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Dnr

Förvaltningen informerar
1. Ordförande Christofer Bergenblock informerar:
-Budget 2018 är beslutad i kommunfullmäktige vilket innebär
att kultur- och fritidsnämnden får en ramökning med
4 miljoner kronor.
2. Gunilla Sandkvist, som är ny nämndsekreterare, presenterar
sig för nämnden.
3. Förvaltningschef Christina Josefsson informerar:
-Inspirationsresa till Borås och ”No Limit Street Art” har
genomförts tillsammans med koncernledning.
-Varberg Direkt är i startgroparna.
-Rapport från studieresa till Aarhus med regionen.
-Christina kommer, på uppdrag av kommunchef, att vara
projektledare för en ny förvaltning i kommunen med
inriktning mot utbildning.
-Gauen i Träslövsläge och Centralen på Rosenfredsskolan
har utsatts för inbrott och skadegörelse. Förvaltningen
bevakar utvecklingen tillsammans med socialtjänst och polis.
4. Kulturchef Ingemar Arnesson informerar:
- Det har varit invigning av ”ArtMadeThis”.
- Invigning av ”meröppet bibliotek” i Rolfstorp sker
9 december.
-Annonsering om sponsring av stolar på Varbergs teater.
5. Fritidschef Mari Hagborg Lorentzon svarar på två frågor:
– Michael Fransson (C) ställer fråga om försenad säsongstart
på Sjöaremossens isbana.
-Inger Brosved (L) ställer fråga om tillgång till transport till
sommarsimskola för barn som är på fritids inne i tätorterna.
Mari Hagborg Lorentzon tar med sig frågan och återkommer
med svar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2017/0020

Månadsrapport oktober
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. lägga månadsrapport för oktober till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens driftbudget uppgår till 147 708 tkr efter
oktober månad och därmed har ingen förändring av budgeten skett under
månaden.
Nämndens preliminära driftutfall efter oktober månad uppgår till 122 211
tkr vilket motsvarar ett användande av budgeterade medel på 83 % vilket är
samma nivå som föregående år. Under månaden har nämnden fått in över
4 000 tkr i intäkter. Under årets två sista månader behöver man få in
ytterligare 5 900 tkr för att nå intäktsbudgeten, vilket är troligt med tanke
på tidigare års mönster. Med andra ord ser det ekonomiska läget fortsatt
positivt ut och inga anmärkningsvärda avvikelser bedöms inträffa.
Av den totala investeringsbudgeten på 3 750 tkr beräknas inga avvikelser
inträffa. Hittills har 2 235 tkr upparbetats.

Beslutsunderlag
Förvaltningens beslutsförslag daterat den 2 november 2017.
Månadsrapport oktober 2017.
Arbetsutskottets protokoll 2017-11-07, § 124.

Jämställdhetsanalys
Ingen jämställdhetsbedömning anses nödvändig för det här ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ny bad- och simanläggning i Varberg
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Kultur- och fritidsnämnden får rapport om projektering av ny bad- och
simanläggning. Anna–Karin Kvarnemar, Samhällsutvecklingskontoret,
SUK, redogör för följande:
- Avtal för projektering har skrivits på med NCC.
- Upplägget för genomförande är partnering.
- Projektering beräknas pågå hela 2018, vilket medför att byggstarten
sannolikt kommer att fördröjas.
- Det är viktigt att rivning av befintlig simhall synkroniseras med
verksamheten för att undvika onödiga avbrott.
- Initial kostnadsindikation antyder att det blir svårt att hålla
projektbudgeten.
- Avstämning skall ske med kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott varje
månad under hela projekteringen och med nämnden varannan månad.
Invigning beräknas till januari 2021.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 120

Sammanträdesprotokoll
2017-11-22

6

Dnr KFN 2017/0112

Remiss - motion om fri sommarsimskola
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. avstyrka motion om fri sommarsimskola.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Motion har lämnats till kommunfullmäktige om fri sommarsimskola från
Johanna Palmelid (SD), Andreas Feymark (SD) samt Mia Petzäll (SD).
Motionen handlar om vikten av att barn lär sig simma, framför allt utifrån
säkerhetsperspektivet, för att förebygga drunkningsolyckor. Motionärerna
vill också ha svar på om insjöar och hav kan användas under sommaren för
simskoleverksamhet. Motionen har lämnats för yttranden till barn- och
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
Förvaltningens beslutsförslag daterat den 23 oktober 2017.
Remiss – Motion om fri sommarsimskola.
Arbetsutskottets protokoll 2017-11-07, § 128.

Övervägande
Varbergs kommun består till stor del av stränder och närheten till vatten är
en naturlig följd av detta. Att kunna simma är viktigt av flera olika skäl; att
inte drunkna är det primära och viktigaste men också utifrån
folkhälsoperspektiv, vatten är ett element som är skonsamt för personer i
alla åldrar att träna i.
Varbergs kommun tar emot en stor andel personer som kommer från en
annan kulturell bakgrund där simkunnighet inte är självklart i vissa fall.
Detta innebär att det är ett viktigt led i inkluderingen att dessa nyinflyttade
även ges möjlighet att lära sig simma.
Simskoleverksamheten inom Varbergs kommun är uppdelad i två delar:
•
•

Frivillig simskola som erbjuds alla kommuninvånare från det år de
fyller sex år, inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde.
Obligatoriska simundervisningen som sker inom barn- och
utbildningsnämndens ansvarsområde och är kopplad mot mål i
läroplanen för olika årskurser.

För att få godkänt betyg i slutet av årskurs 6 ska eleven kunna simma 200
meter varav 50 meter i ryggläge. Dessutom ska eleven hantera
nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
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Skolverket gjorde 2014 en uppföljning på nationell nivå avseende
simkunnigheten hos elever i årskurs 6. Denna uppföljning visade att
simkunnigheten uppgick till 95 %. En ökning med 3,3% hade skett sedan en
tidigare mätning 2010 hos elever i årskurs 5.
Simundervisningen är prioriterad verksamhet vid kommunens
badanläggningar och utbildade simlärare från kultur- och
fritidsförvaltningen bedriver enligt uppdrag från barn- och
utbildningsnämnden simundervisning för elever. När det gäller
simundervisningen under skoltid, planeras och genomförs den i nära dialog
mellan kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden.
Kultur- och fritidsnämnden erbjuder avgiftsbelagd simundervisning under
hela året. Detta är en tjänst som tillhandahålls kommuninvånare vilken
innebär kostnader för kultur- och fritidsnämnden. För denna tjänst betalas
simskoleavgift.
Avgiftsbelagd simundervisning förekommer i hela landet. Göteborgs stad
har genomfört pilotprojekt avseende kostnadsfri simskola inom
grundskolans verksamhet med specialsatsning på framför allt
bostadsområden med låg simkunnighet. Denna satsning är helt och hållet
kopplad mot skolan och erbjuds ej till allmänhet.
Varbergs kommun har många badplatser och vissa av dessa kan var
lämpliga för simundervisning. I samband med byggnation av ny
simanläggning i Varberg kommer nuvarande anläggning att rivas och
verksamheten kommer under byggperioden att evakueras och bedrivas på
resterande två simanläggningar. Möjligheter att använda badplatser vid sjö
och hav för simundervisning kommer att utredas i dialog med hamn- och
gatunämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2017/0169

Riktlinjer för reklam
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna Riktlinjer för upplåtande av reklamplats vid kommunala
idrottsanläggningar.
2. riktlinjerna skall gälla från och med 2018-01-01 men att införande tillåts
ske succesivt under hela året.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Föreningar inom Varbergs kommun har haft möjlighet att mot avgift
erhålla reklamplats vid kommunala anläggningar. Denna avgift fastställs av
kommunfullmäktige varje år efter förslag från kultur- och fritidsnämnden.
Efter att synpunkter från enskilda föreningar och Idrottsrådet har
inkommit fick kultur- och fritidsförvaltningen uppdrag från nämnden att
utreda konsekvenser om avgiften för reklamplatser avskaffas. Denna
utredning presenterades vid nämndes sammanträde 21 juni 2017 och
kultur- och fritidsnämnden fattade beslut om att avskaffa denna avgift från
och med 1 januari 2018. Vidare gavs förvaltningen i uppdrag, KFN § 62, att
ta fram riktlinjer för reklamplatserna.

Beslutsunderlag
Förvaltningens beslutsförslag daterat den 30 oktober 2017.
Protokollsutdrag 21 juni 2017, § 62.
Arbetsutskottets protokoll 2017-11-07, § 129.

Övervägande
Kultur –och fritidsnämnden vill ge föreningar möjlighet att öka sina
intäkter genom att kostnadsfritt erbjuda reklamplatser vid de kommunala
anläggningarna. Det är viktigt att fastställa hur detta ska ske. Antagande av
riktlinjer för nyttjande av reklamplatser vid kommunala anläggningar
innebär ett tydliggörande för rutiner och förhållningssätt mellan kulturoch fritidsnämnden och bidragsberättigade föreningar inom Varbergs
kommun. Riktlinjerna reglerar under vilka former reklam kan och får
förekomma vid idrottsanläggningarna inom nämndens ansvarsområde. De
innehåller syfte, villkor och fördelningsprincip för hur reklamplatserna får
nyttjas. Riktlinjerna ger stöd vid upprättande av överenskommelse mellan
nämnden och föreningar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2017/0147

Föreningen Skällingegården - ansökan om
investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. föreslå kommunfullmäktige att bevilja Föreningen Skällingegården
299 600 kr (30 %) av sökt belopp för renovering och ombyggnation
under förutsättning att Boverket beviljar sin andel (50%).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Föreningen Skällingegården ansöker om bidrag hos Boverket och Varbergs
kommun för renovering och ombyggnation till en total kostnad om 998 665
kr. Fördelningen är att Boverket står för 50 % (449 332 kr.), Varbergs
kommun står för 30 % (299 600 kr.) och Föreningen Skällingegården står
för återstående 20 %. Ett övergripande mål med renoveringen är att göra
lokalen tillgänglig för alla. Föreningen vill sätta in ny ventilation, dränera
för att undvika fortsatt fuktläckage i väggar och golv, lägga in nytt golv och
renovera väggar, sätta in akustiktak, installera bergvärme och sätta en hiss i
trappan ner till källaren.

Beslutsunderlag
Förvaltningen beslutsförslag daterat den 22 oktober 2017.
Föreningen Skällingegårdens ansökan 2017-09-19.
Arbetsutskottets protokoll 2017-11-07, § 130.

Övervägande
Vid större investeringar i form av ombyggnad, restaurering och nybyggnad
ger staten bidrag genom Boverket. Staten står för 50 % av kostnaden,
kommunen för 30 % och föreningen för återstående del. Vad det gäller
bidrag för tillgänglighetsskapande åtgärder lämnar Boverket bidrag för hela
kostnaden upp till 200 000 kr.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2017/0153

Personuppgiftsbiträdesavtal Draftit
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. teckna personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören Draftit AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har tecknat avtal med Draftit AB som levererar ett ITbaserat stöd för dataskyddsarbete. Draftit är en så kallad molntjänst, vilket
innebär att exempelvis processorkraft, lagring och funktioner tillhandahålls
av leverantör som tjänster över Internet. Den som använder en molntjänst
för personuppgiftsbehandling är personuppgiftsansvarig för behandlingen
även om den utförs av molntjänstleverantören eller dess underleverantörer.
Leverantören och alla underleverantörer som anlitas för behandlingen är
den personuppgiftsansvariges personuppgiftsbiträden. Det är den
personuppgiftsansvarige som ansvarar för att personuppgiftslagen och
andra lagar följs. Den personuppgiftsansvarige ska göra en
laglighetskontroll samt genomföra en risk- och sårbarhetsanalys för att
bedöma om det är möjligt att anlita molntjänstleverantören för behandling
av de tänkta personuppgifterna, vilken säkerhetsnivå som är lämplig och
vilka åtgärder som behöver vidtas.

Beslutsunderlag
Förvaltningens beslutsförslag daterat den 3 oktober 2017.
Kommunstyrelsen protokoll 2017-08-29, § 194.
Personuppgiftsbiträdesavtal, bilaga C och licensavtal.
Arbetsutskottets protokoll 2017-11-07, § 131.

Övervägande
De personuppgifter som kommer att hanteras i systemet är främst uppgifter
om kontaktpersoner i verksamheten, till exempel namn, telefonnummer
och mejl. Kommunkansliets bedömning är att det inte finns några risker
med behandlingen och att den är laglig enligt personuppgiftslagen. Enligt
personuppgiftslagen är dock respektive nämnd att betrakta som
personuppgiftsansvarig och behöver därmed teckna ett separat
personuppgiftsbiträdesavtal med Draftit.
Kommunstyrelsen föreslår därför, den 29 augusti 2017, § 194, respektive
nämnd och bolag att teckna personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören
Draftit AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2017/0157

Yttrande - detaljplan för Östra Årnäs,
fritidshusområden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. tillstyrka förslaget till ny detaljplan för Östra Årnäs.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen har initierats av byggnadsnämnden som en följd av den
fritidshusutredning som tagits fram och antagits av kommunfullmäktige
2013-09-19. I utredningen inventeras och bedöms fritidshusområden i
kommunen utifrån sina strategiska värden, benägenhet att permanentas
och möjligheter till fungerande åretruntboende med tillgång till relevant
samhällsservice.
Fritidshusområdena på Östra Årnäshalvön är ett av de områden som i
fritidshusutredningen pekats ut som lämpligt. Årnäs, tillsammans med
Tångaberg och Kärradalsområdena, bedöms omfatta så många fastboende
att ett underlag för framtida lokalservice finns där
Syftet med detaljplan för Östra Årnäs fritidshusområden är att underlätta
åretruntboende i de tidigare fritidshusområdena på östra delen av
Årnäshalvön. Detta görs genom en ökad byggrätt. Karaktär i bebyggelsen
och den havsnära miljön avses bevaras. För området planeras inte för
någon ny kvartersmark för exploatering eller nya tomter.
För planområdet föreslås byggrätt i förhållande till tomtstorlek. Byggrätten
blir 15% av tomtarean, dock maximalt 250 kvm per tomt och minst 100
kvm per tomt. Byggnadshöjden begränsas till 4,0 meter för huvudbyggnad.
Alla tomter får en ökad byggrätt. De tomter som är små får dock en mindre
ökning av sin byggrätt. Bestämmelser införs i planen med syfte att bevara
karaktären av fritidshusområdet där naturen givit ramar för utformningen.

Området har relativt stora fritidshustomter och naturen är ett viktigt inslag
i områdesstrukturen och på tomterna. En begränsning av byggnaders
placering föreslås med generella avstånd till tomtgräns. Mark där byggnad
ej får uppföras behålls där det är nödvändigt för att bevara viktiga
karaktärsskapande element på tomterna. Vägarna i områdena är smala och
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väl anpassade efter landskapet. Vid behov finns möjlighet till breddning
eller mötesplatser på vägarna.

Beslutsunderlag
Förvaltningens beslutsförslag daterat den 26 oktober 2017.
Plan- och genomförandebeskrivning. Detaljplan för Östra Årnäs
fritidshusområden, granskningshandling, upprättad 2015-06-25, reviderad
2017-09-28, Varbergs kommun.
Östra Årnäs fritidshusområden - förslag till planbestämmelser för
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Rapport Östra Årnäs
fritidshusområden, Varbergs kommun, 2016:46. Malin Clarke.
Arbetsutskottets protokoll 2017-11-07, § 132.

Övervägande
Efter första remissrundan har en utredning tagits fram där man har tittat
på de hus inom planområdet som är utpekade som kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse. Detta är positivt då det tillför kunskap och förstärker
skyddet för områdets kulturmiljö.

Då ingen ny mark för bostäder är planerad och detaljplanen inte anses
påverka kända fornlämningar finns inget att erinra.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2017/0191

Målformuleringar; fullmäktiges mål utbildning
och arbete
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. fastställa följande nämndsmål inom området utbildning och arbete:
Vi ska utveckla metoder och plattformar för att möjliggöra för ungdomar att
starta egna företag inom den kulturella och kreativa sektorn.
Vi skall med hjälp av våra bibliotek erbjuda miljöer, stöd och verksamheter
som bidrar till att stärka elevernas studieresultat.
2. ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till indikatorer för de nya
målen i förslag till verksamhetsplan 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 23 maj 2017, § 103, bland annat uppdragit
följande åt kommunens nämnder:
•

•

för ökad måluppfyllelse ska samtliga nämnder med utgångspunkt
från kommunfullmäktiges inriktning inom målområdet har
formulerade relevanta nämndsmål som styr mot det strategiska
målområdet. Till nämndsmålen ska kopplas indikatorer för att mäta
måluppfyllelse
kommunstyrelsen ska vara ett stöd för nämnderna i arbetet med
målformuleringar och framtagande av indikatorer.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-11-07, § 133.
Arbetsutskottets protokoll 2017-11-15, § 136.
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Dnr KFN 2017/0177

Kundnöjdhetsmätning FUNKA
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna rapporten ”Kund-nöjdhetsmätning Funka”.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden godkände den 25 januari 2016, § 2,
slutredovisning av internkontroll 2016. Samtidigt beslutades om att en
rapport rörande en av internkontrollpunkter ”uppföljning och genomförda
åtgärder inom verksamheten Funka (fritid för funktionsnedsatta)” skall ske
till nämnden efter genomförandet av en brukarundersökning.
Inom samtliga av nämndens ansvarsområden genomförs arbete för ökad
inkludering och delaktighet. Det betyder att nämndens verksamheter ska
välkomna alla invånare utifrån en syn på att alla människor har lika värde.
Det handlar om att förhållningssätt och värdegrund ska vara inkluderande
och medskapande. Det visar sig exempelvis i marknadsföring,
kommunikation, vilken typ av verksamhet nämnden erbjuder och det
bemötande kunder, brukare och invånare får. Det ska också ta sig uttryck i
människors möjlighet till inflytande och delaktighet i den verksamhet som
erbjuds.
I kommunens kultur- och fritidspolitiska strategi ”I Varberg får alla växa”
beskrivs att all verksamhet ska ha en helhetssyn på människan och dennes
behov av samvaro, sammanhang och utveckling. Samtliga avdelningar inom
kultur- och fritidsförvaltningen har i uppdrag att arbeta med verksamhet
gentemot målgruppen med funktionsnedsättning. Fritidsavdelningen har
ett övergripande samordningsansvar för fritidsaktiviteter som riktar sig till
människor med funktionsnedsättning och samverkar med övriga
avdelningar och förvaltningar inom kommunen.
Förvaltningen har genomfört en kundnöjdhetsmätning inom verksamheten
FUNKA.

Beslutsunderlag
Förvaltningens beslutsförslag daterat den 2 november 2017.
Rapport ”Kundnöjdhetsmätning Funka”.
Arbetsutskottets protokoll 2017-11-07, § 134.
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Övervägande
Med utgångspunkt från resultatet av kundnöjdhetsmätningen har ett antal
utvecklingsområden för verksamheten tydliggjorts i rapporten:
• Inkludering av deltagare i planering och genomförande av
aktiviteter. Till exempel en dialoggrupp där deltagarna varierar
mellan programplaneringarna.
•

Övergripande samverkansgrupp med syfte att utveckla och
samordna fritidsaktiviteter samt integrera personer med
funktionsnedsättning i fler aktiviteter som riktar sig till alla
kommuninvånare. Deltagare i gruppen kan vara kulturavdelningen,
fritidsavdelningen, ungdomsavdelningen, föreningar,
studieförbund, barn- och utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen.

•

Programmets utformning kan förändras för att förenkla med
hänvisning till varberg.se och andra digitala medier för mer
detaljerad information.

•

Bildbank för ökad variation av bilder i program, på hemsida och
andra digitala medier.

•

Tydliggörande av ledarnas uppdrag, roll och förhållningssätt.

•

Systematisk struktur för kontinuerlig återkoppling från deltagarna
för att säkerställa och öka kvaliteteten på genomförandet av
aktiviteter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 127

Sammanträdesprotokoll
2017-11-22

16

Dnr

Rapporter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. lägga rapporterna till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. KF § 168/2017-10-17. Avveckling av Tyck om Varberg.
2. KF § 174/2017-10-17. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2018.
3. Svn § 72/2017-10-26. Lokalanpassning Påskbergsvallen
(KFN 2017/0109).
4. Svn § 73/2017-10-26. Lokalanpassning Veddige bibliotek
(KFN 2017/0110).
5. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-11-07
(KFN 2017/0001).
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Delegeringsärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. lägga informationen om delegeringsärenden till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Beslut projektstöd Joel och Jakobs teater. Avslag. Beslut Ingemar
Arnesson, KFN 2017/0141.
2. Beslut projektstöd – Vargens tonsättningar Dan Andersson. Avslag.
Beslut Ingemar Arnesson, KFN 2017/0130.
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