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Informationer

Avdelningscheferna Jenny Skarstedt och Per Karlsson informerar om coronaläget:

Fritid
Den 23 december började nya restriktioner gälla där man nu åter fått ställa om i verksamheterna med 
bl.a.  återgång till att stänga ner ytor då det ska vara 10 kvm per person. Detta begränsar 
verksamheterna hårt förstås. Till exempel har badet fått gå ned rejält i antal gäster och man har 
tvingats stänga allmänhetens åkning på Billingehov, här finns en hänvisning till Billingens isyta som 
är utomhus. Även alla cuper och läger är inställda vilket gör att de större cuperna inte har 
genomförts. Likaså har en hel del arrangemang flyttas fram. 

Kultur
En liknande situation finns på kultursidan som för fritidssidan. Man har mätt upp ytor igen i bl.a, 
kulturhuset och i Kulturfabriken. Man har inte startat upp ensembler utan musikundervisningen sker 
enbart individuellt. Även gruppverksamheter på bibliotek och konstenheten begränsas. Man kommer 
öppna upp en entré till från utsidan så att det inte skapas köbildning. Meröppet vid biblioteket i 
Skultorp är uppskjutet pga att man inte fått beställd teknik på plats pga pandemieffekterna.  

Ordförande ger information om det ordförandebeslut som togs den 22 december gällande ett extra 
investeringsbidrag till Skövde Ryttarförening, 

Avdelningschef Per Karlsson informerar om planerna för investeringar på Södermalms IP med 
anledning av att Skövde AIK har gått upp i superettan, 

Jenny Skarstedt, avdelningschef, berättar om den ombyggnation som skett på Eric Ugglas operascen. 
Olyckligtvis upptäcktes det att man byggt om både ventilation och läktare på ett sådant sätt så att på 
scenen nu egentligen är obrukbar. En fortsatt dialog sker med fastighetsavdelningen. 

Jenny Skarstedt informerar även om det hårda trycket som råder på kulturhusets rum och scen. 
Slutbesiktning för renoveringen i Valhall kommer nu ske nu och verksamhet kan åter bedrivas här 
från och med februari. 

Musikgymnasiet flyttar in i Kulturfabriken till höstterminen. 
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KFNAU § 1/22
Revidering regler- och prioriteringar för idrotts- och 
fritidsanläggningar
KFN2021.0081

Behandlat av Datum Ärende

1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2022-01-12 1/22

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna revidering av dokumentet Regler- och
prioriteringar idrotts- och fritidsanläggningar.

Bakgrund

Revidering av aktuellt dokument gjordes senast 2021-12-01. Dokumentet är levande och bör
löpande revideras då arbetssätt ändras och nya anläggningar tillkommer. Denna revidering 
gäller ändring och tillägg för Södermalms IP konstgräsplan. Det har tillförts en ny 
prioriteringsgrupp som heter ”Superettan/Elitettan”. Ändringen finns att hitta i tabellen på 
sid.15.

Handlingar

Regler och prioriteringar idrotts- och fritidsanläggningar master reviderat 220126
Skickas till

Julia Andersson, Erik Kvarnling
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KFNAU § 2/22
Beslut om stöd till föreningslivet covid-19, omgång 4
KFN2021.0097

Behandlat av Datum Ärende

1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2022-01-12 2/22

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela extra föreningsstöd med anledning av 
pandemin till följande föreningar och med följande belopp: xxxxxxxxx

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inleda ny sökomgång 5 från 1 januari till den xxxxx

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 4 gäller för perioden augusti-
december 2021. Två föreningar har inkommit med ansökan under omgång 4:

Skövde Familjeförening: 30 000 kr
SkaraborgBigBand: 240 000 kr

Handlingar

Ansökan om ekonomiskt stöd med anledning av pandemin omgång 4, Skövdes familjeförening                                                                                                                                                    
Resultatrapport_2021                                                                                                                                                    
Balansrapport_2021                                                                                                                                                    
Resultatrapport_2020                                                                                                                                                    
Balansrapport_2020                                                                                                                                                    
Ansökan om ekonomiskt stöd med anledning av pandemin omgång 4, SkaraborgBigBand                                                                                                                                                    
SBBB_budget                                                                                                                                                    
SBBB_RR_211231                                                                                                                                                    
SBBB_RR_201231                                                                                                                                                    
SBBB_BR_211231                                                                                                                                                    
SBBB_BR_201231                                                                                                                                                    
Sammanställning extra bidrag covid-19 till KFN.xlsx
Skickas till

Per Karlsson, Jenny Skarstedt, Camilla Hammarström, Jonna Ahlander Christina Nettelblad 
Malm, Erik Kvarnling
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KFNAU § 3/22
Val av representant för Janny-Lisas stiftelse 2022
KFN2022.0007

Behandlat av Datum Ärende

1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2022-01-12 3/22

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar utse Eva-Lill Nilsson (MP) till representant för Janny-
Lisa Clasons Stiftelse för perioden 220101-221231.

Bakgrund

Janny-Lisa Clasons Stiftelse för utryckande konst och dokument speciellt med anknytning 
till psykiatri har sin hemvist hos kulturnämnden i Skövde. Stiftelsens ändamål är bland annat 
att vårda, visa och bevara en samling av framför allt Ester Hennings verk som stiftelsen 
äger. Samlingen finns på konstmuseet i Skövde efter att stiftelsens säte flyttats till Skövde.

Handlingar

Anhållan om att utse ersättare i styrelsen för Janny-Lisa Clasons Stiftelse                                                                                                                                                    
Avtal mellan JLC Stiftelse och Skövde kommun

Skickas till
Jenny Skarstedt
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KFNAU § 4/22
Återremiss Nytt regelverk för föreningsbidrag 2022
KFN2021.0059

Behandlat av Datum Ärende

1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2022-01-12 4/22

Förslag till 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 mars 2022.

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

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.
De nya bidragen ska ses som en stabil grund att utgå ifrån och enskilda bidrag kan vid behov 
förändras och utvecklas.

Dialog har förts med externa aktörer bland annat föreningar, ungdomar i Skövde kommun, 
RFSISU 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

Utifrån återremissen från Kommunfullmäktige KF § 123/21 har följande ändringar i 
dokumentet Regler för bidrag till kulturföreningar och studieförbund 220103 gjorts:
Sid 3 har andra meningen under rubriken Rätt till bidrag ändrats till : 

https://public360.kommun.skovde.se/locator/DMS/Document/Details/Simplified/61000?module=Document&subtype=61000&recno=653699&VerID=621576
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En kulturförening kan till exempel vara dans-, musik-, teater- film-, foto-, konst-, författar-, 
arkiv-, musei-, hembygds- och lokalhistorisk förening.
Sid 4 under rubriken Villkor har fjärde villkoret, Verksamheten ska vara riktad till allmänheten 
snarare än föreningens egna medlemmar, tagits bort helt.

Enligt yrkande från miljöpartiet KF 21-12-13 (§123/21) yrkades på att höja bidragsberättigade 
ålder från 20 år till 25 år. Kultur- och fritidsnämnden har i en första överslagsuträkning sett att 
detta skulle få i effekt att flera av de större föreningarna skulle få en större bit av bidragen 
medan de flesta flickdominerade föreningarna ex konståkning- gymnastik- och 
ryttarföreningarna skulle få minskat bidrag. 

En snabb överslagsräkning visar även på att verksamhetsbidraget behöver ökas med 1 miljon för 
att inte minska bidraget för b.la ovan nämnda föreningar. Kultur- och fritidsnämnden anser 
därför att bidragsberättigad ålder fastlås till 20 år.

Handlingar

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2021-12-13 - Beslut om nytt regelverk 
för föreningsbidrag 2022                                                                                                                                                    
Regler för bidag till kulturföreningar och studieförbund 220111

Skickas till

Kommunstyrelsen
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