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Informationer 
Diskussion kring implementering av Barn- och ungdomspolitiskt program samt 
Folkhälsopolitiskt program i kultur- och fritidsnämnden.  

 

Avdelningscheferna Jenny Skarstedt och Per Karlsson informerar om de evenemang som 
kommer arrangeras i Skövde framöver. 
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KFNAU § 35/21 
Verksamhetsbidrag kulturföreningar 2022 
KFN2021.0004 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-11-17 35/21 

 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fördela 783 020 kronor, enligt nedanstående förslag.   
 
Förening          Sökt bidrag            Förslag på bidrag 

Varola-Vretens 
hembygdsförening 16 000 16 000 

Föreningen Vallby 
Sörgården 30 000 30 000 

Riksteatern Skövde 197 000 197 000 

Kulturarbetarcentrum 40 000 40 000 

Föreningen Skövde 
Filmfestival 150 000 150 000 

Skövde Folkdansgille 25 000 25 000 

ScenProduktion 50 000 50 000 

Stiftelsen Binnebergs 
Tingshus 75 000 36 770 

Teatervännerna i 
Skaraborg 10 000 10 000 

Skövde allmänna 
konstförening 30 000 30 000 

Skövde Humanistiska 
förening 9 750 9 750  

Skaraborgs 
Konstgrafiska verkstad 50 000 50 000 

Skövde Filmstudio 30 000 30 000 

Hagelbergs 
hembygdsförening 10 000 0 

Bibliotekets vänner i 
Värsås 3 500 3 500 

Kulturföreningen 
Bosnien-Hercegovina 
Behar 30 000 25 000 
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Kulturföreningen 
Daorson 20 000 20 000 

Skultorp hembygds- 
och 
fornminnesförening 10 000 10 000 

Beardmen 
Internationell 
Entertainment 36 000 0 

  Maker space                50 000                50 000 

Bakgrund 

Kultur- och fritidsnämnden betalar årligen ut verksamhetsbidrag till kommunens 

kulturföreningar. Verksamhetsbidragsutdelning baserades i år dels på möten och dialog med 

föreningar, dels på föreningarnas verksamhetsberättelser för 2020 och verksamhetsplaner för 

2022. I enskilda fall gjordes bedömningen av verksamhetsplaner för 2021 på grund av 

pandemin.   

Genom ett tillskott på 150 000 kr för 2022 är budgetramen 783 021 kr.  

Handlingar 

Verksamhetsberttelse_2020_E-postutskick                                                                                                                                                    

Verksamhetsplan_TvS_2021_-_23                                                                                                                                                    
Binneberg_verksamhet_2022                                                                                                                                                    
Verksamhetsberttelse_styrelsen_o_BuS_2020                                                                                                                                                    

Verksamhetsberttelse_FSF_fr_2020                                                                                                                                                    
Verksamhetsplan_2022                                                                                                                                                    

Komplettering till ansökan om verksamhetsbidrag för ordinarie kulturverksamhet, 
ScenProduktion                                                                                                                                                    
Kompletterande handlingar till ansökan om verksamhetsbidrag för ordinarie 

kulturverksamhet, Skövde Folkdansgille                                                                                                                                                    
Verksamhetsberttelse_2020                                                                                                                                                    

preliminr_verksamhetsplan_2022                                                                                                                                                    
Verksamhetsberttelse_FVS_2020_rsmte_2021-08-10                                                                                                                                                    
Bil_5_Verksamhetsplan_2020_rsmte_FVS_2021-08-10                                                                                                                                                    

Kompletterande handlingar till ansökan om verksamhetsbidrag för ordinarie 
kulturverksamhet, Varola Vretens Hembygdsförening                                                                                                                                                    

3_Verksamhetsberttelse_2020_Hum13316_bil_1                                                                                                                                                    
Verksamhetsplan_med_Budget_2022                                                                                                                                                    
skgv_2020_verksamhetsberattelse_final_paskriven                                                                                                                                                    

Verksamhetsplan_2021_samt_2022_-_2024_Skaraborgs_Konstgrafiska_Verkstad_                                                                                                                                                    
Verksamhetsberttelse_fr_2020                                                                                                                                                    

Bibliotekets_vnner_Vrss_verksamhetsplan                                                                                                                                                    
Kompletterande handlingar till ansökan om verksamhetsbidrag för ordinarie 
kulturverksamhet, Skövde Allmänna Konstförening                                                                                                                                                    

Verksamhetsberttelse_fr_2020                                                                                                                                                    
behar-skvde-verksamhetsberttelse-2020                                                                                                                                                    

behar-skvde-verksamhetsplan-och-budget-2021                                                                                                                                                    
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daorson-verksamhetsberttelse-2020                                                                                                                                                    
daorson-verksamhetsplan-och-budget-2021                                                                                                                                                    

Kompletterande handlingar till ansökan om verksamhetsbidrag för ordinarie 
kulturverksamhet, Skultorps Hembygds och Fornminnesförening                                                                                                                                                    
Verksamhetsplan_2022                                                                                                                                                    

Verksamhetsberttelse_2020                                                                                                                                                    
Budget_Verksamhetsplan_2022                                                                                                                                                    

Verksamhetsberttelse_2020_Beardmen_2                                                                                                                                                    
Skövde filmstudio komplettering ansökan om verksamhetsbidrag för ordinarie 
kulturverksamhet                                                                                                                                                    

Verksamhetsplan_och_konsoliderad_budget_2021                                                                                                                                                    
Verksamhetsberttelse_2020                                                                                                                                                    

Sammanställning av Verksamhetsbidrag 2022 

Skickas till 

Sökande föreningar 

Jonna Ahlander 

Christina Nettelbladh Malm 
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KFNAU § 36/21 
Föreningsledarstipendium 2021 
KFN2021.0080 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-11-17 36/21 

 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela föreningsledarstipendiet 2021 med 20 

000 kr till xxxx 

 

Bakgrund 

Skövde kommuns föreningsledarstipendium inrättades 1993 och delas årligen ut till person/personer 
som utfört en värdefull gärning inom föreningsverksamheten i Skövde kommun. Det ideella arbetet 
kan vara som organisationsledare (i styrelse, sektion, valberedning eller liknande) eller 
aktivitetsledare i verksamheten. Det kan också handla om funktionärsarbete. Stipendiet är på 20 000 
kr och delas ut i samband med Idrottsgalan 2022. 

 

Inskickade nomineringar för 2021 är: 
Per Gustavsson, Skövde Bandy 
Elin Nilsson, IF Friskis&Svettis 
Sabina Cederkvarn, Skövde Handbollsflickor 
Per-Olof Clifford Johansson, SkaraBorgBigBand 
Magnus Ramsin, IFK Skövde Skidklubb 
Annika Dahlin, Skövde Ryttarförening 
Kent-Ove Hwass, Skövde Fågelklubb 

Ewa Åkesson, Bröstcancerföreningen Agatha 
Jim Fransson, Skövde Cykelklubb 
Anders Lindqvist, Skövde Cykelklubb 
Hans Bäck, Skultorps Tennisklubb 
 

Handlingar 

Föreningsledarstipendium nominering - Per Gustavsson, Skövde Bandyklubb                                                                                                                                                    
Föreningsledarstipendium nominering - Elin Nilsson, Friskis & Svettis                                                                                                                                                    

Föreningsledarstipendium nominering - Sabina Cederkvarn, Skövde HF                                                                                                                                                    
Föreningsledarstipendium nominering - Per Olof Clifford Johansson, SkaraBorgBigBand                                                                                                                                                    

Föreningsledarstipendium nominering - Magnus Ramsin, IFK Skövde Skidklubb                                                                                                                                                    
Föreningsledarstipendium nominering - Annika Dahlin, Skövde Ryttarförening                                                                                                                                                    
Föreningsledarstipendium nominering - Kent-Ove Hwass, Skövde Fågelklubb m.m                                                                                                                                                    

Föreningsledarstipendium nominering - Ewa Åkesson, Bröstcancerföreningen Agatha                                                                                                                                                    
Föreningsledarstipendium nominering - Jim Fransson, Skövde CK                                                                                                                                                    
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Föreningsledarstipendium nominering - Anders Lindqvist, Skövde CK                                                                                                                                                    
Föreningsledarstipendium nominering - Hans Bäck, Skultorps Tennisklubb                                                                                                                                                    

Föreningsledarstipendiet 2021 sammanställning                                                                                                                                                    
Föreningsledarstipendiet 2021 sammanställning                                                                                                                                                    
Sammanställning Föreningsledarstipendium 2007-2021 

Skickas till 
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KFNAU § 37/21 
Ränte-och amorteringsfria lån 2020 omg 2 
KFN2021.0095 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-11-17 37/21 

 

 

Förslag till beslut 

Kultur-och fritidsnämnden beslutar att tilldela Ränte-och amorteringsfritt lån 2020 omg 2 till 
Våmbs IF. 

 

Bakgrund 

Förening Belopp Syfte 

Våmbs IF 163 918 Renovering klubbstuga 

Totalt 163 918  

 

 

Kultur- och fritidsnämnden fördelar varje år en ram, som år 2020 är 871 000 kr. Efter den 
första föredelningen av Ränte- och amorteringsfritt lån i juni 2022 finns det 163 918 kr kvar 
att fördela i omg 2. Prioritering har bland annat gjorts utifrån tidigare tilldelade RoA lån och 
förbättring av verksamhetsytor.  

 

Handlingar 

Våmbs IF ansökan Ränte- och amorteringsfritt lån 2022 omg 2                                                                                                                                                    

Våmbs IF ansökan Ränte- och amorteringsfritt lån 2020 om 2 -2                                                                                                                                                     
Bergs Bygdegårdsförening ansökan Ränte- och amorteringsfritt lån 2022 omg 2                                                                                                                                                    
Sammanställning Investeringsbidrag_ROA-lån 

Skickas till 
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KFNAU § 38/21 
Plangranskning detaljplan för Norra Ryds 

verksamhetsområde, etapp 2-3, Skövde 
KFN2020.0084 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-11-17 38/21 

 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har inget att erinra gällande detaljplanen förutsatt 
att arkeologisk slutundersökning utförs, samt att erforderliga tillstånd söks hos Länsstyrelsen 
innan ingrepp sker i funna fornlämningar. 

Bakgrund 

Kultur- och fritidsnämnden har beretts möjlighet till yttrande gällande detaljplanen för Norra 
Ryds verksamhetsområde.  
 

Planens syfte är att skapa förutsättningar för att utöka Norra Ryds verksamhetsområde 

söder-/västerut med nya verksamhetskvarter med behov av god tillgänglighet och 
exponering mot väg 26 (Mariestadsvägen). Planområdena som idag huvudsakligen utgörs av 

åker- och skogsmark föreslås omvandlas till nya kvarter för verksamheter med liknande 
innehåll som i etapp 1, det vill säga service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, 
handel med skrymmande varor och andra verksamheter av likartad karaktär med begränsad 

omgivningspåverkan. Etapp 2 ansluter direkt söderut från etapp 1. Etapp 3 ligger i höjd med 
etapp 1, men väster om väg 26. Båda etapperna får infart från den nya trafikplatsen vid väg 
26. 

 
ÖP 2025  

I Skövde kommuns översiktsplan 2025 (ÖP 2025) från 2012 pekas Norra Ryd ut som 
framtida verksamhetsområde (nr 52). För etapp 2, liksom för etapp 1, anger ÖP 2025 att 

området är lämplig för etableringar som behöver god tillgänglighet och exponering mot 
Mariestadsvägen. 

 
Fornlämningar och kulturmiljöer  

Etapp 2  
Inom etapp 2 finns resterna efter träindustri, en såglämning, Denna besiktigades 2011 av 

Västergötlands museum och bedömdes vara en övrig kulturhistorisk lämning och har inget 
formellt skydd. Större delen av såglämningen ligger inom planerad naturmark och påverkas 
inte av exploateringen. Det finns inga indikationer på att området i övrigt rymmer okända 

fasta fornlämningar.  
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Etapp 3  
Angränsande till etapp 3 i sydväst fanns sedan tidigare fornlämningar registrerade. Dels två 
förhistoriska gravar dels en möjlig fornlämning, fossil åker. Med anledning av detta har 

Västergötlands museum under 2019 först utfört en arkeologisk utredning och därefter en 
arkeologisk förundersökning i området. En kort sammanfattning av dessa redovisas nedan.  

 
Undersökningarna återfinns tillsammans med planhandlingarna i sin helhet (bilagorna G - I). 
I kapitlet Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), sidan 31, beskrivs planförslagets påverkan 

på lämningarna. För de sedan tidigare registrerade fornlämningar Ryd 12:1–2 (förhistoriska 
gravar) har inga uppdateringar gjorts och för RAÄ Ryd 30:1 togs statusen som möjlig 

fornlämning bort då området brukats så sent som på 1950-talet. I övrigt påträffades fyra 
nyupptäckta lämningar i åkermarken. De fyra lämningarna utgörs av en brandgropsgrav 
(L2019:2341), en boplatslämning (2019:2342) och två torplämningar (L2019:2346 och 

L2019:1969), se bild till höger. De påträffade lämningarna var dåligt bevarade till följd av 
långvarigt åkerbruk. För ett par av lämningarna krävs arkeologisk slutunderökning. Sektor 

samhällsbyggnad avser att, enligt 2 kap. 12 § KML, söka tillstånd hos Länsstyrelsen för 
ingrepp i dessa fornlämningar innan en exploatering sker. 
 

Information, planbeskrivning och bilagor återfinns via bifogade länk: 
 https://skovde.se/bygga-bo/detalj--och-oversiktsplan/planutstallningar-pdf-filer2/grund2326/ 
 

Handlingar 

Plangranskning - Detaljplan för Norra Ryds verksamhetsområde, etapp 2-3, Skövde 

Skickas till 

Sektor samhällsbyggnad  

 

 

  

https://skovde.se/bygga-bo/detalj--och-oversiktsplan/planutstallningar-pdf-filer2/grund2326/
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KFNAU § 39/21 
Rapport "Uppdrag Skövde kulturskola" 
KFN2021.0044 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-11-17 39/21 

 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna givet uppdrag gällande utredning om 
förutsättningarna att ombilda Skövde musikskola till Skövde kulturskola. 

 

Bakgrund 

1965 grundades musikskolan i Skövde kommun. Sedan dess har musik- och kulturskolor 
utvecklats och idag har flertalet av de kommunala musikskolorna i Sverige övergått till 
kulturskoleverksamhet vilka bygger på fler ämnesområden med fokus på 

gruppundervisning. År 2017 presenterade även regeringen propositionen ”En kommunal 
kulturskola för framtiden – en strategi för de statliga insatserna”.  

 

I början av år 2021 tog kultur- och fritidsnämnden beslut om att kulturskola är en av 
nämndens prioriterade och önskade framtida riktningar. I maj 2021 fick Skövde kommun 
beviljat 1.029.000 kr i projektmedel från Statens kulturråd för en start av kultursko la. 

Coronapandemin har också satt ljuset på hur utsatt och sårbar kulturbranschen är och 
kulturskoleverksamhet kommer vara en av grundstenarna för ett fortsatt rikt kulturliv med 

nya kulturutövare. För att få en långsiktighet för verksamheten vill kultur- och 
fritidsnämnden ta fram ett underlag för vad det skulle innebära att ombilda Skövde 
musikskola till Skövde kulturskola. 

Handlingar 

Uppdrag Skövde kulturskola                                                                                                                                                    
Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämnden sammanträde den 2021-06-02 - Uppdrag 
Skövde kulturskola                                                                                                                                                    

Utredningsuppdrag Från musikskola till kulturskola.pdf 

Skickas till 
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KFNAU § 40/21 
Rapport, Utredning actionpark vid Eric Uggla 
KFN2021.0048 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-11-17 40/21 

 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna givet uppdrag gällande utredning om 

förutsättningarna att förlägga en actionpark i anslutning till fastigheten Eric Uggla. 

Bakgrund 

Kultur- och fritidsnämnden har gett kultur- respektive fritidschefen i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för en actionpark i anslutning till fastigheten Eric Uggla, vilken inom 
närtid kommer bli kommunens nya centralt placerade mötesplats för unga.  

Utredning av parken bakom Eric Uggla som möjlig plats för en 

Actionpark/multiaktivitetspark har utgått ifrån perspektiven: 

 Ungdomsperspektiv 

 Tillgänglighet 

 Översiktsplan 

 Ytmässigt samt biologiskt hållbart 

Definition Actionpark 

Actionpark är ett samlingsnamn för flera olika utomhusaktiviteter samlade på en avgränsad 
yta. Exakt vilka aktiviteter som avses kan vara olika beroende på parkens storlek, geografi 

samt behov och önskemål. Aktiviteter som innefattar hjul i någon form associeras till 
actionparker; skate, BMX, kickbike, inlines osv men även parkour, streetbasket, klättring 
och multisportplaner kan ingå. I detta specifika uppdrag innefattar Actionpark även 

plattformar för estetiska aktiviteter såsom utomhusscen, gradäng och eget skapande. 

Utredningen har gjorts i dialog med representanter för Sektor samhällsbyggnad, enhetschef 

för ungdomsverksamheten i fastigheten Eric Uggla, arbetsgruppsdeltagare för Mariesjö samt 
unga kommunutvecklare. 
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Handlingar 

Utredning Actionpark i anslutning till fastigheten Eric Uggla.pdf 

Skickas till 
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KFNAU § 41/21 
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2022-2024 
KFN2021.0076 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-11-17 41/21 

 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad verksamhetsplan med budget 
och internkontrollplan för nämnden år 2022-2024. 

 

Grundbeloppet för föreningsbidragen höjs från 325 kr till 360 kr. Grundbeloppet för 
anläggningsbidrag höjs från 335 kronor till 375 kr. Lokalbidraget för bygdegårdar ändras 
från 92 kronor per kvadratmeter till 94 kronor per kvadratmeter. 

 

Krontalsbeslutade anläggningsbidrag beslutas till: 

 

Skultorps Tennisklubb   81 200 kr 

Orienteringsklubben P4     6 300 kr 

Skövde Skyttegille   19 000 kr 

Skövde Tennisförening 228 200 kr 

Ulvåkers Idrottsförening   63 000 kr 

Skövde Golfklubb     6 300 kr 

IF Hagen orientering     6 300 kr 

Lerdala IF    15 000 kr 

Värings Scoutkår     5 000 kr 

 

 

Verksamhetsplan med budget och internkontrollplan är upprättad enligt riktlinjer för 

nämndernas verksamhetsplaner. Verksamhetsplanen med budget och internkontrollplan 
utgår från Skövde kommuns strategiska plan med budget 2022-2024. 

 

Kommunbidraget för kultur- och fritidsnämnden uppgår till 181 miljoner kronor enligt 
strategisk plan med budget antagen i juni 2021. Nämndernas ram har räknats upp med 

personal- och prisindex. Vidare har nämnden fått ökad budget för investeringsrelaterade 
kostnader med 0,1 miljoner kronor, budgetprioritering 2,5 miljoner kronor och 
verksamhetsövergångar 6,5 miljoner kronor. Budgeten har minskat på grund av 
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effektiviseringskrav om 1,7 miljoner kronor.  I avvaktan på beslut gällande 
effektiviseringsåtgärder har hela effektivisering tills vidare lagts på nämndverksamheten.  

Handlingar 

Bilaga  Internkontroll Riskanalys 2022                                                                                                                                                    
Verksamhetsplan 2022-2024 Kultur- och fritidsnämnd 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Enhet ekonomistyrning och finans 
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KFNAU § 42/21 
Beslutsattestanter kultur- och fritidsnämnden 2022 
KFN2021.0096 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-11-17 42/21 

 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse personer enligt bilaga till beslutsattestanter 

och beslutsattestanter för beställningar 2022. Utsedda beslutsattestanter medges utse 

attestanter. Dessa ska av beslutsattestanten upplysas om delaktighet i attestantansvaret. 

Sektorschef har enligt delegationsordningen delegation på ytterligare beslut om 
beslutsattestanter i attestantansvaret. 

Bakgrund 

Beslut om beslutattestanter skall fattas särskilt för varje kalenderår. Nämnderna är skyldiga 
att genom protokollsutdrag underrätta ekonomienheten och revisorerna om vilka personer 

som utsetts att på nämndens vägnar beslutattestera utbetalningsorder. 

 

Attestanter/beslutattestanter ska vara informerade om innebörden och ansvar i 
attestmomentet och särskilt upplysas om detta. 

Handlingar 

Beslutsattest Kultur och fritidsnämnden 2022 

Skickas till 

Ekonomienheten 
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