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Kfn § 1

Förvaltningen informerar
1. Förvaltningschef Christina Josefsson informerar om personalärenden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KFN 2016/0017

Hallands kulturplan
Aktuell kulturplan för Halland gäller året ut. Det pågår ett arbete med ny
plan för åren 2017-2020.
Kulturchef Eva Nyhammar från Region Halland presenterar för nämnden
vilken kulturpolitik som har legat till grund vid utarbetande av nuvarande
dokument samt förslag till uppdateringar som skall diskuteras inför
utarbetande av en ny kulturplan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KFN 2015/0034

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna årsredovisning för 2015
- hemställa hos kommunfullmäktige om att driftsunderskott på
673 tkr belastar kultur- och fritidsnämndens resultatreserv, samt
- hemställa hos kommunfullmäktige om att investeringsöverskott
på 750 tkr överförs till 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2015 innehåller uppföljning av
strategiska mål och inriktningar, ekonomiskt utfall för drift och
investeringar med tillhörande analyser, nyckeltal med analyser,
sammanställning av kultur- och fritidsnämndens resultatutjämningsreserv
och verksamhetberättelse.
Jämställdhet
Nämndens redovisning avseende strategiska mål och budget har inte
analyserats utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Jämställdhet utgör ett av
nämndens prioriterade mål, med aktiviteter som förväntas bidra till att
nämndens ansvarsområden som helhet blir mer jämställda.
Jämställdhetsarbetet med resultat redovisas separat i ett jämställdhetsbokslut
i februari månad.
Yttrande
Avseende resultatet för de strategiska målen, visar resultatet för samtliga
mål, förutom miljömålet, på att satta målnivåer nås. Avseende miljömålet
visar resultatet på en mindre acceptabel avvikelse. Anledningen till
resultatet är att en av de två uppsatta indikatorerna för målet inte når den
satta målnivån. Däremot har förvaltningen som helhet genomfört en mängd
aktiviteter kopplat till miljö, men som inte ingår i själva målredovisningen.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 12 januari 2016, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 januari 2016, § 5 och den 21
januari 2016, § 15.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot.utdr.

Justerandes sign

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr 2015/0184

Verksamhetsplan 2016 (målvärden för indikatorerna)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- fastställa målvärden för indikatorerna till kultur- och fritidsnämndens mål
2016-2018, samt
- lägga dokumentet som bilaga till Verksamhetsplan 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslöt den 16 december 2015, bl.a. att
- godkänna upprättad verksamhetsplan inklusive budget för verksamhetsåret
2016,
- hänskjuta beslut om målvärden för indikatorerna till nämndens
sammanträde i januari 2016.
Föreligger av förvaltningen utarbetat förslag till målvärden för
indikatorerna.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 januari 2016, § 5 och den 21
januari 2016, § 16.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Dnr KFN 2015/0026

Slutredovisning internkontroll 2015
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna genomförd uppföljning av internkontrollplan för 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 2 februari 2015, § 17, att fokusera
på följande internkontrollpunkter under 2015:
-

Uppföljning av bidrag till arrangörsföreningar
Utveckling av kulturen på landsbygden.

Utöver dessa två internkontrollpunkter beslutade nämnden om sju periodiskt
återkommande internkontrollpunkter, vilka var:
-

Hantering av föreningsbidrag
Bisyssla
Avtal
Kontanthantering
Direktupphandling
Beslut fattade på delegation
Kundsynpunkter

Syftet med internkontroll är att säkerställa att verksamheten inom nämndens
ansvarsområden bedrivs i enlighet med mål och riktlinjer, att de offentliga
resurserna hanteras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt samt att
nämnden har möjlighet att utöva kontroll över sitt ansvarsområde. För att
identifiera förbättrings- och utvecklingsområden genomförs en riskanalys.
Utifrån denna tas sedan en internkontrollplan fram. För 2015 beslutade
nämnden att fokusera på uppföljning av bidrag för arrangörsföreningar samt
utveckling av kulturen på landsbygden. Nämnden beslutade också om ett
antal
periodiskt
återkommande
internkontrollpunkter,
dvs.
internkontrollpunkter som kontrolleras löpande. De periodiskt
återkommande internkontrollpunkterna har en tydlig koppling till nämndens
ansvar för ledning och styrning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Jämställdhet
Kultur- och fritidsnämnden initierade under 2013 ett jämställdhetsarbete,
med syfte att fördela de kommunala resurserna inom kultur- och
fritidsområdet lika mellan män/kvinnor och flickor/pojkar. En jämställd
resursfördelning kan både innebära att nämnden beslutar om att förändra i
hur man betalar ut kommunala bidrag utifrån statistiska underlag från
föreningarna. Men det kan också innebära att föreningarna uppmuntras till
att genomföra förändringar i sin verksamhet, så att eventuella
snedfördelningar avseende målgrupperna justeras. Om föreningslivet har ett
jämställdhets- och genusperspektiv i sin verksamhetsplanering förbättras
förutsättningarna för att fler kommuninvånare ska få del av verksamheten,
och därmed fördelas de kommunala medlen mer jämställt. Som ett led i
detta arbete kommer kulturavdelningen i kommande dialoger med
arrangörsföreningarna bland annat ta upp jämställdhetsaspekter.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 januari 2016, § 6 och den
21 januari 2016, § 17.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 18 januari 2016, föreligger.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot.utdr.

Kommunstyrelsen

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KFN 2015/0211

Ansökan om statliga medel för integrationsarbete inom
kultur och fritid 2016
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- för kultur- och fritidsnämndens arbete med integration och inkludering
under 2016 äska om 2 900 tkr av de statliga medel som Varbergs kommun
erhållit.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Under 2015 har planeringen av integrationsverksamheten i nämnden
genomförts enligt planering och budget. Dock har ytterligare insatser behövt
sättas in från och med oktober. För att möjliggöra integrations- och
inkluderingsarbete behöver verksamheten få bättre planeringsförutsättningar
och säkerställd budget under 2016.
Förvaltningen har under stabsarbetet med flyktingsituationen 2015 fått två
nya arbetsuppgifter, att ansvara för anordnandet av aktiviteter för de
nyanlända samt ansvara för samordningen av frivilligverksamheten. Till viss
del har dessa uppgifter utförts tidigare inom nämndens ram men på grund av
ett utökat antal ensamkommande barn och asylsökande i Varberg önskar
nämnden ta del av de statliga medel som Varbergs kommun erhållit.
Medel för aktiviteter som utförs på ankomstboendet med evakueringsplatser
eftersöks enligt den modell som föreskrivits.

Yttrande
Under 2015 har arbete skett i ett akut läge. Under 2016 måste planeringen
bli mer långsiktig så att den ordinarie verksamheten inte påverkas. De
ekonomiska ramarna behöver därför var tydliga och säkerställas för resten
av året. Psynkmedel har tidigare funnits till Mångkulturellt centrum. Då
ramen minskat ansöks dessa medel i KS pott.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 23 december 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 januari 2016, § 7.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Spara
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KFN 2014/0251

Ansökan om medel ur resultatreserven för åtgärder och
underhåll av konst i offentlig miljö
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- ur nämndens resultatreserv anslå 600 tkr till kulturavdelningen för att
genomföra underhållsåtgärder av den offentliga konsten i enlighet med
”Åtgärdsplan för vård och underhåll av offentlig konst utomhus i Varberg”
- att åtgärderna skall genomföras under perioden 2016-02-01 till 2017-0831, samt
- slutredovisning av hur anslaget använts skall ske till nämnden senast i
oktober 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Åtgärdsplanen för vård och underhåll av konst i offentlig miljö godkändes i
nämnden i september 2015. Underhållsåtgärder som rör konstverk i den
offentliga utomhusmiljön och tillräckliga medel saknas bland de
kommunala förvaltarna. Inom kultur- och fritidsförvaltningen finns inte en
sådan post avsatt i i budget för vård- och underhåll, trots ett uppfattat
övergripande ansvar. Likaså finns inte en särskild tjänst med kompetens att
handlägga det arbetet. Därför föreslås att medel ur resultatreserven anslås
för att genomföra de väsentliga och akuta åtgärderna med början våren 2016
t.o.m. augusti 2017.
Yttrande
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 15 december 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 januari 2016, § 8.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KFN 2015/0199

Inköp av ny traktor - disponera medel ur ram för mindre
verksamhetsinvesteringar
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- ur nämndens ram för mindre verksamhetsinvesteringar fördela 500 tkr till
fritidsavdelningen i syfte att upphandla en ny traktor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Traktorn på Påskbergsvallen, en New Holland av årsmodell 1999, behöver
bytas ut mot en ny. Den nuvarande läcker olja och har en hel del andra
brister som gör att den förutom att den inte klarar dagens miljökrav är en
säkerhetsrisk ur arbetsmiljösynpunkt.
Avsikten är att göra en förenklad upphandling enligt LOU.
Fritidsavdelningen önskar därför disponera 500 tkr ur ram för mindre
verksamhetsinvesteringar.

Yttrande
Förvaltningen har för avsikt att göra en förenklad upphandling enligt LOU
med stöd av kommunens upphandlingsavdelning. Bedömd prisbild för en ny
traktor är ca 500 tkr.
Förvaltningen önskar disponera 500 tkr ur ram för
verksamhetsinvesteringar för att finansiera inköpet av ny traktor.

mindre

Skrivelse från förvaltningen, daterad den 14 december 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 januari 2016, § 9.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KFN 2015/0200

Nytt namn på Konsthallen/Hamnmagasinet
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- verksamheterna i Hamnmagasinet skall benämnas Hamnmagasinet, men
med olika underrubriker beroende på vilken verksamhet som avses.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Det finns två kommunala utställningslokaler i Varberg, båda benämns
konsthall. Det skapar förvirring hos besökare som ofta går fel och
verksamheten får ta emot många klagomål. För att särskilja
utställningshallarna
föreslår
förvaltningen
att
verksamheten
i
Hamnmagasinet fortsättningsvis benämns endast med Hamnmagasinet samt
med underrubriker beroende på vilken verksamhet i huset som avses:
utställningar, keramik, glasverk, silver eller grafisk verkstad.

Yttrande
Att Varbergs kommun väljer att satsa på konst är positivt, dock är det
förvirrande för besökare att båda lokalerna benämns konsthall.
Verksamheten får ofta ta emot klagomål från irriterade besökare som gått
till fel lokal trots tydlighet i marknadsföring, tyvärr tycks de flesta endast
läsa ordet konsthall och inte se adressen. För att underlätta för våra besökare
föreslår förvaltningen att verksamheten Hamnmagasinet fortsättningsvis
benämns endast med Hamnmagasinet samt med underrubriker beroende på
vilken verksamhet i huset som avses: utställningar, keramik, glasverk, silver
eller grafisk verkstad.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 18 december 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 januari 2016, § 11.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KFN 2015/0201

för

Trönninge

skola

och

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
- ge konstnärerna Jonathan Josefsson och Frida Fjellman i uppdrag att
gestalta inomhusmiljöerna i Trönninge skola och Trönninge idrottscentrum.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Det finns 2 720 tkr avsatt för konstnärlig gestaltning till Trönninge skola
och idrottscentrum. Konstrådet har i samråd med arkitekt definierat tre
lämpliga platser för konst. Ett större utomhusprojekt på torget utanför
idrottscentrumet samt två mindre projekt inomhus. För det större
utomhusprojektet har konstrådet gått vidare med två skissande
konstnärer/konstnärsgrupper med utgångspunkt i det annonserade
uppdraget. Skiss ska vara klar till slutet av februari för att kunna beslutas
vem som får uppdraget på kultur- och fritidsnämndens sammanträde i mars.
För inomhusuppdragen föreslår konstrådet att göra direktupphandling av två
konstnärsskap. Dessa två konstnärer är noga utvalda från ett stort antal
konstnärer. Urvalet har gjorts via webb, olika konstnärsmappar och annat
relevant material. Urvalet har gjorts med hänsyn till etnicitet, mångkulturell
aspekt och genusperspektiv.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 16 december 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 januari 2016, § 12.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KFN 2015/0187

Nytt vägnamn i Tofta
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- tillstyrka förslag till nytt vägnamn i Tofta.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
I samband med avstyckning av nya fastigheter från Tofta 1:75 har önskemål
framkommit om eget vägnamn, till den väg som idag benämns som
Rannevägen. Ägaren till Tofta 1:32 föreslår att vägen istället kallas
Särskullevägen, efter närbelägna Särs kulle. Stadsbyggnadskontoret tycker
det är ett bra förslag med ett eget vägnamn som dessutom har anknytning till
platsen.

Yttrande
Nämnden har inga synpunkter avseende rubricerat ärende.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 15 december 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 januari 2016, § 13.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdr.

Stadsbyggnadskontoret

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Dnr KFN 2015/0192

Nytt vägnamn i Tvååkers-Ås
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- tillstyrka förslag till nytt vägnamn i Tvååkers-Ås.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Med hänvisning till 2013 lagakraftvunnen detaljplan över ”Grytåsvägen m fl
fastigheter” kommer vissa förändringar av vägnätet ske. Ombyggnation av
vägnätet medför bl.a. att nuvarande Matrosvägen stängs av för genomfart
och kommer att sluta där cykelväg tar vid. Jungmansvägen kommer att
istället för att mynna ut i Grytåsvägen vika av ner mot Skepparevägen. Östra
delen av nuvarande Jungmansvägen får ett nytt vägnamn.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att den nya vägen kallas Rorsmansvägen för
att anknyta till närliggande vägnamn såsom Jungmansvägen, Skepparevägen
m.fl.
Yttrande
Nämnden har inga synpunkter på rubricerat ärende.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 15 december 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 januari 2016, § 14.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdr.

Stadsbyggnadskontoret

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kfn § 13

Rapporter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga rapporterna med godkännande till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Protokoll - kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-01-13 (Dnr
KFN 2016/0001)
2. Protokoll - kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-01-21(Dnr
KFN 2016/0001).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kfn § 14

Delegeringsbeslut
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga informationen om delegeringsbeslut till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. FK Friskus – bidrag till kartframställning. Delegation: Maria Lind (Dnr
KFN 2015/0159).
2. OK Nackhe – bidrag till kartframställning. Delegation: Maria Lind (Dnr
KFN 2015/0153).
3. Varbergs Vattenskidklubb – bidrag till inköp av material till nytt båthus
och startbrygga. Delegation: Maria Lind (Dnr KFN 2015/0054).
4. IF Norvalla – bidrag till investering/projekt. Delegation: Maria Lind (Dnr
KFN 2015/0155).
5. Tofta GIF – projektbidrag för lovaktiviteter och läger. Delegation: Maria
Lind (Dnr KFN 2015/0172),
6. Ästad 4H-klubb – bidrag till drift och renovering av fastigheten Ästad
1:4. Delegation: Maria Lind (Dnr KFN 2015/0172).
7. Karl-Gustav BK – investeringsbidrag till Torsvalla, Björkelund och
Idrottshallen. Delegation: Maria Lind (Dnr KFN 2015/0166).
8. Grimmareds IF – investeringsbidrag (renovering av duschrum + inköp av
gräsklippare). Delegation: Maria Lind (Dnr KFN 2015/0039).
9. Bua IF – investeringsbidrag till bl.a. byte av golv, inköp av
vattenspridare. Delegation: Maria Lind (Dnr. KFN 2015/0139).
10. Varbergs Handikappidrott – bidrag till kostnader i samband med
deltagande i Malmö Open 2016. Delegation: Maria Lind (KFN 2015/0134).
11. Minigolfklubben Warberg – avslag på ansökan om investeringsbidrag.
Delegation: Maria Lind (Dnr KFN 2015/0183).
12. Skultagårdens Ryttarförening – avslag på ansökan om
investerings/projektbidrag. Delegation: Maria Lind (Dnr KFN 2015/0193).
13. Himledalens ridklubb – avslag på ansökan om investeringsbidrag.
Delegation: Maria Lind (Dnr KFN 2015/0170).
14. Himledalens ridklubb – avslag på ansökan om
investerings/projektbidrag. Delegation: Maria Lind (Dnr KFN 2015/0092).
15. Nak Muay Varberg – avslag på ansökan om investerings/projektbidrag.
Delegation: Maria Lind (Dnr KFN 2015/0142).
16. Viskadalens ridklubb – avslag på ansökan om investeringsbidrag till
byggnation av ridhus. Delegation: Maria Lind (Dnr KFN 2015/0167).
18. Viskadalens ridklubb – avslag på ansökan om bidrag för inköp av
kontorsmoduller m.m. Delegation: Maria Lind (Dnr KFN 2015/0169).
19. Viskadalens ridklubb – avslag på investeringsansökan till en grusad
ovalbana. Delegation: Maria Lind (Dnr KFN 2015/0168)20.
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20. Varbergs BoIS – anstånd med betalning av faktura 40132855.
Delegation: Maria Lind (Dnr KFN 2015/0203).
21. Varberg Vipers – anstånd med betalning av fakturor; 40132694,
40133004, 41113035. Delegation: Maria Lind (KFN 2015/0202)
22. Varbergs Konvent – avslag till ansökan om särskilt verksamhetbidrag.
Delegation: Maria Lind (Dnr KFN 2016/0007).
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