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Plats och tid Stadshus B, B1, klockan 14.00- 18.00 

Beslutande Lena Språng (C), Ordförande 

Sven Andersson (M) 

Eva Gullberg (M) 

Robert Bengtsson-Lindeberg (M) 

Inger Brosved (L) 

Boris Melvås (KD) 

 

Jenny Bolgert (S) 

Robin Svensson (S) 

Lars-Inge Andell (S) §1-3, 5-13 

Evy Vilhelmsson (S) § 4 

Marianne Johansson (S) 

Helen Alexborn (SD) 

Ersättare – 

inte tjänstgörande 

Michael Fransson (C) 

Carl-Johan Bonde (L) 

Ingela Svensson (V) 

Ewy Vilhelmsson (S) §§1–3, 5–13 

 

 

Övriga deltagare Katarina Sundberg, förvaltningschef 

Gunilla Sandkvist, nämndsekreterare 

Mari Hagborg Lorentzon, avdelningschef fritid 

Sofie Brinkmo, enhetschef kultur § 1 

Malin Svarfvar, enhetschef kulturskola, §1–9 

Per Eriksson, verksamhetsutvecklare IT, §2 

Olof Johansson, enhetschef anläggningar, §2 

Ellinor Gunnarsson, personalrepresentant kommunal, §1–8 

Utses att justera Jenny Bolgert (S) 

Justeringens plats 

och tid 
Kultur- och fritidsförvaltningen tisdag 4 mars 

Sekreterare Gunilla Sandkvist Paragraf 1–13 

Ordförande Lena Språng (C)  

Justerande Jenny Bolgert (S) 
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 § 1  
 
 

Redovisning av konstinköp 2019 

Beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen  
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Enhetschef kultur, Sofie Brinkmo, presenterar de konstverk som köpts in 
under 2019. 
 
Nämnden ges tillfälle att ställa frågor. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 2 Dnr KFN 2019/0189 

 
 

Statusrapport utredning - Extern drift av bad- 
simverksamhet 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
1. godkänna redovisningen 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Verksamhetsutvecklare IT, Per Eriksson, och enhetschef anläggningar, Olof 
Johansson, redogör för ärendet. 
 
Nämnden ges tillfälle att ställa frågor. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 3 Dnr KFN 2019/0192 

 
 

Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för 
detaljplan för Rektorn 1, del av Lektorn 8 samt 
Getakärr 5:1. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
1. tillstyrka förslaget till detaljplan för Rektorn 1, del av Lektorn 8 samt 

Getakärr 5:1. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Planområdet ligger cirka 1,5 kilometer söder om Varbergs centrum, i den 
norra delen av bostadsområdet Sörse, utmed Kattegattsvägen och 
Mentorsvägen. Planområdet omfattar cirka 23 000 kvadratmeter (2,3 
hektar) och berör fastigheterna Rektorn 1, del av Lektorn 8 samt en del av 
Getakärr 5:1 som ägs av kommunen. Området består idag av kvartersmark 
för parkeringsytor inklusive ett parkeringsgarage. Det har tidigare funnits 
en matvarubutik inom den aktuella delen av Rektorn 1 men den revs 2015 
och sedan dess har det varit markparkering. Majoriteten av marken inom 
planområdet ägs av Varbergs Bostads AB men kommunen äger grönytorna 
som ligger mellan fastigheterna. Det intilliggande befintliga 
bostadsbeståndet inom Sörse ägs också av Varbergs Bostads AB. 
 
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten av att uppföra bostäder, 
kontor och centrumfunktioner inom fastigheterna Rektorn 1, del av Lektorn 
8 och Getakärr 5:1. Det är fortsatt viktigt att allmänna gång- och cykelstråk 
genom och förbi planområdet bevaras. 
 
Planförslaget omfattar bostadsbebyggelse, parkeringshus, kontorslokaler, 
centrumfunktioner samt säkerställande av gång- och cykelvägar igenom 
planområdet. Fullt utbyggt möjliggör planförslaget för cirka 60 bostäder 
och 2600 kvadratmeter kontorslokaler. 
 
Området Sörsedammen finns utpekat i kommunens kulturmiljöprogram för 
stadsområdet Stadens karaktärer (godkänt av Byggnadsnämnden 2012-08-
30) och beskrivs som karaktäristiskt för 1960–70 talen. Området uppfördes 
1967–1973 och är Varbergs största enhetliga lamellhusområde i 
miljonprogrammets anda. Fastigheten Lektorn inom planområdet ligger 
inom det utpekade området i Stadens karaktärer medan Rektorn och 
Mentorn ligger precis utanför. 
 

Beslutsunderlag 
Plan- och genomförandebeskrivning: Detaljplan för Rektorn 1, del av 

Lektorn 8 samt Getakärr 5:1. Samrådshandling, 2019-11-21. Varbergs 

kommun. 
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Övervägande 
Det är viktigt att ta hänsyn till befintlig bebyggelse i och i anslutning till 

planområdet vid gestaltningen i planområdet genom att följa de 

rekommendationer som anges i kulturmiljöprogrammet Stadens karaktärer 

(godkänt av Byggnadsnämnden 2012-08-30). 

 

Extra vikt bör läggas vid gestaltningen av parkeringshuset, som blir en 

dominerande byggnad inom området. Här kan finnas utrymme för en 

konstnärlig gestaltning, vilken kan förstärka platsens identitet, skapa 

sammanhang och estetiska värden. 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Byggnadsnämnden 
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 § 4 Dnr KFN 2019/0198 

 
 

Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för 
Träslöv 49:1 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
1. tillstyrka förslaget till detaljplan för Träslöv 49:1. 

 
Jäv 
Lars-Inge Andell(S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning av 
ärendet. 
Evy Vilhelmsson (S) ersätter Lars-Inge Andell (S). 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Planområdet mäter cirka 800 kvadratmeter och utgörs av fastigheterna 
Träslöv 49:1 samt delar av Träslöv s:9. Den förstnämnda fastigheten är 
privatägd och rymmer en pågående restaurangverksamhet. Den sistnämnda 
fastigheten är kommunal och rymmer bland annat strand- och 
naturområden, gång- och cykelväg, parkering och gatunät 
(Strandbackavägen med flera).  
 
Fastigheten Träslöv 49:1 rymmer en restaurangbyggnad samt uteservering. 
Verksamheten har utvecklats de senaste 5–10 åren från en småskalig kiosk 
till restaurangverksamhet av större skala. Gällande detaljplan anges 
området som allmän plats, vilket begränsar verksamheten på ett antal sätt. 
I syfte att medge verksamheten på platsen, samt ge viss 
utvecklingsmöjlighet, upprättas aktuell detaljplan. I samma projekt regleras 
sådana åtgärder som tidigare utförts, bland annat den allmänna gång- och 
cykelvägen som löper sydöst om verksamheten, bitvis inom fastigheten 
Träslöv 49:1. 
 
Planområdet ingår i området som regleras i översiktsplanen, ÖP 2010 – 
Fördjupning av stadsområdet, och anges där för blandad bebyggelse. De 
riktlinjer som ges innebär att karaktären av gammalt fiskeläge ska bestå.  
 
Planområdet gränsar till en arrendetomt inom fastigheten Träslöv s:9, som 
är bebyggd med bostadsbyggnad och två komplementbyggnader. 
Bostadsbyggnaden har inventerats av Kulturmiljö Halland år 2009 
(Hallandsinventeringen 2005–2010). Nybyggnadsåret uppskattas till 
någonstans mellan år 1920 – 1929, och byggnaden bedömdes vid 
inventeringstillfället vara i gott skick med goda förutsättningar för att 
bevaras. Byggnaden gavs klass C på klassificeringsskalan (A, B eller C), 
vilket innebär att bebyggelsen är av kultur- och byggnadshistoriskt värde 
för helhetsmiljön, men av mer vardagskaraktär av lokalhistoriskt intresse. 
 
Planförslaget medför inga direkta negativa konsekvenser för kulturmiljön, 
vare sig gällande riksintresset för kulturmiljö eller på grund av närheten till 
den kulturhistoriskt värdefulla bostadsbyggnaden söder om planområdet. 
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Beslutsunderlag 
Plan- och genomförandebeskrivning: Samrådshandling Detaljplan för 

Träslöv 49:1 med flera. Upprättad 2019-11-21, Varbergs kommun. 

 

Övervägande 
Med tanke på närheten till den i bebyggelseinventeringen C-klassade 

bostadsbyggnaden (som ligger på arrendetomt inom fastigheten Träslöv 

s:9) är det viktigt att byggnation inom samma område korrelerar 

utformningsmässigt med befintlig bebyggelse. Det är därför positivt att 

utformningsbestämmelser ges för de områden som ännu inte är bebyggda.  

I övrigt finns inget att invända. 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Byggnadsnämnden 
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 § 5 Dnr KFN 2019/0060 

 
 

Dokumenthanteringsplan - ändrad gallringsfrist 
för att möjliggöra för digitalt bevarande. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
1. godkänna förändringar i gallringsfristen för att möjliggöra ett digitalt 

bevarande. 
2. handlingar som inkommer digitalt skrivs inte ut. 

3. handlingar som inkommer eller upprättas på papper skannas in och 

bevaras digitalt vilket innebär att pappershandlingar, förutsatt att ingen 

väsentlig information går förlorad, kan gallras. 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Varje myndighet skall upprätta en dokumenthanteringsplan som beskriver 

myndighetens handlingar och hur dessa hanteras.  

Syftet med dokumenthanteringsplanen är att åstadkomma en effektiv 

styrning av dokumenthanteringen samt att leva upp till de lagkrav som 

åligger myndigheten i frågor rörande redovisning av allmänna handlingar 

och arkiv. 

En dokumenthanteringsplan skall innehålla information om myndighetens 

alla handlingar till exempel hur och var de skall förvaras, om de registreras, 

eventuell sekretess och om de skall bevaras eller gallras. 

Dokumenthanteringsplaner behöver revideras regelbundet för att de skall 

innehålla korrekt information och kunna vara ett stöd för verksamheten. 

 

Övervägande 
Ett av Varbergs kommuns prioriterade målområden är att använda ny 

teknik och digitalisering för att utveckla verksamheter och arbetsmetoder.  

För att efterleva kommunens mål om digitalisering samt som ett led i 

miljöcertifieringen föreslås att gallringsfristen för diarieförda handlingar 

ändras för att möjliggöra för digitalt bevarande.  

Handlingar som inkommer eller upprättas på papper skannas in och 

bevaras digitalt vilket innebär att pappershandlingar, förutsatt att ingen 

väsentlig information går förlorad, kan gallras. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
 
 

 
  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kultur- och fritidsnämnden 2020-01-30 9 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 6 Dnr KFN 2020/0017 
 
 

Remiss - namnförslag på nya och befintliga 
cirkulationsplatser inom Varbergs centrala delar 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
1. tillstyrka föreliggande namnförslag. 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Med anledning av framtida byggnation av nya cirkulationsplatser inom 
Varbergs centrala delar har vi sett över nya namn samt namnsatt befintliga  
cirkulationsplatser som idag inte varit namnsatta  
Stadsbyggnadskontoret föreslår att rondeller namnsätts med följande 
namn:  
 
Planerade nya cirkulationsplatser:  
1. Fareviksrondellen / Östra Hamnvägen, Getterövägen  
2. Jernverksrondellen / På Västkustvägen vid Colorama där Kamremsgatan 
ska ansluta, där industrispåren korsar Västkustvägen  
3. Ölandsrondellen / Österleden korsningen Ölandsgatan, Järngatan  
4. Träslövsrondellen / Träslövsvägen-Österleden  
 
Befintliga cirkulationsplatser:  
1. Svearondellen / Sveagatan – Träslövsvägen  
2. Almebergsrondellen / Ringvägen – Träslövsvägen  
3. Engelbrektsrondellen / Engelbrektsgatan – Östra vägen  
4. Föreningsrondellen/ Engelbrektsgatan – Föreningsgatan  
5. Sjukhusrondellen / Infart till sjukhuset Träslövsvägen - Österängsvägen  
6. Marmorrondellen / Brearedsvägen – Marmorgatan  
 
Stadsbyggnadskontoret vill får in kultur- och fritidsnämndens synpunkter 
på ovanstående förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag Dnr: SBK-2019-1939 
Kartbild över planerade nya cirkulationsplatser samt befintliga. 
 

Övervägande 
Kultur- och fritidsnämnden har inget att invända mot namnförslag på nya 

samt befintliga cirkulationsplatser inom Varbergs centrala delar. 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Stadsbyggnadskontoret 
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 § 7 Dnr  
 
 

Redovisning revisionsrapport GDPR samt 
granskning av registerförteckning 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
1. godkänna redovisningen. 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Nämndsekreterare, Gunilla Sandkvist, presenterar kommunövergripande 
revisionsrapport gällande granskning av efterlevnad av 
dataskyddsförordningen (GDPR) samt granskningsrapport över nämndens 
personuppgiftsbehandlingar och registerförteckning. 
 
Nämnden ges tillfälle att ställa frågor. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 8 Dnr KFN 2020/0013 

 
 

Fördelning av ram för mindre 
verksamhetsinvesteringar 2020 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

1 i första omgången disponera 1 980 tkr ur ram för mindre 

verksamhetsinvesteringar i syfte att investera i: 

- tre robotgräsklippare till: Övrevi IP, Veddige IP samt en i reserv 

(650 tkr) 

- Kombimaskin Carrier Turf (190 tkr) 

- Bygga ut bevattning Övrevi IP (200 tkr)  

- Meröppet Träslövsläges bibliotek (400 tkr) enligt tidigare beslut  

- Stolar Komedianten (100 tkr) 

- Upprustning Café Komedianten (240 tkr) 

- Aktivitetsbaserad arbetsplats korridoren på Norrgatan (200 tkr) 

2 i en andra omgång, senare i år, fatta beslut om hur resterande 1 020 tkr 

ska fördelas.  

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har inför 2020 fått en utökad budget för ram 
för mindre verksamhetsinvesteringar. Den nya budgeten uppgår till 3 000 
tkr vilket är en utökning med 1 000 tkr från 2019. Dessa medel är tänkt att 
användas till mindre investeringar/lokalanpassningar upp till 500 tkr inom 
nämndens ansvarsområde.  
 
Avdelningarna har arbetat fram sina behov/önskemål och gjort en 
prioriteringsordning inför 2020. Förvaltningsledningen har sedan 
prioriterat de områdena med störst behov. Förvaltningsledningen har tänkt 
att ytterligare ett beslut, om hur resterande medel (1 020 tkr) ska förledas, 
fasttas av nämnden senare i år.  
 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer ram för mindre verksamhetsinvesteringar  

 

Övervägande 
Förvaltningens bedömning är att investeringarna och fördelningen är 
rimlig med tanke på de behov som skrivits fram. 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 9 Dnr KFN 2019/0161 
 
 

Avsiktsförklaring mellan Varbergs kommun och 
Varbergs BoIS fotboll 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
1. godkänna förslag till avtal för utökad hyra Varbergs BoIS. 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Med anledning av att Varbergs BoIS avancerat till spel i allsvenskan från 
2020 ställs högre krav på hemmaarenan Påskbergsvallen. 
Kommunen har under hösten 2019 initierat och lett ett gemensamt arbete 
kring behovsanalys och förstudie. Samverkan har skett tillsammans med 
Varbergs BoIS som uttryckt önskemål för olika lösningar och funktioner. 
Förstudien genererade i en rapport med förslag på genomförande i två 
etapper för att tillmötesgå Svenska Fotbollsförbundets arenakrav för 
allsvenskt spel. 
 
Varbergs BoIS har att täcka större delen av den kostnadsökning för 
kommunen som förslaget medför. 
Efter Varbergs BoIS önskemål har förslaget reviderats. Varbergs BoIS är 
införstådd med att konsekvenser som kan hänföras till nämnda revidering 
sker på egen risk. 
 

Beslutsunderlag 
Förstudierapport – Arenaanpassningar Påskbergsvallen. 

Avsiktsförklaring. 

Avsteg från framtagen förstudierapport och kalkyl. 

Avtal angående finansiering av arenaanpassningar. 

 

Övervägande 
Syftet med avtalet är att formalisera en överenskommelse som innebär att 

Varbergs BoIS till viss del kompenserar kommunen för de ökade 

kostnaderna avseende Påskbergsvallen som arenaanpassningarna kommer 

att innebära. 

Efter revidering av förstudien och beräkning av kostnad för genomförande 

har kommunen dragit av marknadsvärde för arenans varumärke. 

Återstoden av kostnadsökningen har utgjort underlag för avtal. 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 10 Dnr  
 
 

Tillitsbaserat ledarskap - Information 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
1. godkänna redovisningen. 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Förvaltningschef Katarina Sundberg informerar om tillitsbaserat ledarskap. 
 
Nämnden ges tillfälle att ställa frågor. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 11 Dnr  
 
 

Förvaltningen informerar 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
1. godkänna redovisningen 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
1. Ordförande Lena Språng (C) informerar: 

- om ärende Översyn kommunala bidragsbestämmelser 2020 (KFN 
2019/0104). 
Beslut i kommunstyrelsen om återremiss för att göra redaktionella 
ändringar vilket kommer att handläggas av kommunstyrelsen. 

 
2. Förvaltningschef Katarina Sundberg informerar: 

- om förvaltningens arbete med att hitta nya roller och uppdrag i den 
nya organisationen.  

 
- Kultur- och bibliotek kommer att ha möte med förskole- 

grundskoleförvaltningen om besparingskrav inom kultur i skolan 
och skolbibliotek. 

 
- Rekrytering av ekonomer inom fritidsavdelning och kultur- och 

biblioteksavdelningen samt nämndsekreterare är klara. 
Rekrytering av avdelningschef till kultur- och bibliotek pågår. 

 
- På World Radio Day, den 13 februari, invigs Världsarvet Grimeton 

Radiostations nya konstnärliga gestaltning, verket Transmission av 
Aleksandra Stratimirovic. 

 
3. Avdelningschef fritid, Mari Hagborg Lorentzon informerar 

- om planerat möte med Kungsbacka kommun om avtal kring 
Sjöaremossen. 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 12 Dnr  
 
 

Delegeringsärenden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
1. godkänna redovisningen 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
1. Ansökan Idécentralen– Lina Jansson beviljas ett bidrag på 30 000 

kronor för att genomföra sitt projekt, musikalen ”Tre generationer av 

kamp” (Dnr KFN 2019/0202). 

 

2. Ansökan Idécentralen – Jennie Bjurenheim Sandelius beviljas ett 

bidrag på 9 000 för sitt projekt, dokumentärfilmen ”Blue the film” (Dnr 

KFN 2019/0201). 

 

3. Ansökan om bidrag för vänortsutbyte – Varbergs BoIS FC beviljas ett 

bidrag på 45 746 kronor för vänortsutbyte med Harderslev FK, 

Danmark (Dnr KFN 2019/0200). 

 

4. Ansökan om investeringsbidrag – Bua Idrottsförening beviljas ett 

bidrag på 43 100 kronor för inköp av två 11-mannamål, nät till två 7-

mannamål samt 20 000 kronor för installation av vattenmätare (Dnr 

KFN 2020/0004). 

 

5. Ansökan om investeringsbidrag – Varbergs boxningsklubb beviljas ett 

bidrag på 100 000 kronor för iordningställande av två omklädningsrum 

med en toalett och två duschar i respektive rum (Dnr KFN 2020/0003). 

 

6. Ansökan om projektbidrag – HK Varberg får avslag på ansökan om 

50 000 kronor för ett uppstartsläger för ungdomar (Dnr KFN 

2020/0002) 

 

7. Ansökan om investeringsbidrag – Grimetons IK beviljas ett bidrag på 

75 000 kronor för inköp av robotgräsklippare (Dnr KFN 2019/0171). 

 

8. Ansökan om investeringsbidrag – Derome bollklubb beviljas ett bidrag 

på 59 300 kronor för inköp av två 7-mannamål samt sarg (Dnr KFN 

2019/0147). 

 

9. Ansökan om kartbidrag – FK Friskus beviljas ett bidrag på 50 000 

kronor för kartframställan (Dnr KFN 2019/0173). 

 

10. Ansökan om investeringsbidrag – Varbergs Skateboardklubb beviljas ett 

bidrag på 90 000 kronor för renovering av skateboardramp (Dnr KFN 

2019/0172). 
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11. Ansökan om investeringsbidrag – Nak Muay Varberg Beviljas ett bidrag 

på 16 450 kronor för inköp av träningsgolv (Dnr KFN 2019/0175). 

 

12. Ansökan om investeringsbidrag – Trönninge Bollklubb beviljas ett 

bidrag på 250 000 kronor för renovering av kök i klubbstuga (Dnr KFN 

2019/0181). 

 

13. Ansökan om investeringsbidrag – Norvalla IF beviljas ett bidrag på 

90 000 kronor för byte av tak (Dnr KFN 2019/0168). 

 

14. Ansökan om investeringsbidrag – Skultagårdens Ryttarförening får 

avslag på ansökan om 430 000 kronor för inköp av ny sand till 

paddock, dränering och ny ridhusbotten och inköp av ny hinderpark 

(Dnr KFN 2019/0169). 

 

15. Ansökan om investeringsbidrag – Varbergs Scoutkår beviljas ett bidrag 

på 46 959 kronor för installation av nytt vattenfilter (Dnr KFN 

2019/180). 

 

16. Ansökan om investeringsbidrag – Varbergs Vattenskidklubb beviljas ett 

bidrag på 25 000 kronor för ett nytt altantak (Dnr KFN 2019/0183). 

 

17. Ansökan om bidrag – Varbergs Parasport beviljas ett bidrag på 20 000 

kronor för deltagande i Malmö Open (Dnr KFN 2019/0133). 

 

18. Ansökan om projektbidrag – FK Friskus beviljas ett bidrag på 80 000 

kronor för att genomföra friskvårdsaktiviteten ”Hitta ut” (Dnr KFN 

2019/0179). 

 

19. Ansökan om investeringsbidrag – Föreningen Skällingegården beviljas 

ett bidrag på 100 000 kronor för målning av tak (Dnr KFN 202/0012). 

 

20. Ansökan om investeringsbidrag – Skällinge Bollklubb beviljas ett bidrag 

på 37 976 kronor för inköp av två 11-mannamål (Dnr KFN 2020/0011). 

 

21. Ansökan om investeringsbidrag – Himledalens ridklubb får avslag på 

ansökan om 235 900 kronor för byte till ledlampor med rörelsesensor i 

ridhuset (Dnr KFN 2020/0010). 

 

22. Ansökan om kartbidrag – Orienteringsklubben Nackhe beviljas ett 

bidrag på 50 000 kronor för kartframställan (Dnr KFN 2020/0009). 

 

23. Ansökan om investeringsbidrag – Varbergs roddlubb beviljas ett bidrag 

på 30 000 kronor för ombyggnad av dusch och omklädningsrum (Dnr 

KFN 2020/0008). 

 

24. Ansökan om investeringsbidrag – Varbergs golfklubb beviljas ett bidrag 

på 25 000 kronor för inköp av hjärtstartare (Dnr FN 2020/0007). 

 

25. Ansökan om investeringsbidrag – Valinge Idrottsförening beviljas ett 

bidrag på 76 000 kronor för lagning av tak (Dnr KFN 2020/0006). 
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26. Ansökan om investeringsbidrag – Sunvära Sportklubb beviljas ett 

bidrag på 160 000 kronor för renovering av klubbstuga (Dnr KFN 

2020/0005). 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 13 Dnr  
 
 

Rapporter 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
1. godkänna redovisningen. 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
1. KS § 287/2019 – Nya riktlinjer för informationssäkerhet (Dnr KS 

2019/0562). 

 

2. KS pu § 89/2019 – Hälsostrategi - avskrivning (Dnr KS 2019/0480). 

 

3. KF § 210/2019 – Svar på motion om språk- en resurs i kommunikation 

(Dnr KS 2019/0425). 

 

4. KF § 208/2019 – Svar på motion om införande av avgiftsfri kulturskola 

(Dnr KS 2019/0128). 

 

5. KF § 207/2019 – Strategi för krisberedskap (Dnr KS 2019/0492). 

 

6. KF § 203/2019 – Resultatindikatorer – Mål och inriktning 2020–2023 

(Dnr KS 2019/0422). 

 

7. KF § 202/2019 – Förändrade ramar 2019 med anledning av ny 

kommunal redovisningslag (Dnr KS 2019/0483). 

 

8. KF § 201/2019 – Redovisning av uppdrag om uppföljning av 

kartläggning av kommunens insatser till personer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt omfördelning av anslag 

(Dnr KS 2017/0700). 

 

9. KS pu § 3/2020 – Anvisningar vid dödsfall (Dnr KS 2019/0576). 

 

10. Protokoll FSG 191124 

 

11. Protokoll FSG 191212  

 

12. Protokoll kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 200116. 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 
 
 


