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Kfn § 80

Förvaltningen informerar
1. Förvaltningens vikarierande kommunikatör, Emelie Danielsson
presenterar sig för nämnden.
2. Förvaltningschef Christina Josefsson och kulturchef Ingemar Arnesson
informerar om:
- organisationsförändringar på personalsidan
- kampanjen biliotek mot rasism
- sommarens stora arrangemang: Hallifornia, Art inside out, World Refugee
Day.
3. Ungdomschef Jari Kajanne informerar om:
- förvaltningen har sökt stöd hos Kulturrådet för att bredda kulturskolans
utbud med nycirkus och musikarrangemang/komposition
- arbete med synkronisering av olika verksamheter i Rosenfredsskolan
pågår
- International Youth Day, Pride, åtta läger, öppet ungdomsgård
m.m.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Status för förstudier och pågående
investeringar för kultur- och fritidsnämndens
investeringar
Förvaltningens lokalstrateg, Mia Svedjeblad, lämnar följande rapport om
status för kultur- och fritidsnämndens förstudier och projekt.
- Påskbergsvallen; reviderade anbud har inkommit. Genomförandetiden
kommer att hålla planen.
- Ungdomsgård vid Ankarskolan; tidsplanen har i dagsläget en tio veckors
Förskjutning. Beräknas var klart 2017-03-15.
- Veddige ungdomsgård; beräknad inflyttning vid terminsstart hösten 2017.
- Trönninge idrottscentrum – inga redovisade avvikelser för tid, plan eller
budget
- konstgräsplan i Värö; avvaktas resultat av möte mellan Varbergs stift och
byggnadsnämnden innan förstudien kan påbörjas
- arbetet med förstudien för ny sim- och badanläggning på Håsten avslutas
av Norconsult idag. Den närmaste tiden kommer de kommunala
verksamheternas delar att vävas in för att få en helhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2016/0053

Månadsrapport juni-juli
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. lägga månadsrapporten för juni-juli till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Efter juli månad uppgår kultur- och fritidsnämndens nettoutfall till 81 659
tkr (58 % av budgeten förbrukad) varav intäkterna uppgår till 10 588 tkr
(9 746 tkr föregående år) och kostnaderna uppgår till 92 247 tkr (88 384
tkr föregående år).
Motsvarande nettoutfall för samma period 2015 var 78 638 tkr (59 % av
budgeten var då förbrukad). Nämnden har förbättrat sitt resultat med en
procentenhet mot föregående års utfall och ligger i nivå med den generella
riktpunkten som uppgår till 58 % efter juli månad. En kort analys till att
nämnden ligger över den generella riktpunkten är att en viss eftersläpning
av intäkterna skett samt att stora utbetalningar av bidragen genomförs i
början av året.

Beslutsunderlag
Förvaltningens beslutsförslag, daterat den 9 augusti 2016.
Arbetsutskottets protokoll den 17 augusti 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-08-31

Kfn § 83

5

Dnr KFN 2016/0054

Driftbudget 2017 och ramar 2018-2019
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna förslag till driftbudget 2017, ram 2018 och plan 2019
2. översända budgethandlingen till kommunstyrelsen
2. avvakta med att fastställa slutgiltig driftsbudget för 2017 i avvaktan på
fullmäktiges beslut om ramtilldelning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Driftramar 2017 för nämnderna fastställdes av fullmäktige i samband med
budgetbeslut den 17 november 2015. Utgångspunkten är att den beslutade
driftramen gäller och att det är denna ram som nämnden har att förhålla sig
till vid upprättande av budgethandlingar och detaljbudget. Ramarna
revideras enbart för följande:
• Volymförändringar till följd av uppdaterad befolkningsprognos i maj
2016
• Eventuellt förändrade uppräkningsfaktorer för pris- och löneökningar enligt SKL:s prognos i augusti 2016. I nuvarande ramar för
2017 är lönekostnader och övrig prisutveckling kompenserad till två
tredjedelar. Vilket ger en uppräkning av lönerna med 2,2 % och övriga
kostnader med 1,7 %,
• Justerade drift- och kapitalkostnader för investeringar och
exploateringar som avslutats 2015 eller under våren 2016.
Förvaltningen har tagit fram förslag till driftbudget 2017 och ramar 20182019 utifrån kommunens anvisningar. Då driftramar för 2016 är beslutade
av fullmäktige ligger fokus på omvärldsförändringar som kan komma eller
kommer att påverka nämndens verksamhetsområde inför planperioden.

Beslutsunderlag
Förvaltningens beslutsförslag, daterat den 10 augusti 2016.
Arbetsutskottets protokoll den 17 augusti 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KFN 2016/0085

Taxor för hyror och avgifter 2017
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. ge förvaltningen i uppdrag att under kapitel 13 avseende kulturskolans
avgifter komplettera avsnittet syskonrabatt med att rabatt utgår med 50 %
för andra barnet
2. föreslå fullmäktige att fastställa förslaget till kultur- och fritidsnämndens
taxor för hyror och avgifter 2017
3. ge förvaltningen i uppdrag att utreda hyra för reklamplatser inför
nämndens sammanträde i maj 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Förslaget är att 2017 års taxor och avgifter uppräknas med prisindex för
kommunal verksamhet (PKV-index), vilket motsvarar en uppräkning med
3,2 %. PKV-prognosen för nästkommande år ges ut av Sveriges kommuner
och landsting (SKL) i april månad. PKV är ett bra index eftersom det
bygger på kommunernas genomsnittliga mix av arbetskraftskostnader och
övriga kostnader. På så vis byggs nämndens totalbudget upp på ett
balanserat sätt; ramen ökar med PKV och taxorna även de med PKV.
Taxorna för IP-skogen har omarbetats och tydliggjorts. Det har bland annat
gjorts en uppdelning av taxorna så att bidragsberättigad föreningar har en
taxa, privatpersoner och övriga föreningar har en taxa och så vidare (samma
princip som finns under bollplaner m.m.). Förslaget är även att maxhyran
(IP-skogen) tas bort på grund av att många föreningar överbokar vid stora
arrangemang för att sedan avboka det som inte behövs strax innan
arrangemanget börjar, vilket får till följd att andra föreningar som önskat
boka vissa saker samma helg inte har möjlighet till det.
Vidare har evenemangsplatsen inom kulturhuset Komedianten lagts till som
uthyrningsbar lokal med samma taxa som Lilla Teatern.
I förvaltningens förslag de allmänna bestämmelserna och den allmänna
informationen delats upp i två delar, en del som berör idrottslokaler och en
del som berör arrangemangslokaler kultur, som alltså är helt ny inför 2017.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-08-31

7

Beslutsunderlag
Förvaltningens beslutsförslag, daterat den 31 maj 2016.
Arbetsutskottets protokoll den 17 augusti 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot.utdr.
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Dnr KFN 2016/0055

Kommunala bidragsbestämmelser 2017
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. föreslå kommunfullmäktige att fastställa kultur- och fritidsnämndens
förslag till bidragsbestämmelser för 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige i Varbergs kommun antar årligen kommunala
bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsverksamhet.
Bidragsbestämmelserna revideras årligen. Inför revideringen för
verksamhetsåret 2017 har ett antal förändringar föreslagits. Några av de
större förändringarna är följande:
•
•
•

Införandet av ett stimulansbidrag för jämställdhet.
Sammanslagning av idécentralen och ungdomspotten.
Förändringar av bidraget till pensionärsföreningar.

Beslutsunderlag
Förvaltningens beslutsförslag, daterat den 8 augusti 2016.
Arbetsutskottets protokoll den 17 augusti 2018.

Jämställdhet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 17 februari 2016 att ge
förvaltningen i uppdrag att se över bidragssystemet utifrån ett
jämställdhetsperspektiv. Denna översyn presenterades vid nämndens
sammanträde i juni månad 2016. I översynen presenterades statistik för
respektive bidragsform utifrån kön, samt en sammanfattande analys av
vilka eventuella förändringar som skulle vara möjliga/önskvärda att
genomföra av bidragen utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Nämnden
beslutade om att bidragen utifrån jämställdhetsaspekter inte ska förändras,
men att förvaltningen skulle ta fram förslag till ett nytt bidrag, ett
stimulansbidrag kopplat till jämställdhet. Eventuella effekter av detta
bidrag kan utvärderas tidigast inför verksamhetsåret 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot.utdrag.

Justerandes signatur

Fullmäktige
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Dnr KFN 2016/0100

Digital agenda 2017- 2020
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. tillstyrka förslaget till digital agenda för Varbergs kommun 2017 - 2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram en digital
agenda för Varbergs kommun för perioden 2017-2020. Syftet med agendan
är att stötta nämnder och förvaltningar i utvecklingen av sin verksamhet
genom digitalisering. Målsättningen är att underlätta för invånare, företag
och organisationer i Varbergs kommun.
Under 2015 infördes en ny styrmodell, Digitala tjänsters livscykel, för att
arbeta med digitaliseringen i Varbergs kommuns verksamheter. Den
digitala agendan är den gemensamma produkten av de möten och
processer som ingår i modellen.
Den digitala agendan innehåller 12 huvudsakliga fokusområden för
perioden 2017-2020. För varje område har det för det kommande
verksamhetsåret tagits fram ett antal aktiviteter.
Bredbandsutbyggnad är det första fokusområdet och utgör
grundförutsättningen för den digitala utvecklingen som helhet. Varbergs
kommun har som målsättning att 90 % av alla invånare ska ha fiber år
2020. Denna målsättning ligger i linje med Region Hallands
Bredbandsstrategi för Halland 2015-2020. Andra fokusområden i agendan
är till exempel självservice, e-förvaltning, kontinuerlig förnyelse av
grundläggande systemplattformar, sakernas internet osv.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till Digital Agenda för Varbergs kommun, 20172020, upprättad 2016-06-15.
Förvaltningens beslutsunderlag, daterat den 8 augusti 2016.
Arbetsutskottets protokoll den 17 augusti 2016.

Jämställdhet
I diskussionerna kring framtagandet av en digital agenda har
jämställdhetsaspekterna inte särskilt diskuterats. Men tillgång till internet
och de möjligheter som en bredbandsutbyggnad och digitalisering innebär,
gynnar både män och kvinnor i lika hög utsträckning. Det gäller allt ifrån
flexibla lösningar inom arbetslivet till tekniska lösningar för hemmen, och
inom vård och omsorg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2016/0010

Åtgärdsval - ny konstgräsplan i Varberg
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. hemställa hos kommunstyrelsen om att genomföra förstudie för ny
konstgräsplan i centrum enligt alternativ 2 och 3 i åtgärdsvalsstudien
2. godkänna en förstudiekostnad om 400 tkr och att denna kostnad belastar
kultur- och fritidsnämndens resultatreserv om projektet ej genomförs.
Pierre Ringborg (MP) deltar inte i beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I enlighet med kommunens regler och arbetsmetoder för investeringar har
förvaltningen gjort en åtgärdsvalsstudie när det gäller en eventuell ny
konstgräsplan i centrumområdet.
Förutsättningar för finansiering av ny konstgräsplan i centrum måste
utredas i förstudiearbetet, för att klargöra omfattning av de insatser som
Sparbankstiftelsen är villiga att finansiera. Om inte denna externa
finansiering möjliggörs, kommer inte investering att genomföras i
dagsläget.

Beslutsunderlag
Förvaltningens beslutsförslag, daterat den 22 augusti 2016.
Arbetsutskottets protokoll den 17 augusti 2016.

Övervägande
Nämnden förordar att samhällsutvecklingskontoret får i uppdrag att göra
förstudier och kostnadskalkyler för alternativ 2 och 3 som beskrivits i bilagd
åtgärdsvalsstudie.
Utveckling av Håstensområdet behöver beskrivas i förstudiearbetet där
flera faktorer påverkar lokaliseringsval av ny konstgräsplan.
Det pågår ett arbete med ny simhall i området och påverkan av bl a
etableringsområde/byggzon för genomförandet, kan komma att påverka de
olika tänkbara platser som beskrivits i åtgärdsvalet. Arrangemanget
”Varberg Summer Horse Show” diskuteras för att se potential i att ha detta
som ett årligt arrangemang framöver. Ett ökat bostadsbyggande i Håsten
kan även det påverka val av lokalisering för ny konstgräsplan.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Nästa planerade konstgräsplan är tänkt i området Norra kusten, och
förstudie för denna pågår. Området Rolfstorp/Skällinge utpekas som
nästkommande lokalisering och centrumorten efter det.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdr.

Justerandes signatur

Samhällsutvecklingskontoret
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Dnr KFN 2014/0083

Ny idrottshall i Trönninge - namntävling
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. föreslå kommunstyrelsen att fastställa ”Tresteget - Trönninge
idrottscentrum” som namn för anläggningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har den 17 juni 2015, § 103, föreslagit kommunstyrelsen att initiera en namntävling till det framtida idrottscentret i
Trönninge. Förslaget innebär att allmänhet och föreningar har möjlighet
att lämna namnförslag på anläggningen. Kommunstyrelsen har beslutat
godkänna förslaget 2016-03-01.
Kultur- och fritidsnämnden utsåg en jury som bestod av presidiet samt
förvaltnings- respektive fritidschef, som med fri prövningsrätt och
möjlighet att komplettera har tagit fram (ur 81 inkomna) tre förslag:
1. Tresteget - Trönninge Idrottscentrum
2. Trönningetriangeln - Idrottscentrum
3. Trönninge idrottscentrum
Kultur- och fritidsnämnden skall besluta att välja ett av dessa och föreslå
kommunstyrelsen att ge anläggningen detta namn.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 1 mars 2016, dnr KS 2015/0234.
Kultur- och fritidsnämndens protokoll den 27 april 2016, § 53.
Arbetsutskottets protokoll den 17 augusti 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot.utdr.

Justerandes signatur
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Dnr KFN 2016/0091

Granskning av detaljplan för Träslöv 8:139
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. tillstyrka detaljplan för Träslöv 8:139.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram detaljplan för området Träslöv 8:139.
Planområdet är beläget ca 2 kilometer öster om Varbergs centrum i Lilla
Träslöv. Planen möjliggör uppförande av flerbostadshus, i fyra respektive
fem våningar, där den översta våningen är vindsvåning. Idag rymmer
planområdet två byggnader med verksamheter och är planlagt för garageoch motorserviceändamål.
Förslaget ligger i linje med översiktsplanen då det innebär en förtätning i
ett område med god tillgång till befintlig service och handel. I den
fördjupade översiktsplanen för stadsområdet anges att Furubergsskogen
norr om planområdet har en viktig funktion som rekreationsområde, varför
inga åtgärder får vidtas som begränsar användningen eller försämrar
nåbarheten till denna.
Det finns inga kända fornlämningar inom, eller i anslutning till,
planområdet. Byggnaderna inom planområdet saknar kulturhistoriskt
värde. Kulturmiljö Halland har inga synpunkter på planen då den inte
påverkar några utpekade kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller
miljöer.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets förslag, upprättat den 27 augusti 2015, reviderad
den 26 maj 2016.
Arbetsutskottets protokoll den 17 augusti 2016.

Övervägande
Nämnden har inga synpunkter på detaljplanen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot.utdr.

Justerandes signatur

Stadsbyggnadskontoret
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Dnr KFN 2016/0097

Detaljplan för Mästaren 10, Varbergs kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. tillstyrka detaljplan för Mästaren 10.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har ombetts yttra sig över detaljplan för
Mästaren 10, Varbergs kommun. Planområdet ligger i centrala Varbergs
södra del, och gränsar i norr och öster till bostadsbebyggelse och i väster till
parkering och i söder till Drottning Blankas plats. Detaljplaneområdet är
cirka 3 050 m2. Syfte med planen är att pröva lämpligheten med att förtäta
med främst bostäder men även möjliggöra för handel, kontor och
vårdcentral i bottenvåningen i ett centralt läge i Varberg.
Planförslaget innebär att det kan uppföras byggnader för bostäder samt
lokaler för kontor, handel samt vårdcentral i bottenvåningen utmed Östra
Långgatan. Byggnaderna placeras i liv med omkringliggande gator och en
skyddad innergård skapas. Bebyggelseförslaget omfattar tre byggnader med
en sammanlagd byggnadsarea om cirka 1 500 m2. Planerad bebyggelse
ligger i linje med kommunens strategi om förtätning av centrala lägen där
det finns infrastruktur.
I närområdet finns goda möjligheter till rekreation. Närmaste grönområde
är Drottning Blankas plats som ligger direkt söder om planområdet. Inom
500 meter nås strandremsan och strandpromenaden samt
Påskbergsskogen, vilken innehåller både motionsslingor och naturlekplats.
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.
Flera av byggnaderna i närmiljön är med i Kulturmiljö Hallands
inventering av kulturhistorisk värdefull bebyggelse (2009). Befintlig
bebyggelse på aktuell fastighet ansluter inte till närmiljöns kulturhistoriska
särdrag vad gäller utformning. Den föreslagna bebyggelsen förhåller sig till
omgivningen genom sin placering av fasader i gatuliv och siktsläpp genom
bebyggelsen. Kvarteret ligger i utkanten av det område som beskriv i
”Staden karaktärer” och i en zon där övergång sker mellan låga
enbostadshus och något högre flerbostadshus. Föreslagen bebyggelse har
högre våningsantal än kringliggande högre bebyggelse.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets förslag, upprättat den 29 april 2016, reviderad den
26 maj 2016.
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Arbetsutskottets protokoll den 17 augusti 2016.

Övervägande
Nämnden har inga synpunkter på upprättad detaljplan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot.utdr.
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Kfn § 91

Rapporter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. lägga rapporten till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-06-15 (Dnr KFN
2016/0001).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 92

Delegeringsärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. lägga informationen om delegeringsbeslut till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Tofta GIF – projektstöd till integrationsfrämjande åtgärder, 25 000 kr.
Delegeringsbeslut: Christina Josefsson (Dnr KFN 2016/0106)
2. Varbergs Aikidoklubb – ansökan om projektstöd för
integrationsfrämjande insatser, 29 000 kr. Delegeringsbeslut:
Christina Josefsson (Dnr KFN 2016/0115).
3. Capricorn IC – ansökan om projektstöd för
integrationsfrämjande insatser, 20 000 kr.
Delegeringsbeslut: Christina Josefson (Dnr KFN
2016/0105).
4. ABF – projektstöd för integrationsfrämjande insatser, 35 000 kr.
Delegeringsbeslut: Christina Josefsson (Dnr KFN 2016/0094).
5. ProLove – projektstöd till integrationsfrämjande insatser, 50 000
kr. Avslag. Delegeringsbeslut: Christina Josefsson (Dnr KFN
2016/0092).
6. Valinge 4H – projektstöd till integrationsfrämjande insatser, 25 000 kr.
Delegeringsbeslut: Christina Josefsson (Dnr KFN 2016/0099).
7. Grimetons hembygdsförening – projektstöd till
integrationsfrämjande insatser, 10 000 kr. Delegeringsbeslut:
Christina Josefsson (Dnr KFN 2016/0021)
8. Varbergs Roddklubb – ansökan om särskilt verksamhetsbidrag, 16 375
kr. Delegeringsbeslut: Mari Hagborg Lorenzon (KFN 2016/0102).
9. Stöd ur ungdomspotten till Prideuställning , 3 000 kr.
Delegeringsbeslut: Jari Kajanne (Dnr KFN 2016/0098).
10. Varbergs Konvent – stöd ur ungdomspotten till genomförande
av spelkonvent, 15 000 kr. Delegeringsbeslut: Jari Kajanne (Dnr
KFN 2016/0093).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

