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Informationer 
Avdelningscheferna Jenny Skarstedt och Per Karlsson informerar om coronaläget. 
Kultursidan försöker öppna upp fler verksamheter den 7 juni om restriktionerna från VGR 
släpps. Billingebadet planeras öppna den 1 juni. Övrig verksamhet löper på.  

Upptäckt av asbest har skett i Kulturhuset i samband med renoveringarna där. Prover är 
tagna på luft och ytor och sanering pågår. Fastighetsavdelningen ansvarar för ärendet.  

En insändare har publicerats av privatpersoner där man motsätter sig en flytt av 
ungdomsverksamheten till Eric Ugglas lokaler.  

Skövde kommun har fått beviljade medel till att starta en Kulturskola som planeras dras 
igång till hösten.  

Camilla Källerman, sektorsekonom, och avdelningscheferna Jenny Skarstedt och Per 
Karlsson redogör för tertialrapport 1 (T1).  

Inbjuden dialogträff med Shorik Adam och Sara Cambring, representanter för 
Studieförbunden i Skaraborg.  

Bibliotekschef Anna Gullstrand informerar om projektet Meröppet. Invigning planeras under 
september.  

Anna Gullstrand, bibliotekschef, och Martin Lindor, chef för musikskolan och 
stadsbiblioteket, redogör för projekt och dess kopplade medel inom musikskolan och 
biblioteken.  

Martin Lindor, chef för musikskolan och stadsbiblioteket och Thomas Oldrell, konstchef, 
avrapporterar de två initiativuppdrag som givits av nämnden gällande restaurering av 
milstenar samt ny skyltning av La Manostatyn. 
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KFNAU § 16/21 
Äskande av medel från Christine Wallers fond 
KFN2021.0039 
 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-05-19 16/21 
 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beviljar anslag med 50 000 kronor ur Christine Wallers arv/fond i 
enlighet med donationsbestämmelserna. 

Bakgrund 

Med syftet att sprida kännedom om Christine Wallers konstnärskap anordnas nu en utställningsturné 
2021-2022 med 40 konstverk samt bok, som täcker tre platser från södra till norra Sverige. 
Konstmuseet i Skövde skall göra en programpunkt under hösten 2021 som lyfter Christine Wallers 
konstnärskap genom en boklansering och föreläsning. 

Kostnader 
Underlag till sammanställningen av kostnader finns som bilagor till detta ärende 

• MTAB (transport turné): 27 590 SEK exkl. moms 
• Karin Kannisova Jonsson (föreläsning + reseersättning): 8 000 SEK exkl. moms 
• Reseersättning till inblandade parter i bok: 4 400 SEK exkl. moms 
• Vernissage & boklansering: 6 000 SEK exkl. moms 

 

Totalt: 45 990 SEK exkl. moms 

Summan avrundas till 50 000 SEK (exkl. moms) p g a eventuella merkostnader 

Uttagets effekt 
Sedan Skövde kommun tog emot Christine Wallers arv har placeringarna av kapitalet från arvet haft 
en betydande värdeökning. Värdeökningar har överstigit de kostnader Skövde kommun hittills har 
haft för att förvalta, förvara och synliggöra hennes konstsamling. Framgent belastas arvet med 
hyreskostnader för en konstdepå på omkring 90 000 kronor per år. Utöver detta föreslås i detta 
ärendet ytterligare ett uttag om 50 000 kronor. Framgent förväntas denna fond att skapa en 
avkastning på omkring 4,5% per år, vilket innebär en avkastning på omkring 250 000 kronor per år. 
Det nu föreliggande uttags förslag understiger den förväntade årliga värdetillväxten. Därmed kan de 
förslagna uttag anses som en hållbar och under vilken det förvaltade kapitalet kan fortsätta växa.   
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Värdet av arvet när Skövde kommun tog emot den 
2018 

5 085 833 kronor 

Realiserat avkastning sedan start i 2018 1 531 591 kronor 

Uttag ur fonden sedan start 1 089 681 kronor 

Marknadsvärde per 2021-04-30 5 527 671 kronor 

 

 
Handlingar 

KS2019.0141-7 Riktlinje för donationer, slutligt beslutad KF 2019-09-30 530145_2_1                                                                                                                                                    
Arvode föreläsare + reseersättning.docx                                                                                                                                                    
MTAB - offert -  transport utställningsturné.pdf 
Skickas till 
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KFNAU § 17/21 
Ränte- och amorteringsfria lån 2022 
KFN2021.0014 
 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-05-19 17/21 
 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela ränte- och amorteringsfritt lån 2022 till Häggums 
Bygdegårdsförening, Värings Scoutkår, Timmersdala motion, Skultorps Tennisklubb och IF Skövde 
Karate Kai. 
 
Bakgrund 

Förening Belopp Syfte 
Häggums 
Bygdegårdsförening 

 
49 750 kr 

 
Målning utvändigt av hela Bygdegården 

Värings Scoutkår  171 332 kr * Ny avloppsanläggning 
Timmersdala Motion 174 000 kr * Anslutning till kommunaltavlopp 
Skultorps Tennisklubb 256 000 kr Renovering inomhus 
IF Skövde Karate Kai 56 000 kr Byta av all armatur i klubblokalen 
Totalt  707 082  
Budget ROA 2022 871 000 Med uppräkning av RoA lånen med 2% 

 
163 918 kr sparas till ansökningsomgång 2 med sista ansökningsdag 15 september 2022. 
 
Kultur- och fritidsnämnden fördelar varje år en ram, som 2022 är på 871 000 kr, i Ränte- och 
amorteringsfria lån. För år 2022 har 8 ansökningar kommit in. Prioritering har bland annat gjort 
utifrån tidigare tilldelade RoA-lån, förbättring av verksamhetsytor/miljöförbättring samt att MÖS har 
dömt ut Va-systemen.  
Handlingar 

Häggums Bygdegårdsförening Ränte- och amorteringsfritt lån, ansökan 2022                                                                                                                                                    
Igångsättningstillstånd                                                                                                                                                    
Skultorps Tennisklubb Ränte- och amorteringsfritt lån, ansökan 2022                                                                                                                                                    
RF-ansökan Padelbana 210311                                                                                                                                                    
Skövde Bandy Ränte och amorteringsfritt lån, ansökan 2022                                                                                                                                                    
Värings Scoutkår Ränte och amorteringsfritt lån, ansökan 2022                                                                                                                                                    
Timmersdala Motion Ränte och amorteringsfritt lån, ansökan 2022                                                                                                                                                    
Skultorps Tennisklubb Ränte och amorteringsfritt lån, ansökan 2022                                                                                                                                                    
IF Skövde Karate Kai Ränte och amorteringsfritt lån, ansökan 2022                                                                                                                                                    
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Bergs Bygdegård Ränte och amorteringsfritt lån, ansökan 2022                                                                                                                                                    
Ansökan RoA motivering                                                                                                                                                    
Ansökan RoA                                                                                                                                                    
RoA låns ansökningar  2022                                                                                                                                                    
Sammanställning Investeringsbidrag_ROA-lån 
Skickas till 
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KFNAU § 18/21 
Bidrag särskilda insatser projekt 
KFN2021.0038 
 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-05-19 18/21 
 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Ulvåkers IF ansökan om 20 000 kr i bidrag för 
särskilda insatser eller projekt 
 
Bakgrund 

Kultur och fritidsnämnden har varje år 20 000 kr att fördela ut för Särskilda insatser eller projekt.  
Ulvåkers IF har ansökt om 20 000 kr inköp av en ny varmvattenberedare då deras gamla har gått 
sönder.   
 
Ulvåkers IF har i år erhållit 368 325 kr i anläggningsbidrag och hänvisar till att denna 
varmvattenberedare kan ingå i anläggningsbidraget. 
 
Handlingar 

Ansökan Ulvåkers IF, bidrag för särskilda insatser och projekt                                                                                                                                                    
Anbud Varmvattenberedare 
Skickas till 
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KFNAU § 19/21 
Yttrande plangranskning detaljplan för Tallstigen och 
Dunshult 5:1 m fl 
KFN2020.0044 
 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-05-19 19/21 
 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har inget att erinra gällande föreslagen detaljplan för 
Tallstigen och Dunshult 5:1 förutsatt att kulturmiljöprogrammet tas i beaktan som innefattar 
Tallstigen. 
 

Bakgrund 

Kultur- och fritidsnämnden har getts möjlighet till yttrande gällande ovanstående detaljplan. 

Planens huvuddrag är att förtäta med radhus för äldre i ett centralt läge i Stöpen.  

Planen möjliggör en framtida utveckling av Stöpenskolan. I befintlig detaljplan begränsas 
möjligheterna att bygga ut skolan. Byggrätten för Dunshult 6:1, där ICA Nära är beläget, får en 
utökad byggrätt och markanvändningen ändras från handelsändamål till centrumändamål. Vilket 
möjliggör förutom handel, även service, samlingslokaler och annan typ av verksamhet som bör ligga 
centralt eller vara lätta att nå. 
Planen möjliggör även att radhustomterna längs Räfsaregränd kan utökas öster om Stöpenskolan. 
 
Inom planområdet finns inga dokumenterade fornlämningar eller andra kulturhistoriska värdefulla 
objekt. 
 
Planbeskrivning finns att läsa under bifogade länk: Detaljplan för Tallstigen (skovde.se) 
 
Handlingar 

 
Skickas till 

 
 

  

https://skovde.se/bygga-bo/detalj--och-oversiktsplan/planutstallningar-pdf-filer2/detaljplan-for-tallstigen/
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KFNAU § 20/21 
Motion om gratis tillgång omgående till längdåkningsspår 
för skolungdom och pensionärer 
KFN2021.0020 
 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-05-19 20/21 
 

Förslag till beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Bakgrund 

Kultur och fritidsnämnden har getts möjlighet till yttrande gällande ovanstående motion. 
 
Motionen föreslår gratis tillgång till längdskidåkning för skolungdom upp till 20 år samt till 
pensionärer 65 år och äldre på Billingen Skövdes längdskidspår. Motionen trycker på vikten av 
möjlighet till motion i spåren på grund av restriktioner orsakade av pandemin. 
 
Billingen Skövde har västra Sveriges bästa längdskidanläggning. Idag erbjuds barn och unga upp till 
och med 16 år fri skidåkning i anläggningens spår. Den beslutade avgiften för anläggningens 
skidspår är en förutsättning för att kunna tillhandahålla attraktiva och kvalitativa spår. Åldersgränser 
för betalning följer branschorganisationens rekommendationer och även andra anläggningars. I 
jämförelse med närliggande anläggningar erbjuder Billingen idag en lägre spåravgift. 
 
Därav föreslår Kultur- och fritidsnämnden att motionen ska avslås. 
 
Handlingar 

Begäran om yttrande över motion om gratis tillgång omgående till längdåkningsspår för skolungdom 
och pensionärer                                                                                                                                                    
KS2021.0057-2 NY VERSION Motion om gratis tillgång omgående till längdåkningsspår för 
skolungdo 609553_1_1                                                                                                                                                    
KS2021.0057-4 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde den 2021-02-
24 - 615876_1_1 
Skickas till 

SD Skövde 
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KFNAU § 21/21 
Yttrande Medborgarförslag om att anlägga en vedeldad 
bastu vid Simsjön 
KFN2021.0030 
 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-05-19 21/21 
 

 

Förslag till beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. 
 
Bakgrund 

Kultur och fritidsnämnden har getts möjlighet till yttrande gällande ovanstående medborgarförslag. 
 
Medborgarförslaget föreslår en vedeldad bastu med anslutning till Simsjön, om möjligt en flytande 
bastu för närhet till vinter/kallbad. Liknande lösningar finns enligt medborgarförslaget i 
kranskommuner och förutsättningen då är att bastun organisatoriskt är i föreningsdrift. 
Vedförsörjning likt redan befintlig logistik i kommunen ser förslagsställaren som en möjlighet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har inför sitt yttrande samrått med sektor samhällsbyggnad som säger att 
om det finns ett intresse från en förening att bygga en vedeldad bastu ser sektor samhällsbyggnad att 
en dialog om markupplåtelse kan föras med kommunen. För att se på vilka platser som i så fall skulle 
kunna vara lämpliga och möjliga att placera denna verksamhet på samt hur ett presumtivt avtal skulle 
kunna se ut för ärendet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ser att om en bastu skall anläggas krävs en löpande tillsyn och skötsel 
som säkerhet, öppning, stängning, städning och vedförsörjning. Detta kräver omfattande uppgifter 
och ansvar som Kultur- och fritidsnämnden inte anser sig kunna ta. 
 
Handlingar 

Begäran om yttrande, medborgarförslag om att anlägga en vedeldad bastu vid Simsjön                                                                                                                                                     
KS2021.0058-1 Medborgarförslag om att anlägga en vedeldad bastu vid Simsjön 609568_1_1                                                                                                                                                    
KS2021.0058-6 KSAU § 48_21 Remittering av motioner och medborgarförslag 2021 619419_1_1 
Skickas till 

Förslagsställaren  
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KFNAU § 22/21 
Kulturstipendium och honorärstipendie 2021 
KFN2021.0013 
 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-05-19 22/21 
 

 

Förslag till beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att tilldela 2021-års kulturstipendie till xxxxxx 
  
Kultur och fritidsnämnden beslutar att Honorärstipendiet tilldelas xxxxx. 
 
Bakgrund 

Sista ansökningsdagen har i år varit den 30 april. 2021 har totalt 21 nomineringar inkommit 
för totalt 17 personer. Två nomineringar ser kulturavdelningen som mer lämpliga för 
honorärsstipendiet – Rune Lindström (Galleri Lucifer) och Per Granbom (Riksteatern Skövde 
och Teatervännerna i Skaraborg) 

En lista över stipendieförslag har sammanställts enligt nedan. Utdelning brukar ske i samband med 
nationaldagen den 6 juni 2021, men eftersom det i år inte blir något nationaldagsfirande pga 
Coronaläget kommer Kulturstipendiet i år att delas ut i samband med xxxxxx 

De kulturavdelningen rekommenderar är Maria Bohm, Rasmus Landström, Malin Eriksson, 
Susanne Lind, Emelie Liljebäck, Fred Warnby, Maria Richardsson, Petronella Simonsbacka, 
Sebastian Eklund och Erik Nataniel Gustafsson.  

Av dessa vill Kulturavdelningen särskilt rekommendera: Malin Eriksson, Susanne Lind, Fred 
Warnby, Maria Richardsson och Sebastian Eklund. 

 

Malin Eriksson,  
konstnär bosatt i Skövde. Aktiv i föreningen Konst på Karlsfors, som just nu har utställning 
med  ett flertal konstnärer vår till höst 2021. Lett kurser för både barn och vuxna på KAC, 
många utställningar, både egna och samlingsutställningar. 

Susanne Lind,  
musiker bosatt i Lerdala som sedan 1993 gjort 1000-tals föreställningar i hela landet. 
Kombinerar folkmusik, ofta från Skaraborg, men även från andra kulturer med sång och dans, 
ensam eller tillsammans med andra musiker. Uppträdde under kungabesöket i Skövde 
Kulturhus. Har fått kulturstipendiet tidigare, 1991, för folkmusik tillsammans med Louise 
Wanselius. 
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Fred Warnby,  
musiker, kompositör, pedagog. Bosatt och uppvuxen i Skövde. Musikhögskolan i Örebro, 
studerat latinamerikansk musik i Brasilien. Vill fortsätta studera för en Mastersexamen. Leder 
workshops både fysiskt och digitalt, ofta för välgörenhet. 

Maria Richardsson,  
författare bosatt i Skövde. Skrivit ungdomsböcker och deckare som presenterats på på Skövde 
Stadsbibliotek. Lett skrivarkurser på Studiefrämjandet, medlem i Sveriges författarförbund 
och Författarcentrum Väst. 

Sebastian Eklund,  
uppvuxen i Lerdala. Jobbar med film, foto och ljud. Examensarbetet för Konstfack är en film 
som utspela sig i och kring Lerdala. Deltagit i många utställningar och festivaler både i 
Sverige och internationellt. 

Rasmus Landström,  
litteraturkritiker och författare, bosatt i Väring. Magisterexamen i litteraturvetenskap. 
Frilansande litteraturkritiker som skrivit två böcker, ”Corona-teserna” och 
”Arbetarlitteraturens återkomst” som båda fått fina recensioner. Förbereder en essäsamling om 
klimatfrågan och en bok om kvinnlig arbetarlitteratur. 

Emelie Liljebäck, 
 konstnär född i Skövde, nu bosatt i Stockholm. Jobbar mycket med kvinnliga 
hantverkstekniker och inspiration från kvinnliga släktingar. Många stipendier genom åren, 
Liljevalchs vårsalong i år. 

Petronella Simonsbacka,  
författare. Uppvuxen i Skövde, studerat på Västerhöjd och högskolan i Skövde. Bor nu i 
Göteborg. Skrivit två feelgood-romaner, en äventyrsroman och en deckare som utspelas i 
Stenstorp. Ger ut tidskriften Kulturopportunisten. 

Maria Bohm,  
studerat piano och sång i Skövde, nu bosatt i Göteborg. Skriver och framför musik, ofta med 
teman som psykisk ohälsa, jämställdhet och rättvisa. 

Erik Natanael Gustafsson,  
musiker, kompositör, jobbar med nya medier. Rötter i Skövde, från musiklekis på musikskolan 
och vidare till musikgymnasiet. Komponerar, bygger och spelar på digitala instrument. 

Emma Berggren,  
bildlärare på Västerhöjd och Helenaskolan. Ställt ut på KAC och Designmarknaden i 
Commerce-huset. 

Gustaf Elias,  
fotograf, konstvetare, konstnär, kreatör och arkitektstudent. Född och uppvuxen i Skövde. 
Iconic Ironic Places, pop-up- utställning i Commerce-huset, skolengagemang med Västerhöjds 
estetelever. 

Andreas Svensson,  
Skövdebo som arrangerar e-port-evenemang och arbetar för att få ett e-sport-hus i Skövde. 
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Doris Apelquist, 
 ung Skövde-konstnär. UKM, bokillustration J-E Ullström, estetprogrammet Västerhöjd, 
Kävesta folkhögskola. Absolut lovande med en framtid inom konsten. 

Matilda Kindbom.  
Samma här, lovande och vi ser gärna en ny ansökan i framtiden. 

 

 
Handlingar 

Nominering Kulturstipendium 2021 - Andreas Svensson                                                                                                                                                    
Nominering Kulturstipendium 2021 - Maria Bohm                                                                                                                                                    
Nominering Kulturstipendium 2021 - Per Granbom                                                                                                                                                    
Nominering Kulturstipendium 2021 - Rasmus Landström                                                                                                                                                    
Nominering Kulturstipendium 2021 - Malin Eriksson                                                                                                                                                    
Nominering Kulturstipendium 2021 - Emma Berggren                                                                                                                                                    
Nominering Kulturstipendium 2021 - Susanne Lind                                                                                                                                                    
Nominering Kulturstipendium 2021 - Emelie Liljebäck                                                                                                                                                    
Nominering Kulturstipendium 2021 - Emelie Liljebäck                                                                                                                                                    
Nominering Kulturstipendium 2021 - Gustaf Elias                                                                                                                                                    
Nominering Gustaf Elias Kulturstipendium 2021                                                                                                                                                    
Nominering Kulturstipendium 2021 - Fred Warnby                                                                                                                                                    
Ansökan Skövde Kulturstipendium 2021 - Fred Warnby                                                                                                                                                    
Nominering Kulturstipendium 2021 - Maria Richardsson                                                                                                                                                    
Nominering Kulturstipendium 2021 - Doris Apelqvist                                                                                                                                                    
Doris Apelqvist_stipendium                                                                                                                                                    
Nominering Kulturstipendium 2021 - Matilda Kindbom                                                                                                                                                    
Nominering Kulturstipendium 2021 - Doris Apelqvist                                                                                                                                                    
Nominering Kulturstipendium 2021 - Petronella Simonsbacka                                                                                                                                                    
Nominering Kulturstipendium 2021 - Sebastian Eklund                                                                                                                                                    
eklundsebastian_kulturstipendium_skovde                                                                                                                                                    
eklundsebastian_essä_fantasinsfission                                                                                                                                                    
Nominering Kulturstipendium 2021 - Erik Natanael Gustafsson                                                                                                                                                    
Nominering Kulturstipendium 2021 - Rune Lindström                                                                                                                                                    
Nominering Kulturstipendium 2021 - Maria Richardsson                                                                                                                                                    
Nominering Kulturstipendium 2021 - Rune Lindström                                                                                                                                                    
Nominering Kulturstipendium 2021 - Maria Richardsson                                                                                                                                                    
Kulturstipendium 2021 
Skickas till 
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KFNAU § 23/21 
Remissvar vissa statliga insatser på musikområdet 
KFN2021.0032 
 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-05-19 23/21 
 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden i Skövde kommun beslutar att överlämna svar på remiss – Vissa 
statliga insatser på musikområdet Ds 2021:11 

Bakgrund 

Övergripande om förslagen 
 
Kultur- och fritidsnämnden i Skövde kommun ställer sig positiv till förslagen om att avveckla 
Musikplattformen samt att inrätta en ny och främjande funktion för musikområdet inom 
Statens kulturråd. 
 
Närmare om förslagen 
 
De föreslagna åtgärderna kan antas leda till förbättringar i flera avseenden. Att nämna är att 
de föreslagna ändringarna kan främja det konstnärliga nyskapandet i större utsträckning vilket 
nämnden ställer sig positiv till. Att på detta sätt samla resurserna och att renodla ansvaret till 
att fokusera på teaterns, dansens och musikens kulturarv samt Elektronmusikstudion, med 
syfte att främja ett varierat musikaliskt utbud i hela landet som är präglat av musikalisk 
förnyelse och hög kvalitet är viktigt och bra.  
 
Därtill anser Kultur- och fritidsnämnden det positivt att uppgiften att fördela bidrag till 
musiklivet inordnas i Statens kulturråd. Kultur- och fritidsnämnden noterar dock att det 
historiskt visat sig att det har varit genom projektbidrag till musikarrangörer som nyskapandet 
och då i synnerhet populärmusiken har gynnats. Detta i kontrast till fördelningen av 
verksamhetsbidrag till musikarrangörer där fördelningen inte kan anses stärka kopplingen 
mellan det musikaliska kulturarvet och det konstnärliga nyskapandet. Här hoppas nämnden 
att de föreslagna förändringarna ska leda till att särskilt barns och ungas rätt till kultur 
uppmärksammas i högre utsträckning genom en högre spridning i fördelningen av stöden samt 
att nyskapandet tillåts en större plats och i synnerhet populärmusiken som står för lejonparten 
av det nyskapande som eftersträvas i förarbetena till den ursprungliga reformen från år 2011. 
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Att företrädare för det professionella musiklivet deltagit i framtagandet av förslaget ser 
Kultur-och Fritidsnämnden som positivt och avgörande för att bidragen och funktionen ska 
fungera som avsett. 
 
Det är av vikt att förflyttningen inte innebär nedskärningar av vare sig medel att fördela eller 
personella resurser.  
 
Handlingar 

Ds Vissa statliga insatser på Musikområdet - Svar senast 14_7-2021                                                                                                                                                    
Vissa statliga insatser på Musikområdet Ds Ku2021-01113                                                                                                                                                    
Missiv Remissinstanser Ds Musik 
Skickas till 

 
 

 

 


	Innehållsförteckning
	Informationer
	KFNAU § 16/21 Äskande av medel från Christine Wallers fond
	KFN2021.0039
	Förslag till beslut
	Bakgrund
	Handlingar
	Skickas till

	Ärende
	1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
	2021-05-19
	16/21
	1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
	2021-05-19
	17/21
	1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
	2021-05-19
	18/21
	1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
	2021-05-19
	19/21
	1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
	2021-05-19
	20/21
	1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
	2021-05-19
	21/21
	1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
	2021-05-19
	22/21
	1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
	2021-05-19
	23/21

	Datum
	Behandlat av
	KFNAU § 17/21 Ränte- och amorteringsfria lån 2022
	KFN2021.0014
	Förslag till beslut
	Bakgrund
	Handlingar
	Skickas till

	KFNAU § 18/21 Bidrag särskilda insatser projekt
	KFN2021.0038
	Förslag till beslut
	Bakgrund
	Handlingar
	Skickas till

	KFNAU § 19/21 Yttrande plangranskning detaljplan för Tallstigen och Dunshult 5:1 m fl
	KFN2020.0044
	Beslut
	Bakgrund
	Handlingar
	Skickas till

	KFNAU § 20/21 Motion om gratis tillgång omgående till längdåkningsspår för skolungdom och pensionärer
	KFN2021.0020
	Förslag till beslut
	Bakgrund
	Handlingar
	Skickas till

	KFNAU § 21/21 Yttrande Medborgarförslag om att anlägga en vedeldad bastu vid Simsjön
	KFN2021.0030
	Förslag till beslut
	Bakgrund
	Handlingar
	Skickas till

	KFNAU § 22/21 Kulturstipendium och honorärstipendie 2021
	KFN2021.0013
	Förslag till beslut
	Bakgrund
	Handlingar
	Skickas till

	KFNAU § 23/21 Remissvar vissa statliga insatser på musikområdet
	KFN2021.0032
	Förslag till beslut
	Bakgrund
	Handlingar
	Skickas till


