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Kfn § 1

Presentation av kultur- och fritidsnämndens verksamhet
Ordförande Christofer Bergenblock respektive förvaltningschef Christina
Josefsson , ekonom Johan Suomela och verksamhetsutvecklare Elin
Hallberg presenterar nämndens uppdrag och vad förvaltningen arbetar med.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 2

Förvaltningen informerar
Förvaltningschef Christina Josefsson informerar om att:
- kulturhuset Komediantens program för januari – april 2015 är klart
- programmet för Calling for Peace program släpps den 13 februari
- fortfarande väntas på besked angående ersättningslokaler för Sörse
ungdomsgård
- ny bibliotekschef börjar 1 mars
- biblioteket i Träslövsläge öppnas 3 mars. Officiell invigning av hela
byggnaden sker till hösten
- PS-musikalen kommer få bidrag från både barn- och utbildningsnämnden
och kultur- och fritidnämnden, samt en förlustgaranti från kommunstyrelsen
för 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 3

Presentation av folkhälsoarbete inom förvaltningen
Förvaltningens uppdrag är att bedriva utvecklings- och förändringsarbete
inom friskvårds- och folkhälsoområdet i syfte att stimulera Varbergs
kommuninvånare till fysisk aktivitet och bättre hälsa. Detta uppnås genom
utveckling av kommunala idrottsanläggningar till att bli fräscha, moderna
friskvårdsanläggningar med brett utbud och hög nyttjandegrad.
Förvaltningens friskvårdsutvecklare, Tina Wallin, presenterar för nämnden
hittills genomförda satsningar på området.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr 2015/0003

Val av ledamöter till arbetsutskottet
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- utse Christofer Bergenblock (C), Linda Berggren (S) och Sven Andersson
(M) att utgöra arbetsutskottet för mandatperioden 2015-2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har att besluta om ledamöter till kultur- och
fritidsnämndens arbetsutskott.
Presidiet har behandlat ärendet den 14 januari 2015, § 2.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2015/0004

Val av representant till Skytterådet för Dagsås Skjutbana
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- utse Sven Andersson (M) som ledamot och Viveca Haugness (S) som
ersättare i Skytterådet för Dagsås Skjutbana under mandatperioden 20152018 med tillträde i samband med föreningens årsstämma
- ge förvaltningen i uppdrag att utreda tillvägagångssätt för och
konsekvenser av ett utträde ur föreningen, samt att
- utredningen skall vara klar inför nämndens möte i september 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har att utse en ledamot och en ersättare till
skytterådet för Dagsås Skjutbana.
Presidiet har behandlat ärendet den 14 januari 2015, § 3.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2015/0005

Val av kultur- och fritidsnämndens representanter i
Centralgruppen
Beslut
Presidiet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
- vid sidan av presidiet utse Robin Svensson (S) och Sven Andersson (M)
som representanter i Centralgruppen för mandatperioden 2015-2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har att vid sidan av presidiet utse två ledamöter i
Centralgruppen för innevarande mandatperiod.
Presidiet har behandlat ärendet den 14 januari 2015, § 4.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0021

Årsredovisning 2014
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna årsredovisningen för 2014
- hemställa hos kommunfullmäktige om att driftsöverskott motsvarande 159
tkr tillförs kultur- och fritidsnämndens resultatreserv, samt att
- hemställa hos kommunfullmäktige om
motsvarande 1 150 tkr överförs till 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

att

investeringsöverskott

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden klarar återigen driftbudgeten och visar ett
överskott på 579 tkr för verksamhetsåret 2014. Investeringsredovisningen
uppvisar ett överskott motsvarande 1 613 tkr.
Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2014 innehåller en
verksamhetsberättelse, uppföljning av strategiska mål och inriktningar,
ekonomiskt utfall för drift och investeringar med tillhörande analyser,
nyckeltal med analyser samt en sammanställning av kultur- och
fritidsnämndens resultatutjämningsreserv. I årsredovisningen finns även
bilagor med som skickats in till olika centrala enheter samt övriga relevanta
dokument för årsredovisningshandlingen.
Kultur- och fritidsnämndens uppvisar ett resultat på 128 324 tkr i
förhållande till budgeten på 128 903 tkr. Därmed visar nämnden ett
överskott på 579 tkr. Tar nämnden hänsyn till att man under året har beslutat
att använda 1 027 tkr av kultur- och fritidsnämndens resultatreserv så blir
utfallet ett överskott på 1 606 tkr. Av driftöverskottet föreslår förvaltningen
att man ökar på resultatutjämningsreserven med 159 tkr till 3 621 tkr vilket
motsvarar maximal tillåten avsättning enligt regelverket.
Anledning till överskottet kan främst förklaras av att förvaltningen i
samband med avräkning för el, fjärrvärme och vatten fått tillbaka 1 200 tkr
från Service. En annan orsak är de ökade besökssiffrorna i våra bad- och
simanläggningar, med en fin sommar i Simstadion, som medförde mer
intäkter än budgeterat.
För investeringsredovisningen blev det överskott på totalt 1 613 tkr vilket
främst förklaras av att investeringen i inventarier på Träslövsläges bibliotek
och investeringen konstnärlig utsmyckning inte blev av. Ljudanläggningen
på Påskbergsvallen blev dessutom billigare än beräknat. Av överskottet
föreslår nämnden att man flyttar över 1 150 tkr till nästa år.
Justerandes sign
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Totalt sett har nämnden och dess verksamheter återigen följt både drifts- och
investeringsbudget på ett bra sätt.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 16 januari 2015, föreligger.
Presidiet har behandlat ärendet den 14 januari 2015, § 6.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KFN 2015/0012

Jämställdhetsbokslut 2014
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna jämställdhetsbokslutet för 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2013-10-23, § 106, att ge
förvaltningen i uppdrag att utifrån ett genusperspektiv göra en kartläggning
och analys av resursfördelningen inom utvalda delar av nämndens
verksamhetsområden. Syftet var att skapa en ökad förståelse för
resursfördelningen för att ekonomiskt och politiskt kunna resursfördela ur
ett jämställdhetsperspektiv samt att arbeta med jämställdhetsintegrering i
förvaltningens processer. Kartläggningen för 2013 presenterades för
nämnden i september 2014. Nämnden beslutade 2014-09-24, § 120, att det
varje år i nämndens årsredovisning skall finnas en kartläggning och analys
av resursfördelning inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden,
baserat på hur mycket resurser som tilldelats män/pojkar respektive
kvinnor/flickor under verksamhetsåret. Resurskartläggning för 2014, så
kallat Jämställdhetsbokslut, presenteras i samband med årsredovisning.
Anledningen till att jämställdhetsbokslutet separeras ifrån årsredovisningen
är att det ska vara lätt för vem som helst att ta del av dess innehåll och
enkelt att följa jämställdhetsbokslutet som eget ärende från år till år.
De verksamhetsområden som kartlagts för 2014 är Kulturskolan,
ungdomsgårdarna, fritid för funktionsnedsatta, konstinköp och utställningar,
bibliotek, simskolan, samt bidrag och stöd till föreningslivet.
Jämställdhetsbokslutet har utvidgats med ett antal parametrar jämfört med
2013. Bland annat redovisas Kulturskolans olika ämnen var för sig, och
biblioteket redogör för fler typer av utlån än enbart boklån. Bokslutet
beskriver också planerade utvecklingsområden för olika verksamheter,
bland annat nya system och rutiner för statistikinsamling som kommer att
vara på plats under 2015.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 8 januari 2015, föreligger.
Presidiet har behandlat ärendet den 14 januari 2015, § 7.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KFN 2014/0017

Slutredovisning av Internkontroll 2014
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna genomförd uppföljning av internkontrollplan för 2014
- ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur innehållet i vård- och
underhållsplanen för offentlig konst kan genomföras, samt att
- utredningen skall vara klar inför nämndens sammanträde i maj månad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2014-03-19 (Kfn § 36) att anta
förvaltningens förslag till internkontrollplan för 2014, med föreliggande
riskanalys som underlag samt att välja avtal, uppföljning av beslut fattade på
delegation samt underhåll av konst som områden för granskning och
rapportering under 2014. Slutrapportering beslutades ske på nämndens
sammanträde i januari 2015. Resultatet av uppföljningen ska lämnas till
kommunstyrelsen senast 31 mars 2015.

Yttrande
En revidering av delegeringsförteckningen kommer att för att tydliggöra
vilka beslut som faktiskt skall rapporteras till nämnd.
Föreligger skrivelse från förvaltningen, daterad den 20 januari 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0245

Yttrande angående motion från Pierre Ringborg (MP) om
fler utegym i Varbergs kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- anta förvaltningens yttrande som sitt eget och tillstyrka motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret önskar kultur- och fritidsnämndens yttrande
över en motion inlämnad av Pierre Ringborg (MP) gällande fler
utomhusgym i Varbergs kommun.
Motionen innebär en hemställan till kommunfullmäktige om att besluta om
fler platser för utomhusgym i kommunen samt att skötseln av dessa sker på
samma sätt som för lekplatser för barn.

Yttrande
Etablering av träningsredskap i utemiljö har på senare år blivit alltmer
vanligt. Sveriges första utomhusgym invigdes för några år sedan i
stadsdelen Angered i Göteborg. Inspiration kom från Peking där människor
tränar utomhus på gymmaskiner mitt i staden, unga som gamla. Maskinerna
är som vanliga gymmaskiner men utan vikter, den egna kroppen används
som motstånd.
Idag finns flera utomhusgym utspritt över hela landet. Erfarenheterna är
goda. Möjligheten till spontan aktivitet och möten med andra människor är
centrala, lättillgängliga gymmaskiner skapar förutsättningar för att göra
friskvård till en god vana och locka dem som normalt sett inte tränar eller
tar sig till traditionella gym.
Kommunfullmäktige har i den kultur- och fritidspolitiska strategin slagit fast
att ”det bör skapas goda möjligheter till motion, spontan och organiserad
idrott i bostadsområden och andra närområden såsom kring
idrottsanläggningar, cykel- och promenadstråk liksom skolor. Detta innebär
att vid all framtida byggnation bör samhällsplaneringen omfatta
utformningen av ytor för idrott och hälsa som en väsentlig aspekt.”
Vi vet idag att genom fysisk aktivitet mår människan bättre, genom dessa
utomhusgym kan både kondition, balans och koordination förbättras.
Nämnden ser att det med fördel skulle kunna etableras utomhusgym i
anslutning till flera av de kommunala friskvårdsanläggningarna, exempelvis
Justerandes sign
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vid Håstens simhall, men också vid skolor, i anslutning till motionsspår och
i parker. Genom det folkhälsoarbete kultur- och fritidsförvaltningen
bedriver, skulle dessa utomhusgym, parallellt med att de är öppna och gratis
för allmänheten också tidvis kunna användas för organiserade aktiviteter
med instruktörer och ledare från kommunens friskvårdsanläggningar.
Skötsel inklusive driftskostnader när det gäller kommunala lekplatser sker
idag genom hamn- och gatuförvaltningen. Lämpligt är att hamn- och
gatuförvaltningen även får i uppdrag att ansvara för skötsel och drift av
utomhusgym.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 18 december 2014, föreligger.
Presidiet har behandlat ärendet den 14 januari 2015, § 8.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0069

Riktlinjer ram för mindre verksamhetsinvesteringar
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- anta av förvaltningen reviderat förslag till
verksamhetsinvesteringar”.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

”Riktlinjer för mindre

Beskrivning av ärendet
Riktlinjer till ram för mindre verksamhetsinvesteringar antogs 2013-12-18
(Kfn§125) av kultur- och fritidsnämnden.
Eftersom nämnden inför 2015 har fått en ökad investeringsram (från 1 000
tkr till 2 000 tkr) för mindre verksamhetsinvesteringar finns det anledning
att höja högsta inköpsgränsen för ett inköp från 300 tkr till 500 tkr. Lägsta
gränsen, för att klassas som en investering, enligt ekonomikontorets
riktlinjer är 100 tkr. Den gränsen är något ekonomikontor funderar på att
sänka (halvt prisbasbelopp) men ännu finns inga nya beslut fattade. Dock
har ekonomikontoret i vissa fall medgett att inköp under 100 tkr kan klassas
som en investering om inköpet har en förväntad ekonomisk livslängd på
minst tre år. Därmed kan det även bli aktuellt med lägre inköpsbelopp
framöver, men då bör dessa vara klart avstämda med ekonomikontoret innan
de går till nämnden för beslut.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 9 januari 2015, föreligger.
Presidiet har behandlat ärendet den 14 januari 2014, § 9.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0181

Disponering
av
medel
ur
ram
för
mindre
verksamhetsinvesteringar - anpassning av Varbergs ishall
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- ur nämndens ram för mindre verksamhetsinvesteringar fördela 500 tkr till
fritidsavdelningen i syfte att iordningställa ett konferensutrymme i Varbergs
ishall.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har för avsikt att ställa i ordning ett
konferensutrymme på övervåningen i Varbergs ishall. Det kommer att bli ett
komplett och ändamålsenligt konferensrum för föreningsmöten och
dagkonferenser. Hyresgäster kommer att vara föreningar i ishallen, den egna
verksamheten, övriga föreningar, andra kommunala förvaltningar och bolag
samt externa gäster.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 22 oktober 2014 , § 130, att
anhålla hos servicenämnden om att få ta i anspråk 500 tkr från
investeringskonto ”Anpassning av fastighet” avseende lokalanpassning av
delar av oinredda utrymmen i Varbergs ishall till konferensutrymme.
Serviceförvaltningen gjorde bedömningen att finansieringen ryms inom
regelverket för investeringskontot, men servicenämndens arbetsutskott
beslutade 2014-11-24, § 49, att avslå framställan från kultur- och
fritidsnämnden.
Yttrande
För att komma vidare i frågan föreslås fritidsavdelningen få disponera
medel motsvarande 500 tkr från nämndens ram för mindre
verksamhetsinvesteringar i syfte att kunna iordningställa ett konferensutrymme i Varbergs ishall.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 18 december 2014, föreligger.
Presidiet har behandlat ärendet den 14 januari 2015, § 10.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0263

Varbergs fästning som regional arena för kulturverksamhet
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- teckna överenskommelse med Region Halland för perioden 1 januari 2015
till 31 december 2017 avseende Varbergs fästning som regional arena för
kulturverksamhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Utvecklingsavtalet med Region Halland är ett uttryck för samverkan mellan
Region Halland och kommunerna för att bidra till utvecklingen av Halland.
Avtalsparten är Region Halland genom kulturutskottet och Varbergs
kommun genom kultur- och fritidsnämnden.
Senaste utvecklingsavtalet tecknades för tiden 1 januari 2012 till 31
december 2013.
Diskussionsunderlag till nytt avtal som skulle gälla från 1 januari 2015 till
31 december 2017 behandlades av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
den 3 december 2014, § 165. Arbetsutskottet beslutade föreslå Region
Halland att punkt C under rubriken ”Utvecklingsmål/uppdrag” ändras i
enlighet med följande lydelse:
Varbergs fästning och världsarvet Grimeton skall tydligt kopplas ihop och
gemensamt utgöra arenor för kunskap och bildning samt upplevelse av
historia och kulturarv.
Arbetsutskottets förslag har dock avvisats från Regionen med bakgrund av
att en sådan revidering inte är relaterad till helheten i överenskommelsen
men kulturutskottet konstaterar också att det under avtalstiden finns
möjlighet att fortsatt diskutera revidering av denna.
Yttrande
Utifrån det av regionen markerade förhållningssättet, vad gäller
utvecklingsprojekt för regionens besöksmål, rekommenderar förvaltningen
att överenskommelsen antas med regionen gällande Varbergs fästning.
Utvecklingsmedlen kan fortsatt få stor betydelse för projekt där det läggs
stor vikt på nya och innovativa former av kulturevenemang, bildning och
upplevelsen av historia och kulturarv. Därmed kan kreativa sektorn
stimuleras i en större omfattning och ge goda effekter för kulturens
utveckling i Varberg som den kreativa mittpunkten i regionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2015-01-28

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

17

Nämnden avser dock att fortsätta diskussioner med Regionen beträffande att
införliva världsarvet Grimeton i avtalet eller på annat sätt lyfta fram
Grimeton i det regionala arbetet.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 8 januari 2015, föreligger.
Presidiet har behandlat ärendet den 14 januari 2015, § 12.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KFN 2014/0142

Granskningshandling till detaljplan för Björnen 7
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- tillstyrka granskningshandling till detaljplan för Björnen 7.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Detaljplanens syfte är att ändra markanvändningen inom fastigheten
Björnen 7 från småindustri till skol- och centrumändamål. Användningen
inom fastigheten begränsas till att endast tillåta skola, samlingslokaler och
idrottsändamål. Skolan planeras inrymmas i Warbecos tidigare lokaler
medan befintliga verksamheter i övriga lokaler förblir oförändrade.
Befintliga byggnader inom planområdet bibehålls i volym och omfattning.
Yttrande
Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter på förslaget.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 8 januari 2015, föreligger.
Presidiet har behandlat ärendet den 14 januari 2015, § 13.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Stadsbyggnadskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2015-01-28

19

Kfn § 15

Rapporter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga rapporterna till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Ks § 258, 2014-12-16. Förstudie – bredda A-planen i Varbergs Idrottshall
(Dnr KFN 2013/0059).
2. Ks § 256, 2014-12-16. Utredning, Simstadion Varberg (Dnr KFN
2012/0141).
3. Kfn presidium, protokoll 2015-01-14 (Dnr KFN 2014/0276).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 16

Delegeringsärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga informationen om delegeringsbeslut till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Rolfstorps GIF. Beviljat 54 000 kr för diverse inventarieinköp. Beslut:
Maria Lind (Dnr KFN 2014/0282).
2. Varbergs Klätterklubb. Beviljat 75 000 kr för inköp av klättergrepp.
Beslut: Maria Lind (Dnr KFN 2014/0227).
3. Olsegårdens Ridklubb. Beviljat 20 000 för fågeltätning av ridhus. Beslut:
Maria Lind (Dnr KFN 2014/0226).
4. Skultagårdens Ryttarförening. Beviljat 40 000 kr för nytt tak i manege.
Beslut: Maria Lind (Dnr KFN 2014/0211).
5. IF Norvalla. Beviljat 85 000 kr för diverse renoveringsarbeten samt
tillverkning av avbytarbås. Beslut: Maria Lind (Dnr KFN 2014/0201).
6. OK Nackhe. Beviljat 20 000 kr för inköp av bärmepump. Beslut: Maria
Lind (Dnr KFN 2014/0166).
7. Tofta GIF – Beviljat 18 300 kr för fiberanslutning till Lindvallen. Beslut:
Maria Lind (Dnr KFN 2014/0235).
8. Sibbarpsgården. Beviljat 90 000 kr för målningsarbete. Beslut: Maria
Lind (Dnr KFN 2014/0084).
9. Skällinge Bollklubb. Beviljat 48 000 kr för inköp av förrådscontainer och
ventilation. Beslut: Maria Lind (Dnr KFN 2014/0070).
10. Nak Muay Varberg. Ansökan om 29 200 kr för inköp av utrustning.
Avslag. Beslut: Maria Lind (Dnr KFN 2014/0232).
11. Varbergs GIF. Ansökan om 250 000 kr för reparation av klubblokal.
Avslag.. Beslut: Maria Lind (Dnr KFN 2014/0231).
12. Valinge IF. Ansökan om totalt 228 500 kr för bl.a inköp av mark.
Avslag. Beslut: Maria Lind (Dnr KFN 2014/0130).
13. Tofta GIF. Beviljat 5 000 kr till projektet för att stärka banden mellan
pojk- och flicklag. Beslut: Maria Lind (Dnr KFN 2014/0234).
14. Tofta GIF. Beviljat 7 000 kr i projektbidrag för lovaktiviteter 2015.
Beslut: Maria Lind (Dnr KFN 2014/0234).
15. Tofta GIF. Beviljat 5 000 kr i projektbidrag för Sportscamp 2015.
Beslut: Maria Lind (Dnr KFN 2014/0234).
16. Tofta GIF. Beviljat 5 000 kr i projektbidrag för Idrottens dag 2015.
Beslut: Maria Lind (Dnr KFN 2014/0234).
17. Tofta GIF. Avslag till ansökan om 56 400 kr för projektbidrag för
skolsamverkan 2015. Beslut: Maria Lind (Dnr KFN 2014/0234).
18. Studiefrämjandet. Beviljat 120 000 kr till projektet Läshund. Beslut:
Maria Lind (Dnr KFN 2014/0223).
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19. Varbergs Handikappidrott. Beviljat 100 000 för deltagande i Malmö
Open 2015. Beslut: Maria Lind (Dnr KFN 2014/0154).
20. Varbergs Segelsällskap. Beviljat 20 000 kr för projektet Segling för alla.
Beslut: Maria Lind (Dnr KFN 2014/0253).
21. Karl Gustavs BK. Beviljat 30 000 kr för bl.a målningsarbeten. Beslut:
Maria Lind (Dnr KFN 2014/0233).
22. Ästad 4H-klubb. Beviljat 59 375 kr i bidrag för installation av
brandventiller. Beslut: Maria Lind (Dnr KFN 2014/0236).
23. Tofta GIF. Avslag på ansökan om 30 000 kr för Champ camp
fotbollsskola 2015. Beslut: Maria Lind (Dnr KFN 2014/0234).
24. Varbergs MTB. Avslag på ansökan om 20 000 kr för genomförande av
Bockstensturen. Beslut: Maria Lind (Dnr KFN 2014/0221).
25. Varbergs Ridklubb. Avslag på ansökan om 1 310 000 kr för renovering
av anläggningen. Beslut: Maria Lind (Dnr KFN 2014/0230).
26. Bua IF. Avslag på ansökan om 254 000 till bl.a. byte av golv och nya
avbytarbås. Beslut: Maria Lind (Dnr KFN 2014/0254).
27. Varbergs Brukshundklubb. Avslag på ansökan om 262 500 kr för
reparation av stugan i Breared. Beslut: Maria Lind (Dnr KFN 2014/0222).
28. Varberg Big Band. Avslag på ansökan om 9 000 till Julkonserten.
Beslut: Ingemar Arnesson (Dnr KFN 2014/0272).
29. Projekt Peace of Cake. Projektstöd på 37 000 kr. Beslut: Ingemar
Arnesson (Dnr KFN 2014/0280).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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