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Kfn § 149

Förvaltningen informerar
1. Buas och Tvååkers ungdomsgårdar i samarbete med fritid för
funktionshindrade har under tre veckor i somras spelat in en film med titeln
”Fiket”. Filmen förevisas för kultur- och fritidsnämnden.
2. Förvaltningen kommunikatör Anna Fridh visar bilder från kultur- och
fritidsförvaltningens monter på Visionsdagar 2015. Från förvaltningens sida
framförs en reflektion över att allmänheten borde ges större möjlighet att
besöka evenemanget.
3. Förvaltningschef Christina Josefsson presenterar programmet för
invigningen av Fredsåret ”Varberg Calling for Peace”, som äger rum på
nyårsdagen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0105

Rapport från Centralgruppen
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 17 juni 2009 att bilda en
referensgrupp som skulle arbeta med ungdomsfrågor i Varberg. Tanken med
gruppen var att öka politikernas intresse och kunskap om ungdomsfrågor för
att underlätta dialog mellan politiker och tjänstemän samt mellan politiker
och ungdomar när det gäller ungdomsfrågor.
Kultur- och fritidsnämnden beslöt den 18 juni 2014, § 84, förutom
namnbyte från Ungdomspanelen till Centralgruppen, om en revidering av
arbetsordning, från 2011-05-18 (KFN 2011/0008), för att förtydliga
Centralgruppens funktion och bättre beskriva dess funktion framöver.
Förändringen i arbetsordningen omfattar Centralgruppens arbete med
utvecklingsfrågor för verksamheten samt Idécentralen, som är ett nytt
system som ska stödja ungas egna idéer och ge dem möjlighet att vara med
och ta beslut kring verksamhetens resurser.
Ungdomssamordnare Niklas Lundin, informerar nämnden om bl.a.
Centralgruppens sammansättning (26 aktiva ungdomar inklusive 16 tjejer),
inkomna idéer (18 st), genomförda projekt (10 st) samt refererar från senaste
mötet med politiker som ägde rum den 18 november.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0021

Månadsrapport november
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga rapporten för november månad till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Preliminärt utfall efter november månad
anmärkningsvärda avvikelser från budget.

tyder

inte

på

några

Skrivelse från förvaltningen, daterad den 21 november 2014, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 december 2014, § 161, och
beslutat om återremiss för komplettering inför dagens möte.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0069

Fördelning av kultur- och fritidsnämnden ram 2015 samt
uppräkning av bidragen
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- fördela kultur- och fritidsnämndens ram 2015 på
följande:
nämnd

1 014

förvaltningsledning/stab

5 653

fritid

55 384

kultur

42 215

ungdom

27 061

131 327 tkr enligt

samt att
- bidragen för 2015 utöver ramjustering räknas upp med 2,2 % och fördelas
i enlighet med förvaltningens förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Den 25 november 2014 beslutade kommunfullmäktige om kommunens
budget 2015. Av kommunens totala budgetram så erhåller kultur- och
fritidsnämnden ett kommunbidrag motsvarande 131 327 tkr. 2014 hade
nämnden en ram på 120 731 tkr.
I samband med att ramarna för 2015 sattes i förra årets budget, beslutades
(likt tidigare år) att varje nämnd skulle effektivisera sin verksamhet med en
procent. För kultur- och fritidsnämnden uppgår effektiviseringen till 1 207
tkr. För hela kommunen frigjordes 26 000 tkr som i årets budget fördelas
mellan särskilt prioriterade områden, det vill säga där de bäst anses behövas
för att kommunen snabbare ska nå målen som fullmäktige fastställt för
2013-2015. Av de frigjorda medlen har kultur- och fritidsnämnden fått
1 000 tkr (3,8 % av totalen) fördelat enligt nedan:
- 450 tkr för att anställa en föreningscoach
- 200 tkr för att öka föreningsbidragen (lokal- och anläggningsbidrag)
- 100 tkr för att ha meröppna bibliotek
- 200 tkr för studieförbunden
- 50 tkr för en medborgarceremoni.
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Löneökningen för 2015 är beräknad utifrån förvaltningens
personalkostnader 2013 justerad upp till 2014 års nivå och därefter
multiplicerat med arbetskraftskostnadsindex på 3 %. För nämnden innebär
det en ramökning om 1 569 tkr för 2015. Nämnden kompenseras även med
322 tkr för att tjänsterna man köper av servicenämnden ökar i pris p.g.a. av
deras löneökningar.
Prisökningen på övrig förbrukning utgår från nämndens nettokostnad 2013
exklusive kapitalkostnader justerade till 2014 års nivå och därefter
multiplicerat med 2,2 %. Den beräknade ökningen för nämnden uppgår till
1 395 tkr för 2015.
De förtroendevaldas arvoden kommer från och med 2015 beräknas med
riksdagmannarvoden som bas istället för inkomstbasbelopp. Det innebär att
ersättningsnivåerna ökar med drygt 5 % för år 2015. Därför har kultur- och
fritidsnämnden tillförts 50 tkr.
Under 2014 har nämnden kompenserats med 7 852 tkr för drift- och
verksamhetskostnader kopplat till Varbergs ishall och 200 tkr kopplat till
Ankarvallen. Nämnden har även tillförts 1 196 tkr för kapitalkostnader på
de ”nya” investeringar som genomfördes 2013.
Nämndens ram justeras varje år i samband med att avskrivningsunderlag för
äldre investeringar sjunker samtidigt som nämndens kapitalkostnader
minskar. Därmed har nämndens ram minskat med 254 tkr för äldre
investeringar.
Inför 2015 är förvaltningens förslag att samtliga bidrag räknas upp med
2,2% enligt PKV-index utöver ramjusteringen, som innebär att lokal- och
anläggningsbidrag samt bidrag till studieförbund räknas upp med 200 tkr
vardera:

Justerandes sign

Uppräkning av bidrag 2015

2012

2013

2014

2015
Förslag

Fritid
Särskilt verksamhetsbidrag
Bidrag samlingslokaler
Aktivitetsstöd
Lokal- och anläggningsbidrag
Investeringsbidrag
Medelemsbidrag handikappförbund

207
1 734
4 349
2 426
900
0

147
1 734
4 349
2 547
900
60

352
1 763
4 423
2 590
915
61

360
1 802
4 520
2 847
935
62

Kultur
Studieförbund
Kulturföreningar
Projektbidrag

1 595
1 110
200

1 595
1 110
256

1 622
1 129
260

1 858
1 154
266

Ungdoms
Ungdomspotten

100

100

102

104
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Skrivelse från förvaltningen, daterad den 31 oktober 2014, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 december 2014, § 162.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Centralen - redovisning
resultatreserv

8

Dnr KFN 2012/0254

av

kostnader ur nämndens

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna förvaltningens redovisning av hur medel ur nämndens
resultatreserv använts.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens beslöt 2014-05-21, § 68, att fördela 100 tkr ur
nämndens resultatreserv för att ta fram en grafisk profil samt för kostnader i
samband med nylansering/invigning av Ungdomens Hus. Slutredovisning
av hur anslaget ur resultatreserven använts skulle ske till nämnden senast två
månader efter invigningen.
Förvaltningen har förbrukat:
48 tkr för inhandlande av grafisk profil avseende affischer, profilkläder,
vykort och annonser
50 tkr i samband med invigningen av Centralen avseende arvode för
konferencier och artister.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 27 november 2014, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 december 2014, § 163.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0267

Ny konstgräsplan, åtgärdsvalsstudie
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- föreslå kommunstyrelsen att genomföra en förstudie för en ny
konstgräsplan inklusive planbelysning och omklädningsbyggnad i området
Väröbacka/Bua inför investeringsbudget 2016, samt att
- godkänna en förstudiekostnad om 350 tkr och att denna kostnad belastar
kultur- och fritidsnämndens resultatreserv om projektet ej genomförs.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Behov, problem, krav:
I dag finns det fyra konstgräsplaner i Varberg. Med tanke på att fotbollen är
den största idrotten med över en tredjedel av alla idrottsaktiviteter i
kommunen, både sommar- som vintertid, så finns det behov av ytterligare
konstgräsplaner. Fördelen med konstgräsplaner är att de är spelbara i princip
året runt, de kan användas flera gånger per dag och kräver inte samma
underhåll som en naturgräsplan gör.
De fyra konstgräsplaner som finns idag är placerade i Tvååker,
Träslövsläge, vid Påskbergsvallen och i Veddige. Fotbollsföreningarna i
Varberg har under ett antal år uppmärksammat kultur- och fritidsnämnden
om behovet av ytterligare konstgräsplaner för att möta den efterfrågan som
finns. Under de senaste fyra åren har det byggts två stycken och ytterligare
en konstgräsplan ”okänd placering” finns med i kommunens
investeringsbudget 2016.
Nämndens inriktning är att etablera en ny konstgräsplan vid norra kusten,
Väröbacka/Bua, antingen på befintlig grusplan eller på annan lämplig plats.
Markfrågan inkl. detaljplan måste utredas för att hitta bästa placering.
Beroende av placeringen bör, i de fall det skulle saknas, också belysning
och en omklädningsbyggnad byggas.
Nämnden förordar att samhällsutvecklingskontoret får i uppdrag att ta fram
en förstudie och en kostnadskalkyl.
Samhällsplaneringskontoret bedömer kostnaden för förstudien till 350 000
kr. Enligt investeringsprocessen belastar kostnader för förstudie
investeringen om den kommer stånd och bekostas av nämnden om
åtgärderna inte genomförs
Justerandes sign
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 december 2014, § 164.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 10 december 2014, föreligger.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
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Dnr KFN 2014/0216

Karl Gustav BK - framtida verksamhet och idrottshall
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- bevilja Karl Gustav BK extra bidrag om 150 000 kr för år 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Hösten 2013 lades skolan i Karl Gustav ner och verksamheten flyttades till
Kungsäter. Innan skolan lades ned användes idrottshallen i Karl Gustav för
skolans idrottslektioner. Idrottshallen ägs av föreningen Karl Gustav BK
som med anledning av skolnedläggningen fick en kraftigt minskad
uthyrning av hallen vilket medförde ett stort intäktsbortfall (motsvarande ca
150 tkr).
Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-17 att kultur- och fritidsnämndens
ram för 2014 skulle utökas med 150 tkr destinerade till Karl Gustav BK i
syfte att mildra effekten av intäktsförlusten. Detta regleras genom ett ettårigt
avtal som löper ut 2014-12-31.
Inför 2015 har förvaltningen haft flera dialogmöten med föreningen om hur
verksamheten i förening och idrottshall framgent ska kunna fortleva.
Föreningen har gjort en översyn av sin ekonomi för att försöka dra ner på
onödiga kostnader. Dock är ett flertal kostnadsposter fasta, bland annat
personalkostnader för en vaktmästare (75 %). Elkostnaderna är
förhållandevis höga, där har man med hjälp av stöd från Sparbanksstiftelsen
installerat en luftvärmepump, istället för den direktel man haft tidigare.
Detta ska sannolikt sänka elkostnaderna i framtiden.
Föreningen vill framförallt främja ökad uthyrning i hallen för att försöka
arbeta för idrottshallens överlevnad i en förlängning och har gjort flera
marknadsföringsinsatser, bland annat genom annonsering i Varbergsposten.
Karl Gustav BK har förutom det tillfälliga stödet på 150 tkr från kommunen
även stöd i form av driftavtal med kultur- och fritidsnämnden, där man
erhåller ett årligt driftbidrag på 50 tkr samt ett underhållsbidrag på 40 tkr.
Det senare räknas upp årligen enligt konsumentprisindex och uppgår för
närvarande till 45 217 kr. De särskilda stöd och bidrag som föreningen
erhåller till idrottshallen uppgår totalt till 245 tkr.
Därutöver erhöll Karl Gustav BK under 2013 i enlighet med ordinarie
regelverk bidrag på sammanlagt 132 tkr. Av dessa utgjordes ca 70 tkr av
investerings/projektbidrag. Återstående fördelades på anläggningsbidrag ca
Justerandes sign
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56 tkr, samt lokalt aktivitetsstöd ca 5 tkr. För 2014 uppgår ordinarie bidrag
till sammanlagt 6 tkr. Den jämförelsevis låga summan förklaras av att Karl
Gustav BK inte redovisat aktiviteter för 2013 och på grund av detta inte är
berättigade till bidrag.
Idrottshallens driftkostnader uppgår till 225 tkr. Största kostnaden utgörs av
lönekostnad 91 tkr, elektricitet 88 tkr samt förbrukningsmaterial och
löpande underhåll 30 tkr. Idrottshallens intäkter, ca 30 tkr består av
hyresintäkter som härrör från den verksamhet som bedrivs i hallen.
Förvaltningen ansvarar för de administrativa uthyrningsrutinerna. För detta
erlägger föreningen årligen 10 procent av hyresintäkterna. Återstående del,
90 procent, tillfaller föreningen.
Allt sammantaget uppgår de särintäkter och särskilda bidrag som föreningen
årligen erhåller för idrottshallen till 272 tkr. Föreningens redovisar 225 tkr i
årliga driftkostnader vilket innebär ett överskott på 47 tkr.
Kultur- och fritidsnämnden ser, i likhet med föreningen, att det är viktigt att
det på sikt skapas ny verksamhet i idrottshallen så att den kan fortleva i
föreningens regi. Nämnden ser också att föreningen lägger ner ett stort
arbete på att få verksamheten att fungera och vill därför fortsätta att stötta
Karl Gustav BK.
Det är svårt att bedöma hur intäkterna från uthyrningen utvecklas under de
kommande åren och det är ännu ej klarlagt hur mycket driftkostnaderna kan
sänkas med det nya värmesystemet. Därför bör bidrag endast beviljas ett år i
taget. En årlig utvärdering bör genomföras och ett eventuellt fortsatt bidrag
bör därefter anpassas med hänsyn till kostnaderna. En förutsättning för
fortsatt ekonomiskt stöd bör vara att föreningen kan redovisa aktiva insatser
för ökad uthyrning.
Förutom ekonomiskt stöd avser kultur- och fritidsnämnden bistå med
resurser i form av föreningscoach och friskvårdsutvecklare som kommer att
hjälpa och stötta föreningen när det gäller att utöka utbud och skapa nya
verksamheter i idrottshallen. Nämnden tror att detta kommer att vara ett sätt
att få Karl Gustav BK att på sikt kunna hitta nya kunder och nya
verksamheter, som i sin tur kommer att generera de intäkter man behöver
för att kunna driva idrottshallen vidare.
Nuvarande avtal avviker på ett flertal punkter från de drift- och skötselavtal
som förvaltningen har med övriga idrottsföreningar. Avtalet som löper till
och med 2015-12-31 ställer inga krav på motprestationer från föreningens
sida och det reglerar inte på ett tydligt sätt frågor som rör sanitära
förhållanden, säkerhet och kvalitetsuppföljning. De sammanlagda bidragen
enligt nuvarande avtal är större än de kostnader som föreningen redovisat
för idrottshallen. Det finns således fog för att se över nuvarande avtal.
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Samråd har skett med föreningen Karl Gustav BK
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 27 november 2014, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 december 2014, § 166.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot.utdr.

Justerandes sign

Karl Gustav BK
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Dnr KFN 2014/0249

Träslövsgårdens bygdegårdsförening
investeringsbidrag för yttre renovering

-

ansökan

om

Ärendet utgår enär Träslövsgårdens bygdegårdsförening har återtagit sin
ansökan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2013/0176

Granskningshandling till detaljplan för bostäder på TorpaKärra 9:1
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
- tillstyrka innehållet i granskningshandlingen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Planområdet berör fastigheten Torpa-Kärra 9:1 i Kärradal, ca 9 kilometer
norr om Varbergs centrum. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en,
alternativt två, tomter för bostadsändamål på de västra och södra delarna av
fastigheten Torpa-Kärra 9:1, samt en tillfart till dessa.
Yttrande
Några kända fornlämningar finns inte i området. För övrigt finns inget att
tillägga utifrån nämndens sakområde.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 20 november 2014, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 december 2014, § 168.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot.utdr.
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Dnr KFN 2014/0110

Tyck om Varberg - inkomna synpunkter andra halvåret 2014
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna redovisningen av inkomna synpunkter till Tyck om Varberg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Inom ramen för den kommungemensamma synpunktshanteringen Tyck om
Varberg presenterar förvaltningen två gånger om året en rapport till
nämnden innehållande en sammanställning över inkomna synpunkter och
svar. Under andra halvåret 2014 har 19 synpunkter inkommit som berör
kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden. De allra flesta inkomna
synpunkterna har besvarats i enlighet med de kommuncentrala riktlinjerna,
skriftligt inom tre veckor. Ett par svar har dröjt någon vecka över tiden.

Förvaltningens överväganden
Kultur- och fritidsnämnden lever upp till de centrala riktlinjerna om
behandlingstid, med ett fåtal undantag då svar dröjt i ca fyra veckor.
Inkomna synpunkter har besvarats med den information handläggaren
kunnat ge vid tillfället, på ett sakligt och tillmötesgående sätt. Många svar är
innehållsrika och lämnar mer information och återkoppling än vad som kan
förväntas. Alla synpunkter och svar har registrerats, dokumenterats och
redovisats. Redovisning sker alltid gentemot allmänheten via kommunens
hemsida. Svar skickas också direkt till synpunktslämnarna i det fall de
angett att de vill ha ett skriftligt svar.
Det är oklart huruvida det sker någon ytterligare uppföljning av inkomna
synpunkter i respektive verksamhet, efter att svar lämnats av handläggaren.
Förvaltningen kommer att se över huruvida någon ytterligare uppföljning
(än att handläggare besvarar synpunkten) bör ske inom ramen för
synpunktshanteringen och hur man på bästa sätt kan använda inkomna
synpunkter i det interna kvalitets- och utvecklingsarbetet.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 26 november 2014, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 december 2014, § 169 och
beslutat återremittera ärendet för komplettering inför dagens möte.
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Kfn § 159

Rapporter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga rapporterna till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Svn au § 49 – 2014-11-24. Anpassning av fastighet, iordningsställande av
konferenslokal i Varbergs Ishall (Dnr KFN 2014/0181).
2. Ks au § 413 – 2014-11-11. Markanvisning för Alunskiffern 1 vid
Västkustvägen, Breared (Dnr KFN 2014/0259).
3. Kf § 175 – 2014-11-25. Taxor för hyror och avgifter för kultur- och
fritidsverksamheten i Varbergs kommun 2015 (Dnr KFN 2014/0128).
4. Kf § 176 – 2014-11-25. Kommunala bidragsbestämmelser för
föreningsverksamheten i Varbergs kommun 2015 (Dnr KFN 2014/0127).
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Kfn § 160

Delegeringsbeslut
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga informationen om delegeringsbeslut till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. ABF. Dansworkshop. 10 000 kr. Beslut: Christina Josefsson (Dnr KFN
2014/0262)
2. Bulgarienturkarnas kulturförening. Teaterföreställning. 6 000 kr. Beslut:
Ingemar Arnesson (Dnr KFN 2014/0257)
3. Dans vän. Dansprojekt. 10 000 kr. Beslut: Christina Josefsson (Dnr KFN
2014/0121)
4. Rocio/Salsakursen. Sommarkurs latindanser. 10 000 kr. Beslut: Christina
Josefsson (Dnr KFN 2014/0107)
5. Cosplay workshop. 10 000 kr. Beslut: Christina Josefsson (Dnr KFN
2014/0119)
6. Varbergs Spelkonventsförening. 10 000 kr. Beslut: Christina Josefsson
(Dnr KFN 2014/0136)
7. Ljudvågen i Varberg. Chess the Musical. 20 000 kr. Beslut: Ingemar
Arnesson (Dnr KFN 2014/0055)
8. Teater Albatros. Teaterföreställning Helig!. Varberg den 12 juni 2014.
Avslag. Beslut: Ingemar Arnesson (Dnr KFN 2014/0057).
9. Varbergs Kammarkör. Projekt Old Friends. 25 000 kr. Beslut: Ingemar
Arnesson (Dnr KFN 2014/0086).
10. Varbergs Big Band. Storbandsfavoriter. 6 000 kr. Beslut: Ingemar
Arnesson (Dnr KFN 2014/0210)
11. Blanka Varberg Choir Festival. 50 000 kr. Beslut: Ingemar Arnesson
(Dnr KFN 2014/0247).
12. Varbergs 4H- krets. 5 000 kr till Luciakröning. Beslut: Ingemar
Arnesson (Dnr KFN 2014/0170).
13. Varbergs Spelkonventsförening. Projekt Warcon. 5 000 kr. Beslut:
Ingemar Arnesson (Dnr KFN 2014/0120).
14. Rocio/Salsakurs. Cuban Culture Beach. 20 000 kr. Beslut: Ingemar
Arnesson (Dnr KFN 2014/0100).
15. Operafabriken. Titus Mildhet av W A Mozart. 15 000 kr. Beslut:
Ingemar Arnesson (Dnr KFN 2014/0062)
16. Grimetons Hembygdsförening. Midsommarfirande i Grimeton. 5 000 kr.
Beslut: Ingemar Arnesson (Dnr KFN 2014/0064).
17. Sensus studieförbund. Tiden är inne/Samtidskonst möter kyrka. 30 000
kr. Beslut: Ingemar Arnesson (Dnr KFN 2014/0056).
18. Varbergs Fotoklubb. Varbergs Fotoveckor. 20 000 kr. Beslut: Ingemar
Arnesson (Dnr KFN 2014/0034)
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19. Varbergs Konstnärsförening. Öppet hus Konstgrafikverkstaden. 10 000
kr. Beslut: Ingemar Arnesson (Dnr KFN 2014/0174).
20. Wired Nightclub. Ace Wilder – turnépremiär i Varberg. Avslag. Beslut:
Ingemar Arnesson
21. Varbergs Big Band. Stad Holzminden Big Band Festival. Avslag.
Beslut: Ingemar Arnesson (Dnr KFN 2014/0224).
22. Allsång hos Sjövalls. Avslag. Beslut: Ingemar Arnesson (Dnr KFN
2014/0101).
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