppna aktiviteter vid Grisslinge
havsbad under veckorna 26-33
Projektbidrag för särskild
samhällsnytta, till Värmdö IF, för
sommarlovsaktivitet för
funktionsnedsatta barn
Snabb Slant 2018, till ungdom
och Lugnet FC, för öppna
fotbollsträningar och
fotbollsaktiviteter på Grisslinge
havsbad
Fördelning av kommunalt bidrag
2018, till studieförbundens
lokala organisationer
Snabb Slant 2018, till ungdom
och Gurra United, för café under
ungdomsfestivalen Livet är en
Festival
Snabb Slant 2018, till ungdom,
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2018-05-09
2018-05-09

2018-05-15
2018-05-23

för tre korta filmer riktade till
förstagångsväljare
3.
Snabb Slant 2018, till ungdom,
för arrangemang av tävling,
Amazing Race
3.2. Projektbidrag för särskild
samhällsnytta, till föreningen
Sportfiskarna Sveriges
Sportfiske- och
Fiskevårdsförbund, för
arrangemang av gratis
sommarlovsfiske för barn i
behov av särskilt stöd
3.2. Aktivitetsbidrag, till Siggesta
ryttare, för idrottsföreningars
barn och ungdomsverksamhet
1.16. Utseende av dataskyddsombud

Sändlista för beslutsexpediering
Kultur- och utbildningssektorn
Akten

2018KOFN/0047
2018KOFN/0107

2018KOFN/0064
2018KOFN/0111

Sid 3(3)

