
Skövde kommun  Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden Datum:2021-09-01 kl. 08:00 1(19) 

 

 

  

Innehållsförteckning 

Ärenden 

Informationer ....................................................................................................................... 4 

KFN § 34/21 Yttrande medborgarförslag om att anlägga en discgolfbana (frisbeegolfbana) 5 

KFN § 35/21 Fastställande av dokumenthanteringsplanen för kultur och fritidsnämnden .... 7 

KFN § 36/21 Fastställande av arkivbeskrivning för kultur- och fritidsnämnden .................... 9 

KFN § 37/21 Granskning detaljplan Glimmern 1, PLAN2019.31 ........................................ 10 

KFN § 38/21 Stöd till föreningslivet covid-19, omgång 3 .................................................... 12 

KFN § 39/21 Utredning actionpark vid Eric Uggla .............................................................. 14 

KFN § 40/21 Nytt regelverk för föreningsbidrag 2022 ........................................................ 16 

KFN § 41/21 Anmälan av delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämnden 1 september .... 18 

KFN § 42/21 Kultur- och fritidsnämndens anmälningsärenden 1 september ...................... 19 

 

 

  



Skövde kommun  Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden Datum:2021-09-01 kl. 08:00 2(19) 

 

 

Plats och tid Teams, 2021-09-01 kl. 08:00-12:15 

Ledamöter Beslutande Ersättare 
 Petter Fahlström (L) 

Helene Lundqvist ersätter 
Per-Agne Rytter (KD) 
Malin Wadman (S) 
Gunilla Löfvenborg (M) 
Emilia Uvesten Gustafsson 
(C) 
Jörgen Frödelius (S) 
Elin Hjärtqvist (S) 
Eva-Lill Nilsson (MP) 
Göran Segerstedt (SD) 
 

Kimberly Freiman (C) 
Stefan Svensson (C) 
Eva-Britt Dahl (S)  
Mats Kristiansson (V) 
Ann-Britt Nilsson (SD) 
 

Övriga deltagande Jenny Skarstedt, kulturchef 
Per Karlsson, fritidschef 
Camilla Källerman, 
sektorsekonom  
Anders Svensson, 
enhetschef 
Billingehov/Lillegården 
Erik Kvarnling, 
verksamhetsledare 
föreningsliv 
Cicki Nettelblad Malm, 
enhetschef 
områdesutveckling 
Lotti Isacson, 
verksamhetsutvecklare 
Camilla Hammarström, 
fritidskonsultent 
Patricia Vallendin, 
sekreterare 

 

   

Utses att justera Malin Wadman (S)  

Sekreterare   Paragrafer §34/21-
§42/21 

 Patricia Vallendin   

Ordförande   

 Petter Fahlström (L)  
Justerande    

 Malin Wadman (S)  



Skövde kommun  Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden Datum:2021-09-01 kl. 08:00 3(19) 

 

 

 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag. 

 
Instans Kultur- och fritidsnämnden  
Sammanträdesdatum 2021-09-01 
Justeringsdatum 2021-09-10   
Anslagsdatum 2021-09-13   

Överklagningstid t o m 2021-10-04 

Förvaringsplats för 
protokollet 
 
 

Skövde Stadshus 

Underskrift   
 Patricia Vallendin  

 

 

 

 

 

  



Skövde kommun  Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden Datum:2021-09-01 kl. 08:00 4(19) 

 

 

 

Informationer 
Avdelningscheferna Jenny Skarstedt och Per Karlsson informerar om hur sommaren har 
varit.  

Fritid 
De flesta verksamheterna har nu öppnat, inkl. Arena upplevelsebad och relaxen. En 
utmaning är att förhålla sig till de restriktioner som fortfarande finns kvar. VM i Enduro 
blev ett lyckat arrangemang på Billingen vilket även uppmärksammats mycket av utländsk 
press. SM i ultralöpning genomfördes på Södra IP, här behöver man till nästa år tänka till på 
att uppmärksamma arrangemanget lite mer. All personal som varit utlånad till andra sektorer 
under pandemin är nu åter i sina ordinarie tjänster.     

Kultur 
Nu är alla verksamheter åter öppna med ordinarie öppettider. Tyvärr har Kulturhuset 
drabbats hårt av de två vattenläckorna, renovering kommer pågå under hela hösten. 
Ungdomsverksamheten i Erik Ugglas lokaler har fått namnet Kulturlabbet. Ett lyckat projekt 
under sommaren har varit Kulturkulbussarna som lockat cirka 2000 barn och ungdomar att 
delta i olika aktiviteter.  

Erik Kvarnling, verksamhetsledare föreningsliv och Cicki Nettelblad Malm, enhetschef för 
områdesutveckling, informerar om nya framtagna riktlinjer för stipendier. En ny mall och en 
E-tjänst kommer tas fram vilket kommer förevisas på nästkommande nämnd. 
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KFN § 34/21 
Yttrande medborgarförslag om att anlägga en 
discgolfbana (frisbeegolfbana) 
KFN2021.0046 
 

Behandlat av Datum Ärende 
1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-08-18 24/21 
2 Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-01 34/21 

 

 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden anser medborgarförslaget vara besvarat. 
 

Bakgrund 
Kultur- och fritidsnämnden har getts möjlighet till yttrande gällande inkommet 
medborgarförslag om att anlägga en discgolfbana i Skövde kommun. 
 
Medborgarförslaget ses som ett komplement till Skövdes övriga utbud av fritidsaktiviteter 
utomhus. 
  
Några punkter som medborgarförslaget vill trycka extra på är nedanstående:  

- Motionsform som de allra flesta kan utöva, bred målgrupp 
- Låg anläggningskostnad 
- Låg kostnad för att utöva sporten 
- Smittsäker utövning 
- Gynnat näringsliv, en välplanerad 18 hålsbana lockar utövare från andra regioner. 
- Lite skötsel, gäller främst banor i park- och skogsmiljö 
- Liten påverkan på naturmiljö 

 
Skövde kommun har tillsammans med Volvo AB initierat ett samarbete kring en 
discgolfbana. Under våren startades byggnation av en discolfbana i Karstorpsområdet. I 
första läget är det en 14-håls bana som är under uppbyggnad vilken beräknas vara klar under 
sommaren 2021. Till säsongen 2022 kommer denna utökas till en 18-håls bana. Personen 
bakom medborgarförslaget har både blivit kontaktad och involverad i utformningen av 
banan. Det har också under våren startats en discgolfförening i kommunen. 
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Det fortsatta samarbetet mellan Volvo och kommunen kommer innebära att Volvo står för 
mark och material medan kommunen står för underhåll och skötsel. 
 
Med ovanstående bakgrund så anses medborgarförslaget vara besvarat. 
 

Handlingar 
Remiss Medborgarförslag om att anlägga en discgolfbana (frisbeegolfbana)                                                                                                                                                    
KS2021.0095-1 Medborgarförslag om att anlägga en discgolfbana (frisbeegolfbana) 
614642_1_1                                                                                                                                                    
KS2021.0095-5 KSAU § 73_21 Remittering av motioner och medborgarförslag 2021 
623662_1_1 

Skickas till 
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KFN § 35/21 
Fastställande av dokumenthanteringsplanen för kultur och 
fritidsnämnden 
KFN2020.0045 
 

Behandlat av Datum Ärende 
1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-08-18 27/21 
2 Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-01 35/21 

 

 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa dokumenthanteringsplanen för kultur- och 
fritidsnämnden att gälla från 2021-09-01. 

Bakgrund 
En dokumenthanteringsplan krävs för varje myndighet enligt punkt 6 i arkivreglemente för 
Sövde kommun med stöd av 6 § 1p, arkivlagen. Dokumenthanteringsplanen talar om hur en 
myndighet arbetar med sina handlingar (ex registrering, gallring, arkivering) och var 
någonstans de finns förvarade (ex verksamhetssystem, diarium och arkiv). 
 
Dokumenthanteringsplanen ska fungera som ett verktyg för den som hanterar 
information/handlingar i verksamheten och för allmänheten som vill ta del av allmänna 
handlingar. Planen ska bidra till öppenhet, tillgänglighet och rättssäkerhet samt till 
forskningens behov av källmaterial. 
 
Dokumenthanteringsplanen bygger på en processinriktad klassificeringsstruktur kallad 
KLASSA som har tagits fram i ett samarbete mellan Riksarkivet och Samrådsgruppen för 
arkivfrågor. KLASSA innebär en gemensam nationell struktur för att klassificera kommunal 
verksamhet. 
 
Dokumenthanteringsplanen är upprättad utifrån Gallringsråden: Bevara eller gallra nr 1 
Gallringsråd för lednings- och stödprocesser i kommuner, landsting och regioner. Dessa 
gallringsråd utges av SKR och Riksarkrivet. Dokumenthanteringsplanen följer även den 
mall som tagits fram utifrån riktlinjer för arkivredovisning. 

Handlingar 
Slutversion_Avisningar dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnd 210901                                                                                                                                                    
Slutversion_Dokumenthanteringsplan Styrande verksamheter Kultur- och fritidsnämnd 
210901                                                                                                                                                    
Slutversion_Dokumenthanteringsplan Stödjande verksamheter_Kultur- och fritidsnämnd 
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210901                                                                                                                                                    
Slutversion_Dokumenthanteringsplan Kärnverksamheter_Kultur- och fritidsnämnd 210901 

Skickas till 
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KFN § 36/21 
Fastställande av arkivbeskrivning för kultur- och 
fritidsnämnden 
KFN2020.0045 
 

Behandlat av Datum Ärende 
1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-08-18 26/21 
2 Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-01 36/21 

 

 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa arkivbeskrivning för kultur- och 
fritidsnämnden att gälla från 2021-09-01 

Bakgrund 
En arkivbeskrivning krävs för varje myndighet enligt punkt 5 i arkivreglemente för Skövde 
kommun med stöd av 6 § 2p. arkivlagen. Arkivbeskrivningen ger en översikt över vilken 
information som finns att hämta hos myndigheten samt informerar om hur arkivet är 
organiserat. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 4 kap. 2 § ställer även krav på att det 
skall finnas en beskrivning av en myndighets allmänna handlingar hos varje myndighet. 
Med anledning av detta så är arkivbeskrivningen utformad på ett sådant sätt att även kraven 
enligt OSL 4 kap. 2 § uppfylls. Arkivbeskrivningen följer även den mall som tagits fram 
utifrån riktlinjer för arkivredovisning. 

Handlingar 
Slutversion_Arkivbeskrivning_Kultur och fritidsnämnden_210901 

Skickas till 
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KFN § 37/21 
Granskning detaljplan Glimmern 1, PLAN2019.31 
KFN2021.0023 
 

Behandlat av Datum Ärende 
1 Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-01 37/21 

 

 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra gällande detaljplanen för Glimmern 1, 
förutsatt att hänsyn tas till Länsstyrelsens tillstånd inom aktuellt fornminnesområde. 

Bakgrund 
Kultur- och fritidsnämnden har beretts möjlighet till yttrande över Glimmern 1. 
  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning med bostadsbebyggelse och 
kompletterande verksamheter inom fastigheten Glimmern 1, samt att förbättra trafik-
situationen runt fastigheten. Planens huvuddrag är att mark som är planlagd för handel, 
kontor eller parkering övergår till kvartersmark för bostadsbebyggelse, centrumändamål och 
parkering.  
 
Byggrätten inom fastigheten Glimmern 1 utökas för att möjliggöra parkeringsdäck, garage, 
samt bostadsbebyggelse och kompletterande verksamheter. Kvartersmark tas i anspråk för 
att kunna bredda Gamla Kungsvägen och S:ta Birgittas väg och för att kunna bredda gång- 
och cykelvägar. Vid Norra Bergvägen tas kvartersmark i anspråk för att möjliggöra för en 
bättre utrustad busshållplats.  
 
Mark och vegetation  
Planområdet berörs inte av Natura 2000-områden eller naturreservat och inte heller av 
naturvårdsprogram eller naturmiljöinventeringar. Planområdet består till största delen av 
redan bebyggda eller asfalterade ytor. 
 
Fornlämningar och kulturmiljöer  
Fastigheten Glimmern 1 omges av miljöer som lyfts fram i Skövde kommuns kulturmiljö-
program, dels efterkrigstidens flerbostadshusbebyggelse på Billingesluttningen och dels S:ta 
Birgittas kyrkogård. Utanför planområdet, på S:ta Birgittas kyrkogård, finns ett fornminne. 
Grönytan i den nordöstra delen av planområdet ligger inom fornlämningsområdet. Det 
innebär att det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att genomföra ingrepp i grönytan, som 
till exempel att anlägga gång- och cykelväg och ny plats för förpacknings- och 
tidningsinsamling. 
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Tillstånd har sökts och en arkeologisk förundersökning har genomförts av Västergötlands 
museum utan att några fynd påträffats. Västergötlands museum anser att inga fler 
antikvariska åtgärder behövs inför fortsatta planer.  
Länk för dokumentation Glimmern 1: https://skovde.se/bygga-bo/detalj--och-
oversiktsplan/planutstallningar-pdf-filer2/grund2327/  

Handlingar 
Samråd detaljplan för Glimmern 1                                                                                                                                                    
Kungörelse                                                                                                                                                    
Yttrande plansamråd Glimmern 1                                                                                                                                                    
Underrättelse om granskning detaljplan för Glimmern 1 Skövde                                                                                                                                                    
Underrättelse 

Skickas till 
 
 

 
  

https://skovde.se/bygga-bo/detalj--och-oversiktsplan/planutstallningar-pdf-filer2/grund2327/
https://skovde.se/bygga-bo/detalj--och-oversiktsplan/planutstallningar-pdf-filer2/grund2327/
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KFN § 38/21 
Stöd till föreningslivet covid-19, omgång 3 
KFN2021.0041 
 

Behandlat av Datum Ärende 
1 Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-01 38/21 

 

 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela extra föreningsstöd med anledning av 
pandemin till följande föreningar och med följande belopp: 
Somaliska Kultur- och idrottsföreningen 21 200 kr 
 

Bakgrund 
Skövde kommun har inrättat ett extra bidrag till föreningslivet där det finns möjlighet att 
ansöka om ersättning för ekonomisk påverkan på grund av pandemin. En helhetsbedömning 
av föreningens ekonomi, likviditet, betalningsförmåga och genomförda åtgärder ligger till 
grund för det eventuella bidraget. Ansökningsomgång 3 gäller för perioden april-juli 2021. 

Handlingar 
Ansökan om ekonomiskt stöd med anledning av pandemin omgång 3                                                                                                                                                    
Ansökan om ekonomiskt stöd med anledning av pandemin omgång 3, Vretens bollklubb                                                                                                                                                    
Balansrapport_2020                                                                                                                                                    
Resultatrapport_2020                                                                                                                                                    
Balans_2021                                                                                                                                                    
Resultat_2021                                                                                                                                                    
Resultat_2019                                                                                                                                                    
Balans_2019                                                                                                                                                    
Ansökan om ekonomiskt stöd med anledning av pandemin omgång 3, S:t Helena Basket                                                                                                                                                    
Balansrapport_866601-4231_20200601-20210531                                                                                                                                                    
Resultatrapport_866601-4231_20200601-20210531                                                                                                                                                    
Ansökan om ekonomiskt stöd med anledning av pandemin omgång 3, IF Friskis & Svettis 
Skövde                                                                                                                                                    
Balansrapport_2105                                                                                                                                                    
Resultatrapport_2103                                                                                                                                                    
Balansrapport_2020_FV                                                                                                                                                    
Resultatrapport_2102                                                                                                                                                    
Omstllningsaktiviteter_Friskis_&_Svettis_Skvde                                                                                                                                                    
Resultatrapport_2101                                                                                                                                                    
Resultatrapport_2020_FV                                                                                                                                                    
Balansrapport_2101                                                                                                                                                    
Balansrapport_2102                                                                                                                                                    
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Balansrapport_2103                                                                                                                                                    
Balansrapport_2104                                                                                                                                                    
Budget_FriskisSvettis_2021                                                                                                                                                    
Friskvakten_Budget_2021                                                                                                                                                    
Balansrapport_2107                                                                                                                                                    
Resultatrapport_2105                                                                                                                                                    
Resultatrapport_2107                                                                                                                                                    
Resultatrapport_2106                                                                                                                                                    
Balansrapport_2106                                                                                                                                                    
Resultatrapport_2104                                                                                                                                                    
Ansökan om ekonomiskt stöd med anledning av pandemin omgång 3, Somaliska kultur- och 
idrottsföreningen i Skövde                                                                                                                                                    
Årsredovisning, somaliska kultur- och idrottsföreningen i Skövde                                                                                                                                                    
resultat blans 2020 -2021                                                                                                                                                    
20210826_215252                                                                                                                                                    
20210826_215317                                                                                                                                                    
fakturor 

Skickas till 
Per Karlsson, Jenny Skarstedt, Camilla Källerman, Camilla Hammarström, Marika Ekström, 
Christina 
Nettelblad Malm, Erik Kvarnling 
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KFN § 39/21 
Utredning actionpark vid Eric Uggla 
KFN2021.0048 
 

Behandlat av Datum Ärende 
1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-08-18 25/21 
2 Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-01 39/21 

 

 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge avdelningscheferna för Kultur- och 
fritidsavdelningarna i uppdrag att utreda möjligheten att förlägga en actionpark i anslutning 
till ungdomens hus vid Eric Uggla. Uppdraget ska slutrapporteras i december 2021.  
 

Bakgrund 
Vid Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 2 juni 2021 lämnade ledamöterna från S 
tillsammans med ledamöter från MP och V in ett initiativärende gällande möjligheten att 
förlägga en actionpark i anslutning till ungdomens hus vid Eric Uggla.  
 
Utred möjlighet att förlägga Aktionpark eller ”Multiaktivitetspark” bakom Eric Uggla 

Det finns en politisk enighet om att en Aktionpark behövs i Skövde. Flera platser runt om i Skövde 
har varit på förslag, utretts och av olika anledningar har man inte tyckt just den platsen lämplig. Då 
vi flyttar ungdomens hus till Erik Uggla önskar vi nu att man utreder om den forna parkeringsplatsen 
bakom Erik Uggla skulle vara en lämplig plats för Aktionpark. Idag finns där en stor gräsyta. Vi vill 
utreda om det skulle kunna en vara en bra plats utifrån ungdomsperspektiv, tillgänglighet, 
översiktsplan och ytmässigt samt biologiskt hållbart. Vi förutsätter att alla träd runt platsen lämnas 
orörda så att den vackra inramningen kvarstår, samt att utformningen passar in estetiskt. Vid en 
sådan utredning vore det bra om man får med en bra utomhusläktare för åskådare, utomhus-scen 
samt eventuell ”Skövde speakers-corner” eller annan kulturell inriktning i utomhusmiljö som kan 
kopplas till vår kommunala verksamhet.  

Med hänvisning till ovanstående önskar vi att platsen bakom nya ungdomens hus utreds som möjlig 
plats för en framtida ”Multiaktivitets-park” där olika aktiviteter kan utföras. I utredningen bör 
ungdomarna tillfrågas för åsikter och andra önskemål. 

Malin Wadman (S) 

Jörgen Frödelius (S) 

Eva-Britt Dahl (S) 

Eva-Lill Nilsson (Mp) 
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Mats Kristiansson (V)   

 

Handlingar 
         

Skickas till 
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KFN § 40/21 
Nytt regelverk för föreningsbidrag 2022 
KFN2021.0059 
 

Behandlat av Datum Ärende 
1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-08-18 28/21 
2 Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-01 40/21 

 

 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

• Anta nya regler för de föreningsbidrag som ingår i kultur- och fritidsnämndens 
ansvarsområde. Från 1 januari 2022 ersättes de tidigare bidragsreglerna med de nu 
tagna reglerna.   

• Samtliga föreningar får ansöka igen om att bli bidragsberättigade. Ansökan ska ske 
innan den 31 januari 2022. 

• Flytta all bidragshantering med budget som rör funktionshinderföreningar från 
socialnämnden och kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden. 

 
Ändringsyrkande 
Emilia Uvesten Gustavsson (C) yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Malin Wadman (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med ändringarna enligt 
följande:  

1. I dokumentet "Regler för kulturföreningar och studieförbund" sidan 4. Under rubrik 
"Villkor" ska meningen: - Verksamheten ska vara riktad till allmänheten snarare än 
föreningens egna medlemmar strykas. 

2. "Regler för bidrag till ungdomsföreningar inom idrott, natur och friluftsliv" byter 
namn till "Regler för bidrag till föreningar med ungdomsverksamhet inom idrott, 
natur och friluftsliv 

 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut med två ändringsyrkande från 
Malin Wadman (S).  
Ordförande finner att Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Malin Wadmans (S) 
första ändringsyrkande. Därefter finner ordförande att Kultur- och fritidsnämnden bifaller 
Malin Wadmans (S) andra ändringsyrkande. Ordförande finner att Kultur- och 
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fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut med Malin Wadmans (S) 
andra ändringsyrkande. 
 
Reservation 
Malin Wadman (S), Jörgen Frödelius (S), Elin Hjärtqvist (S) och Inga-Lill Nilsson (MP)  
reserverar sig till förmån för sitt första ändringsyrkande.  
 

Bakgrund 
De nya bidragsreglerna grundar sig på den bidragsutredning som har genomförts av kultur- 
och fritidsavdelningarna.  
Syftet med bidragsutredningen är att få mer jämlika och rättvisa bidrag för att ge goda 
möjligheter till ett aktivt kultur- och fritidsliv.  
Dialog har förts med externa aktörer bland annat föreningar, ungdomar i Skövde kommun, 
RF SISU och andra kommuner.  
De nya bidragsreglerna innebär bland annat: 

• Tydligare och enklare ingång för föreningarna 
• Nya och förändrade bidrag 
• Alla bidrag i samma verksamhetssystem 
• Anpassning till Barnkonventionen  

 

Handlingar 
Allmänna regler bidrag                                                                                                                                                    
Regler för bidrag till ungdomsföreningar inom idrott natur och friluftsliv                                                                                                                                                    
Regler för bidag till kulturföreningar och studieförbund                                                                                                                                                    
Regler för bidrag till föreningar för personer med funktionshinder                                                                                                                                                    
Föreningsbidrag Ungdomsverksamhet, nuvarande                                                                                                                                                    
Föreningsbidrag_Handikappverksamhet nuvarande                                                                                                                                                    
Utvärderingsringens rapport Utredning av det totala stödet till föreningar                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Regler bidrag för bygdegårdsföreningar 

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
Camilla Hammarström 
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KFN § 41/21 
Anmälan av delegationsbeslut till kultur- och 
fritidsnämnden 1 september 
KFN2021.0002 
 

Behandlat av Datum Ärende 
1 Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-01 41/21 

 

 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av delegationsbeslut och arbetsutskottets protokoll. 

Bakgrund 
En förteckning över delegationsbeslut fattade enligt kultur- och fritidsnämndens 
delegationsordning fastställd 2020-06-03, dnr KFN 2019.0017, ska tas fram och anmälas till 
varje sammanträde i Kultur och- fritidsnämnden. 

Handlingar 
Delegationsbeslut revidering av attestförteckning                                                                                                                                                    
Svar på ansökan om särskilt bidrag för kulturaktivitet, Midsommarfirande på 
kulturreservatet Vallby Sörgården                                                                                                                                                    
Svar på ansökan om särskilt bidrag för kulturaktivitet, Cykelbio (utomhusbio)                                                                                                                                                     
KFN2021.0049-1 - Ansökan om kulturaktivitet, Timmersdalabygdens 
Utvecklingsgrupphttps___skovde.se_kultur-fritid_foreningsliv_foreningsbidrag-
stipendier_sarskilt-bidrag-for-kulturaktivitet_                                                                                                                                                    
Svar på ansökan om särskilt bidrag för kulturaktivitet, Nationaldagsfirande i fornbyn 
Skultorp                                                                                                                                                    
Svar på ansökan om särskilt bidrag för kulturaktivitet, konstutställning, underhållning och 
servering vid Rosa husets innergård                                                                                                                                                    
Svar på ansökan om särskilt bidrag för kulturaktivitet, konstutställning, underhållning och 
servering vid Rosa husets innergård                                                                                                                                                    
Ordförandebeslut plangranskning Karstorps serviceområde m m                                                                                                                                                    
Delegationsbeslut revidering av attestförteckning                                                                                                                                                    
Ordförandebeslut signerat                                                                                                                                                    
Svar på ansökan om och redovisning av särskilt bidrag för kulturaktivitet, Årets Skultorpare, 
Skultorps fornby                                                                                                                                                    
Protokoll Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-08-18 

Skickas till 
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KFN § 42/21 
Kultur- och fritidsnämndens anmälningsärenden 1 
september 
KFN2021.0005 
 

Behandlat av Datum Ärende 
1 Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-01 42/21 

 

 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av redovisningen av inkommande, upprättade och utgående 
skrivelser. 
 

Bakgrund 
En förteckning över inkommande, upprättade och utgående skrivelser har tagits fram från kultur- och 
fritidsnämndens diarium. 

Handlingar 
Anmälningsärendelista 

Skickas till 
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