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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

18 oktober 2017

Datum då anslaget sätts upp

27 oktober 2017

Datum då anslaget tas ned

20 november 2017

Förvaringsplats för
protokollet

Kultur- och fritidsförvaltning
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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2017-10-18

3

Kfn § 106

Förvaltningen informerar
1. Förvaltningschef Christina Josefsson informerar:
- Åkulla Outdoor 8 oktober - samarbetsprojekt mellan VFAB,
Marknad Varberg och kultur- och fritidsnämnden som besöktes av ca
5 000 personer
- Centralenfest den 7 oktober som besöktes av ca 200 ungdomar
- Tema Finland – arrangemanget på Komedianten
- Materiell tanke –vernissage 7 oktober
- invigningar av meröppet i Rolfstorp den 2 december, Art Made This den 4
november och Vege den 28 oktober
- nytt uppdrag från kommunstyrelsen om Aktiv senior, utredningsarbetet
har påbörjats
- arbetet med att göra Varberg mer attraktiv (Västerport, hamnen,
Varbergs Event)
- förvaltningen arbetar för närvarande med bland annat kvalitetsundersökningar, Varberg Direkt, kvalitetsarbete, verksamhetsplan
2. Fritidschef Mari Hagborg-Lorentzon informerar nämnden om möte med
Lilla Träslövs FF.
3. I samband med dagens möte informeras nämnden om museets
verksamhet och den pågående fotoutställningen av Jesper Mohlin ”24
porträtt av min pappa Kamilla”.
4. Visning av filmen ”Också människa” som producerats av
ungdomsgårdarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 107

Avstämning kultur- och fritidsnämndens
investeringar
Förvaltningens lokalstrateg Mia Svedjeblad informerar:
Pågående projekt
Ungdomsgård Vege – lokalanpassning klar och invigning planeras till den
28 oktober. Befintlig evakueringslokal ställs om till replokal. Utemiljö
kvarstår.
Varbergs teater –Byggstart har skett. Markarbete pågår. Driftöverlämning
28 februari 2018. Invigning planeras till 10 mars 2018. Plattformshiss i
salongen utgår.
Omklädning Ankarvallen – Arbete med etablering pågår och byggstart sker
snart. Planerad slutbesiktning maj 2018. Planerad inflyttning augusti 2018.
Schaktmassor läggs på angränsande, ojämn C-plan. Kortsidesläktare är inte
längre aktuell.
Lindvallen IP – inkommet anbud ligger över budget. Automatiserad
bevattning exkluderades från projektet och hanteras separat framöver.
Separat tilläggsäskande på 2 950 tkr har ställts till fullmäktige Avvaktar
beslut i fullmäktige. Projektet försenat.
Ny bad- och simanläggning
- Projektering med NCC har startat
- Verksamheten arbetar med lokalprogram, sambandschema, hur stora
personalutrymmen skall vara
- Spetskompetens upphandlad till stöd för förvaltningen
- Evakueringsplan kommer tas fram och inkluderas i
kommunikationsplan
- Planerad rivning juli/augusti 2018
- Slutbesiktning oktober 2020 och invigning kan ske i januari 2021.
- Diskussion förs gällande ytor, plan 2 i ishallen
Projekt med färdig förstudie, avvaktar fullmäktiges beslut:
Löparbanor Påskbergsvallen – beräknad reinvestering 2 000 tkr.
Beräknad projektstart 1 januari 2018 och driftöverlämning april 2018.
Avvaktar beslut i fullmäktige.
Konstgräsplan Centrum – ny konstgräsplan byggs på Håstens grusplan till
en kostnad av 12 050 tkr. Bidrag från Sparbankstiftelsen 7 000 tkr.
Byggstart planeras våren 2018, driftöverlämning hösten 2018. Avvaktar
beslut i fullmäktige.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 108

Status för förstudier för kultur- och
fritidsnämndens investeringar
Lokalstrateg Mia Svedjeblad rapporterar:
KonstgräsplanBua/Väröbacka– markägare hittad som vill sälja mark vid
Väröbacka skola.
Omklädning Sjöaremossen – förstudie beräknas klar under oktober för
beslut i kultur- och fritidsnämnden i november.
Ungdomsgård i Bua – ombyggnation kvartal 1 2018. Invigning kvartal 2
2018.
Kyrkskolan i Tvååker – samnyttja lokal för ungdomsgård, kulturskolan och
föreningsliv.
Societetsscenen – montering av trossar, uppfräschning backstage.
Rosenfredskolan – behov av anpassning i lokaler, viss ombyggnation mm.
Äskande till serviceförvaltningen: personallokaler på Påskbergsvallen samt
personaltoalett i Veddige bibliotek.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2017/0020

Månadsrapport september
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. lägga rapporten till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens driftbudget uppgår till 147 708 tkr efter
september månad och därmed har ingen förändring av budgeten skett
under månaden.
Nämndens preliminära driftutfall efter september månad uppgår till
110 737 tkr vilket motsvarar ett användande av budgeterade medel på 75 % i
jämförelse med föregående års förbrukning, som även den låg på 75 %.
Utfallet är i kronor 6 478 tkr högre än föregående år vilket indikerar en
nettokostnadsökning på 6,2 %. Ökningen skall ställas i relation till
budgeterade medel som ökat med 5,7%.
Av den totala investeringsbudgeten på 3 750 tkr beräknas inga avvikelser
inträffa. Hittills har 2 089 tkr upparbetats.
Mer detaljerad information om drift- och investeringsutfall finns i
beslutsunderlaget.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet protokoll 4 oktober 2017, § 113.
Förvaltningens beslutsförslag daterat den 29 september 2017.
Månadsrapport september 2017.

Övervägande
Ingen jämställdhetsbedömning anses nödvändig för det här ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2017/0115

Svar remiss reviderad
fastighetsinvesteringsprocess
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens yttrande inklusive bilaga och anta det som sitt
eget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Förslag på ny fastighetsinvesteringsprocess har tagits fram av
samhällsutvecklingskontoret. Tanken är att plocka ur
fastighetsinvesteringars process ur befintlig investeringsprocess, som
beslutades gälla från budgetår 2015. Beslut fattades i KS 2013-06-25, dnr
KS 2013/0033.
Kommunen hade en revision 2015 som identifierade en oklarhet i processen
för investeringar, roller och ansvar. En genomlysning av befintlig
investeringsprocess och fastighetsorganisation startades upp i ledning av
extern konsult. Syftet var att tydliggöra koppling till
projektstyrningsmodellen som kommunen arbetar efter, förtydliga ansvaroch arbetsfördelning, grund för beslut och vilka faser processen skulle bestå
av. Kommunen kommer även att ta fram en lokalförsörjningsprocess som
samverkar med investeringsprocessen. Det är av vikt att kommunens
fastighetsinvesteringar föregås av utredningar som på ett rationellt och
förvaltningsgemensamt sätt säkerställer rätt satsningar, vid rätt tillfälle och
rätt plats. Nuvarande investeringsprocess är uppdelad i fyra faser:
1. Åtgärdsval
2. Förstudie
3. Genomförande
4. Driftsättning
Förslag på reviderad fastighetsinvesteringsprocess har sju faser:
1. Behovsanalys
2. Åtgärdsval
3. Förstudie
4. Projektutveckling
5. Projektering
6. Byggnation
7. Överlämning
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Enligt samhällsutvecklingskontoret är förslaget väl genomarbetat och
förväntas möta de krav som ställs på noggrannhet och uppföljning under
alla faser i processen. Under ekonomi och verksamhet beskrivs att
kostnaderna för verksamheterna inte kommer att öka.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet protokoll 4 oktober 2017, § 117.
Förvaltningens beslutsförslag daterat den 6 september 2017.
Reviderad fastighetsinvesteringsprocess, dnr KS 2017/0357–1
Befintlig investeringsprocess, KS 2013/0033
Bilaga remisskommentarer.

Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden har valt att beskriva sitt övervägande i två
delar. En för övergripande kommentarer och en mer detaljerad, separat
bilaga, som hanterar de bilagor som beskriver de olika faserna.
Övergripande:
• Inga nya faser med nya skriftliga rapporter önskas. Det är viktigt att
processen flyter bra och ingen fördröjnings sker genom att
detaljstyrning av verksamhetsfrågor ska lyftas till kommunstyrelsen
och belasta dess förvaltning i onödan.
• Processkarta bör ingå i materialet för att enklare se de olika faserna,
grindar för beslut samt ansvaret under de olika faserna.
• Förslaget kommer att innebära en väsentligt utökad tidsutdräkt från
initiering till projektstart, vilket riskerar att försena genomförandet
av viktiga byggprojekt.
• Uppdatering av fastighetsinvesteringsprocess föreslås ske en gång
per mandatperiod i stället för en gång per år. Det är en belastning
för nämnden att årligen göra denna revideringsomgång och det är
viktigt med långsiktighet i processen.
• Behovsanalys och åtgärdsval slås samman till en fas, som
initierande nämnd ansvarar för och beslutar om. Efter beslut om
åtgärdsvalet i nämnden går ärendet sedan vidare till
kommunstyrelsen inför beslut om att sätta igång förstudie.
• I stycket om att restvärde på ersatt/ombyggd investering skrivs ned
och belastar årets resultat bör det framgå vem som bär denna
kostnad, det vill säga nämnd, kommunstyrelse eller
kommunfullmäktige.
• Under arbetsfördelning är det viktigt att åtgärdsval och förstudie
sker i samverkan mellan kommunstyrelsens förvaltning och
initierande nämnd så delaktighet skapas.
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•

I stycket om konsekvens för förstudiekostnad vid uteblivet projekt
föreslås följande skrivning ”initierande nämnds driftbudget eller
resultatreserv”.
• Efter genomförd förstudie fattas beslut i initierande nämnd vilken
för in investeringen i nämndens investeringsplan. Information kan
delges till kommunstyrelsen men beslutet måste ske i nämnd.
Budgetprocessen är ju ett parallellt forum och där beskrivs att
nämnd svarar för uppdatering av sin investeringsplan och budget.
• Processen kommer bli mer kostnadsdrivande då fler tjänstemän och
politiska instanser berörs.
• Styrgruppens uppdrag och ansvar måste ha en politisk förankring i
initierande nämnd och kommunstyrelse innan ekonomiska avsteg
beslutas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2017/0110

Lokalanpassning Veddige bibliotek
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna åtgärdsvalsstudien gällande ny personaltoalett i Veddige
bibliotek

2. hemställa hos servicenämnden att få ta i anspråk 300 tkr ur

servicenämndens investeringskonto 32220 ”anpassning fastighet”
avseende lokalanpassningar i Veddige bibliotek.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Befintlig toalett i Veddige bibliotek uppfyller inte arbetsmiljölagens krav
(AFS 2009:2 §102) gällande toalettrum. Idag finns enbart en toalett i
Veddige bibliotek som används av personal och allmänhet vilket inte är
optimalt ur flera hänseende, bland annat smittorisker. Problemet har
diskuterats en längre tid och nu behöver åtgärd vidtas för personalen och
deras arbetsmiljö. En ny toalett (HWC) byggs i anslutning till entré och
befintlig toalett. Denna efterlever krav på tillgänglighet med rullstol och har
ett skötbord som kan fällas ner vid behov. Det gör att befintlig toalett kan
fräschas upp och bli en renodlad personaltoalett. Arbetet planeras
genomföras så snart beslut om medel är fattat i servicenämnden. Det kan
medföra begränsningar i öppethållande av verksamheten under den
månadslånga byggtiden om inte temporära lösningar kan ske under tiden.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 4 oktober 2017, § 118.
Förvaltningens beslutsförslag daterat den 21 september 2017.
Åtgärdsval lokalanpassning Veddige bibliotek.

Övervägande
Det finns inga andra alternativa lösningar för att möta arbetsmiljöverkets
krav om inte personalen i verksamheten ska behöva stänga entrédörren för
att kunna gå på toaletten. Insatsen skapar dessutom ett nytt HWC som har
korrekt utformning för tillgänglighet med rullstol. Skötbord installeras som
går att fälla ihop efter nyttjandet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2016/0156

Remiss - Handlingsplan mot våldsbejakande
extremism
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. tillstyrka strategin mot våldsbejakande extremism med reservation för
rubriken ”Kriget i Syrien” under kapitlet ”Risker och utmaningar” bör
ändras till ”Våldsbejakande miljöer”.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun saknar idag ett strukturerat utvecklingsarbete och en
beredskap för att förebygga och hantera våldsbejakande extremism. Det är
viktigt att betona behovet av att kartlägga samtliga grupperingar som kan
ha anknytning till den våldsbejakande extremismen. Varbergs kommun ska
framöver komplettera kartläggningen med fakta och analyser rörande de
övriga grupper/miljöer som av regeringen betraktas som våldsbejakande
extremistiska.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 4 oktober 2017, § 119.
Förvaltningens beslutsförslag daterat den 25 september 2017.
Remiss: Ks au § 576 2016-12-13. Handlingsplan mot våldsbejakande
extremism.

Övervägande
Arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism fordrar tätt
samarbete mellan kommunens nämnder och bolag samt mellan kommunen
och externa instanser som till exempel nationella samordnaren, polisen,
länsstyrelsen, civilsamhället och enskilda medborgare. Det är därför av stor
vikt att kommunen har en utsedd funktion och tydlig organisation som kan
ta ett övergripande ansvar för den här frågan. Att Räddningstjänsten Väst
får uppdraget att i ett styrdokument definiera och tydliggöra organisation
och struktur är bra.
I strategin bör även perspektiv och ansvar kring det reaktiva arbetet lyftas
fram samt arbetet med eventuella återvändare.
Kultur- och fritidsnämnden anser att rubriken ”Kriget i Syrien” under
kapitlet ”Risker och utmaningar” ska ändras till ”Våldsbejakande miljöer”.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 113

Sammanträdesprotokoll
2017-10-18

12

Dnr KFN 2017/0081

Remiss - motion om generationsbryggor
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. avstyrka motion om att aktivt arbeta för generationsbryggor i kommunen
då det redan sker i olika former i föreningars regi.

Reservation
Anna Vilfalk (SD) anmäler skriftlig reservation mot beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Vilfalk (SD) föreslår att motionen tillstyrkes.
Christofer Bergenblock (C) yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att nämnden
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Ordföranden ställer proposition enligt följande ordning:
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för bifall till Anna Vilfalks (SD) förslag.
Med 10 Ja-röster för arbetsutskottets förslag och 1 Nej-röster för Anna
Vilfalks (SD) förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden bifalla
arbetsutskottets förslag.

Beslutande

Ja

Sven Andersson (M)
Lars-Ingvar Lindblom (M)
Christofer Bergenblock (C)
Louise Blixt Modée (C)
Inger Brosved (L)
Pierre Ringborg (-)
Linda Berggren (S)
Roland Ryberg (S)
Viveca Haugness (S)
Göran Stark (S)
Anna Vilfalk (KD)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Summa

10
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Beskrivning av ärendet
Motion har lämnats till kommunfullmäktige om generationsbryggor från
Olle Hällnäs (SD) och Andreas Feymark (SD). Motionen handlar om att ta
tillvara äldres kunskap och berättelser och låta barn ta del av dessa. På
detta sätt skulle halländsk kultur och historia bevaras. I motionen beskrivs
generationsbryggor som möjliggör möten mellan barn och äldre. Motionen
föreslår att Varbergs kommun genom samverkan mellan äldreboenden,
föreningar och skolor aktivt arbetar för införandet av generationsbryggor i
kommunen.
Motionen har lämnats för yttranden till barn- och utbildningsnämnden,
kultur- och fritidsnämnden samt till socialnämnden.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 4 oktober, § 121.
Förvaltningens beslutsförslag daterat den 25 september 2017.
Remiss – Motion om generationsbryggor.

Övervägande
Nämnden ser positivt på samverkan mellan de som bor på äldreboende,
föreningar och elever på olika skolor där möten skapar erfarenhet- och
kunskapsutbyte mellan generationerna.
I både kultur- och idrottsföreningar sker idag ett utbyte mellan
generationer. Bidragsbestämmelserna klargör även att föreningar behöver
minst tio medlemmar under 20 år för att vara bidragsberättigade, vilket
skapar en drivkraft hos föreningar med äldre medlemmar att tillgängliggöra
sin verksamhet för yngre kommuninvånare.
Vidare ser kultur- och fritidsnämnden att kommunens föreningar är
bildade och utformade efter att ta tillvara medlemmarnas intresse av
verksamheten. Det finns således sällan en strävan efter ålderssegregation.
Detsamma gäller för kultur- och fritidsnämndens egna verksamheter.
Exempelvis är vattengympa en verksamhet som är anpassad utifrån
seniorers behov men som är tillgänglig även för yngre målgrupper.
Som beskrivs ovan återfinns idag redan generationsbryggor i kommunens
föreningar. De föreningar som har intresse av att arbeta mot skola och
äldreboenden gör det idag i den utsträckning de har möjlighet och
förutsättningar till.
Nämnden föreslår därför att motionen avstyrkes då det redan idag finns
generationsbryggor inom föreningar och samverkan sker mellan föreningar,
äldreboenden och skolor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Reservation från Sverigedemokraterna, Kultur och Fritidsnämnden
171018, Yttrande över motion om att införa generationsbryggor: Dnr:
KFN 2017/0081-2
Motionen till kommunfullmäktige handlar om att införa generationsbryggor för att på ett
systematiskt sätt arbeta med samarbete mellan kommunens äldreboenden, skolor och föreningar.
I motionen beskrivs det tydligt att hur både äldre och yngre kan dra nytta av samarbete.
I försök att rättfärdiga avslag på motionen hänvisas det till förvaltningens utlåtande: ”Samverkan sker
på olika sätt, i olika former, utifrån de möjligheter och förutsättningar som finns på boenden och
skolor.”
Ledamöter för Sverigedemokraterna har samtalat med förskolepersonal, föräldrar och anställda inom
Varbergs omsorg som har uttryckt önskan om att samarbetet behövs utökas och struktureras mellan
skolor/förskolor/äldreboenden och föreningar. På vissa skolor/förskolor/äldreboenden sker ingen
samverkan alternativt mycket liten, på andra sker samverkan/samarbete frekvent.
Ett gott exempel på där samverkan mellan förskola och äldreboende sker ofta är förskolan i
Kungsäter och äldreboendet som ligger precis jämte. Där besöker förskolebarnen äldreboendet
regelbundet och inte enkom på speciella högtider tex Lucia som förvaltningen beskriver. Samarbetet
höjer livskvaliteten och livsglädjen för de äldre på boendena och flera äldre som
Sverigedemokraterna talat med uppger att besök ifrån förskolebarnen är höjdpunkten i deras
tillvaro. Flera äldre uppger att de känner sig behövda och att de gör stor nytta när de förmedlar
kunskap vidare till barnen. Barn får precis som äldre stor nytta och glädje av regelbundna besök på
äldreboenden, de får kunskap om hur det fungerade förr, det blir en extra vuxen att samtala med
utöver personalen och de får känna sig behövda och uppskattade utav de äldre.
På andra förskolor och skolor i centrala Varberg sker ingen/mycket liten samverkan med
äldreboenden och dessa barn och äldre blir berövade utav de goda effekterna som samarbete leder
till.
Genom att aktivt arbeta för att införa generationsbryggor mellan äldreboenden, föreningar som tex
PRO och skolor/förskolor uppstår mervärden i form av kunskapsutbyte och livsglädje.
På dessa tidigare nämnda anledningar reserverar jag mig mot beslut om att avslå motionen.

Anna Vilfalk, Sverigedemokraterna
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Dnr KFN 2017/0144

Sammanträdestider 2018
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. fastställa följande sammanträdestider för nämndsmöten 2018:
31 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 23 maj, 20 juni, 29 augusti,
26 september, 24 oktober, 21 november och 19 december.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har att fastställa nästa års sammanträdestider.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 4 oktober 2017, § 122.
Förvaltningens beslutsförslag daterat den 1 september 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Kfn § 115

Rapporter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. lägga rapporterna till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Kf § 135 – 2017-09-19. Entledigande och fyllnadsval av ledamot i kulturoch fritidsnämnden.
2. Kf § 157 – 2017-09-19. Svar på motion om uppföljning av genomförande
av motioner.
3. Ks § 165 – 2017-06-27. Befolkningsprognos 2017–2021 med utblick mot
år 2030 (Dnr KFN 2017/0121).
4. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskottsprotokoll 2017-09-06 (Dnr
KFN 2017/0001).
5. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskottsprotokoll 2017-10-04 (Dnr
KFN 2017/0001).
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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Kfn § 116

Delegeringsärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. lägga informationen om delegeringsbeslut till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Grimetons Idrottsklubb – 30 000 kr i särskilt verksamhetsbidrag.
Beslut: Jari Kajanne. Dnr KFN 2017/0149.
2. Bidrag till fototävling online – 750 kr. Beslut: Jari Kajanne. Dnr KFN
2017/0143.
3. Bidrag 20 000 kr till kortfilminspelning av Fasader. Beslut: Jari Kajanne.
Dnr KFN 2017/0134.
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Utdragsbestyrkande
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