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Plats och tid Arena Skövde, 2022-04-13 kl. 08:00

Ledamöter Beslutande Ersättare
Petter Fahlström (L)
Helene Lundqvist (M)
Malin Wadman (S)
Emilia Uvesten Gustafsson 
(C)
Göran Hjert (M) ersätter
Liam Lindholm (KD)
Jörgen Frödelius (S)
Eva-Britt Dahl (S) ersätter
Elin Hjärtqvist (S)
Eva-Lill Nilsson (MP)
Göran Segerstedt (SD)

Gunilla Knutsson Löfvenborg (M)
Kimberly Freiman (C)
Stefan Svensson (C)
Mats Kristiansson (V)
Ann-Britt Nilsson (SD) 08:00-16:00

Övriga deltagande Jenny Skarstedt, kulturchef
Per Karlsson, fritidschef
Lotti Isacson, 
verksamhetsutvecklare
Tilda Fredriksson, 
sektorsekonom
Christina Nettelblad Malm, 
kulturutvecklare
Sofia Myhrman, HR-chef, 
(via Teams)
Erik Kvarnling, 
verksamhetsledare fritid
Thomas Oldrell, konstchef

Utses att justera digitalt

Sekreterare Paragrafer §13/22-
§19/22

Patricia Vallendin
Ordförande

Petter Fahlström (L)
Justerande

Emilia Uvesten Gustafsson (C)
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Informationer
Dagen inleds med grupparbeten i en workshop för att inhämta nämndens viljeinriktningar 
för kultur- och fritids fokusområden att jobba vidare med i verksamhetsplanen för 2023. 

Nämnden medverkar vid invigningen av Meröppet i biblioteket i Skultorp. 

Sektorsekonom Tilda Fredriksson redovisar avdelningarnas projektbidrag 2021 samt om 
föreningarnas skuldsättningar. 

Sofia Myhrman, HR-chef, ger nämnden information om resultatet av den 
organisationskulturutredning som genomfördes under hösten 2021 samt svaren från enkäten 
Hållbar Medarbetar Enkät (HME). 
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KFN § 13/22
Kulturstipendium och honorärstipendie 2022
KFN2022.0017

Behandlat av Datum Ärende
1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2022-03-30 10/22
2 Kultur- och fritidsnämnden 2022-04-13 13/22

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse kulturstipendie och honorärspris: 
Kulturstipendium på 20 000 kronor till Moa de Bruin
Honorärpris till Bernt Jutemark. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge kulturchefen i uppdrag att revidera dokumentet 
Regler för Skövde kommuns kulturstipendier (KFN2017.0012).

Bakgrund
Kulturstipendierna föregås av ett nomineringsförfarande. Gällande honorärspriset finns inget 
nomineringssystem utan här beslutar nämnden utifrån eget förslag alternativt något 
tjänstepersonsförslag.

Skövde kommuns kulturstipendium 2022 har varit öppen för alla som har anknytning till 
Skövde. Nomineringen har varit öppen till och med den 15 mars, nytt datum för i år. Vid 
ansökningstidens utgång fanns 11 nomineringar. En nominering inkom försent, men finns 
med i handlingarna. Stipendierna delas ut på nationaldagen den 6 juni 2022. 

Handlingar
Nominerad Kulturstipendium 2022 Tove Frenger                                                                                                                                                    
Nominerad kulturstipendium 2022 Niclas Johansson                                                                                                                                                    
Nominerad Honorärspriset 2022 Yvonne Eriksen                                                                                                                                                    
Nominerad Kulturstipendium 2022 Jennifer Harrysson                                                                                                                                                    
Nominerad kulturstipendium 2022 Mikael Jakobsson                                                                                                                                                    
Nominerad kulturstipendium 2022 Emelie Andreassen                                                                                                                                                    
Nominerad kulturstipendium 2022 Fred Warnby                                                                                                                                                    
Nominerad kulturstipendium 2022 Pirkko Karjalainen                                                                                                                                                    
Nominerad kulturstipendium 2022 Moa de Bruin                                                                                                                                                    
Nominerad kulturstipendium 2022 Fred Warnby 2                                                                                                                                                    
Nominerad kulturstipendium 2022 Maria Sölving                                                                                                                                                    
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Nominerad kulturstipendium 2022 Josephine Flood                                                                                                                                                    
För sent inkommen Sebastian Eklund Nominerad till kulturstipendium 2022                                                                                                                                                    
Excell kulturstipendiater 2022 (2)                                                                                                                                                    
Sammanställning av nominerade stipendiater 2022                                                                                                                                                    
Beslut KFNAU 2022-03-30, Ärende 10/22, Kulturstipendium och honorärstipendie 2022

Skickas till
Kulturchef Jenny Skarstedt
Kulturutvecklare Christina Nettelblad Malm
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KFN § 14/22
Ersättningsbelopp verksamhetsbidrag 2022
KFN2022.0026

Behandlat av Datum Ärende
1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2022-03-30 9/22
2 Kultur- och fritidsnämnden 2022-04-13 14/22

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna ersättningsbeloppen för 
verksamhetsbidrag till föreningar med ungdomsverksamhet inom idrott, natur och friluftsliv 
samt föreningar för personer med funktionsnedsättning 2022 enligt nedan.

Ersättningen per aktivitet till föreningar inom idrott, natur och friluftsliv: 40 kr
Ersättningen per aktivitet till föreningar för personer med funktionsnedsättning: 100 kr

Bakgrund
Antagandet av de nya regelverken för bidrag till föreningar med ungdomsverksamhet inom 
idrott, natur och friluftsliv samt föreningar för personer med funktionsnedsättning medför att 
nya ersättningsbelopp behöver antas. 

Verksamhetsbidrag till föreningar med ungdomsverksamhet inom idrott, natur och friluftsliv 
baseras i det nya regelverket på (1) antalet aktiviteter och (2) antalet deltagartillfällen. 
Ersättningen per aktivitet föreslås till 40 kronor och ersättningen per deltagartillfälle regleras 
varje år utefter antalet ansökningar enligt regelverket. 

Verksamhetsbidrag till föreningar för personer med funktionsnedsättning baseras i det nya 
regelverket på (1) antalet aktiviteter föreningen har per år och (2) antalet medlemmar i 
föreningen. Ersättningen per aktivitet föreslås till 100 kronor. Ersättningen per medlem 
regleras varje år utefter antalet ansökningar enligt regelverket.

Handlingar

Skickas till
Fritidsavdelningen
Tilda Fredriksson, sektorekonom
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KFN § 15/22
Donation av konstverk, Linda Stein
KFN2022.0028

Behandlat av Datum Ärende
1 Kultur- och fritidsnämnden 2022-04-13 15/22

Beslut
Kultur. och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att bevilja kultur- och 
fritidsnämnden att ta emot en donation utgörande 84 konstverk från den amerikanska 
konstnären Linda Stein i enlighet med ”Riktlinje för donationer” (KS2019.0141).

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att finansiera transport av 
Linda Steins donation med 500 000 kronor.

Bakgrund
Linda Stein (född 13 september 1943) är en amerikansk feministisk konstnär som i snart 60 
år varit en stark röst på den amerikanska och internationella konstscenen genom sitt eget 
konstnärliga arbete och genom grundandet av den ideella konstorganisationen Have Art: 
Will Travel! (HAWT) som sedan starten 1972 har producerat konstutställningar som främjar 
positiva könsroller och arbetar mot sociala orättvisor. Linda Steins konstnärliga arbete har 
genom åren handlat mycket om hennes erfarenheter som lesbisk kvinna av judisk börd och 
hennes verksproduktion innefattar allt från teckning och måleri till storskaliga skulpturer, 
textil och digitala collage. 11 september 2001 var Linda Stein tvungen att fly sin 
studiolägenhet på Manhattan i samband med attackerna mot World Trade Center. Denna 
händelse förändrade hennes konst i grunden och de senaste 20 åren har hon arbetat mycket 
med teman som utsatthet, beskyddare och kvinnliga hjältar, både fiktiva och faktiska. 

Nästa år fyller Linda Stein 80 år och nu håller hon på och avrundar sitt konstnärskap genom 
donationer till några av världens främsta konstmuseer runt om i USA och resten av världen. 
I Europa står förutom vi här i Skövde bland annat Victoria Museum i Liverpool och 
Stedelijk Museum i Amsterdam på mottagarlistan. Tack vare vårt idoga arbete här i Skövde 
med att belysa kvinnliga konstnärskap och normkritisk konst har Linda Stein valt att utse 
Konstmuseet i Skövde till det museum i hela Europa som hon vill ge den största donationen 
av verk med stora skulpturer och textiler, teckningar, målningar, foton och videoverk. Det 
handlar om 84 donerade verk till ett samlat försäkringsvärde om drygt 5,2 miljoner kronor.



Skövde kommun Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden Datum:2022-04-13 kl. 08:00 8(15)

Konstmuseet har idag, mycket tack vare stora generösa donationer av enskilda konstnärskap 
en helt unik konstsamling där vi inom vissa områden faktiskt kan säga att vi är ”bäst i 
världen”. Nu har Konstmuseet i Skövde en unik chans att ta nästa steg i sitt samlande då vi 
blivit erbjudna att ta emot en stor donation av den amerikanska feministen och konstikonen 
Linda Stein. Mervärdet för kommunen, museet, Skövdes invånare samt besökare till museet 
skulle vara stort. Donationen innebär att Skövdes invånare får en än mer högkvalitativ 
samling som på sikt skapar lyskraft åt Skövde och dess invånare långt utanför landets 
gränser. Konstverken innehåller ämnen som berör så vitt skilda frågor som det judiska arvet, 
säkerhet och trygghet för kvinnor, kvinnors blick och sexualitet till reflektioner på 
Coronapandemin, ofta både med en alvarlig och lättsam ton, en konst som kan beröra och 
intressera en bred publik. Verken kommer på ett självklart vis ingå i museets pedagogiska 
arbete med skola och besökare. Samtal pågår redan med Högskolan i Skövde om att 
genomföra en delkurs kring Linda Steins konstnärskap under våren 2023.

Utifrån riktlinjerna för donation har konstnären inga andra förbehåll än att vid försäljning av 
verk ska detta meddelas konstnären eller hennes ideella organisation Have Art: Will Travel! 
Inc. Att verken finns tillgängliga för andra museer att låna (praxis inom konstvärlden) samt 
att grafiska tryck skall vara inramade vid publik visning.

De extra kostnader som donationen på lång sikt medför i form av lagerhållning, vård och 
underhållsbehov samt ramning av oramade verk kommer att kunna hanteras inom ramen för 
Konstmuseets ordinarie verksamhet och budget för dessa poster. 

För att realisera donationen krävs en finansiering för att transportera verken från New York 
till Skövde utanför kulturavdelningen och konstenheten budgetar. För dessa kostnader äskas 
här medel med 500 000 kronor enligt följande:

200 000 kr för packlådor och annat packmaterial, platsbyggda för transport med båt och flyg
200 000 kr för klimatanpassad flyg- och containertransport från New York till Skövde
100 000 kr för övriga kringkostnader och försäkring

Handlingar
Riktlinje för donationer, slutligt beslutad KF 2019-09-30                                                                                                                                                    
Beslut KFNAU 2022-03-30. Ärende 12/22, Ansökan om medel från Egnellska fonden för 
kostnader i samband med donation Linda Stein

Skickas till
Kommunstyrelsen
Konstchef Thomas Oldrell
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KFN § 16/22
Beslut om stöd till föreningslivet covid-19, omgång 5
KFN2022.0019

Behandlat av Datum Ärende
1 Kultur- och fritidsnämnden 2022-04-13 16/22

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte tilldela Extra föreningsstöd, med anledning av 
pandemin omgång 5, då inga föreningar som skickat in ansökan uppfyllt framtagna kriterier. 

Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt avdelningscheferna för kultur- och fritid att ta fram 
förslag på nya kriterier för bidraget. Ingången i framtagandet av nya kriterier ska vara att 
dessa ska ha en koppling till följderna av pandemin samt återstart för föreningslivet. I övrigt 
ska dessa utgå från de antagna regelverken för föreningsbidrag i Skövde samt i samverkan 
med externa aktörer t.ex. RF-SISU och övriga Studieförbund eller organisationer som 
organiserar bidrag till föreningslivet. Nya kriterier ska redovisas på kultur- och 
fritidsnämnden den 1 juni.

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 5 gäller för perioden januari-mars 2022. Fem
föreningar har inkommit med ansökan under omgång 5:

Skaraborgs Bigband: 124 000 kr.
Skövde Boxing Club: 35 000 kr.
Skövde Scoutkår: 30 000 kr.
Friskis&Svettis: 100 000 kr.
Sventorps nya Bygdegårdsförening: 20 000 kr

Handlingar
Ansökan om ekonomiskt stöd med anledning av pandemin omgång 5                                                                                                                                                    
Ansökan om ekonomiskt stöd med anledning av pandemin omgång 5, Skövde Boxing Club                                                                                                                                                    
Ansökan om ekonomiskt stöd med anledning av pandemin omgång 5, SkaraborgBigBand                                                                                                                                                    
SBBB_br_211231.pdf                                                                                                                                                    
SBBB_rr_211231.pdf                                                                                                                                                    
Ansökan om ekonomiskt stöd med anledning av pandemin omgång 5, Skövde Scoutkår                                                                                                                                                    
Kontohndelser-833155-5-SEK-20220101-20220220_pandemi_bilaga_2.pdf                                                                                                                                                    
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Anskan_om_ekonomiskt_std_med_anledning_av_pandemin_omgng_5_SSC.pdf                                                                                                                                                    
SBBB RR 2021.pdf                                                                                                                                                    
SBBB BR 2021.pdf                                                                                                                                                    
SBBB BR 2022.pdf                                                                                                                                                    
SBBB RR 2022.pdf                                                                                                                                                    
Re_ Pandemibidrag kompletteringar.msg                                                                                                                                                    
Re_ Pandemibidrag kompletteringar.msg                                                                                                                                                    
IMG_0907.jpeg                                                                                                                                                    
IMG_0906.jpeg                                                                                                                                                    
Ansökan om ekonomiskt stöd med anledning av pandemin omgång 5, Friskis & Svettis                                                                                                                                                    
Friskvakten_Budget_2021.pdf                                                                                                                                                    
Aktiviteter_fr_att_mildra_de_ekonomiska_konsekvenserna..docx                                                                                                                                                    
Resultatrapport_FV_2201.pdf                                                                                                                                                    
Balansrapport_FV_2201.pdf                                                                                                                                                    
Resultatrapport_FV_2202.pdf                                                                                                                                                    
Resultatrapport_2112_FV.pdf                                                                                                                                                    
Balansrapport_FV_2202.pdf                                                                                                                                                    
Balansrapport_2112_FV.pdf                                                                                                                                                    
Balans_2022.pdf                                                                                                                                                    
Resultat_2022.pdf                                                                                                                                                    
Resultat_2021.pdf                                                                                                                                                    
Balans_2021.pdf                                                                                                                                                    
FormData.xml                                                                                                                                                    
Ansökan om ekonomiskt stöd med anledning av pandemin omgång 5, Sventorps Nya 
Bygdegårdsförening                                                                                                                                                    
VB_ Pandemibidrag kompletteringar.msg                                                                                                                                                    
IMG_0907.jpeg                                                                                                                                                    
IMG_0906.jpeg                                                                                                                                                    
VB_ Pandemibidrag kompletteringar.msg                                                                                                                                                    
Sammanställning extra bidrag covid-19 till KFN

Skickas till
Per Karlsson, Jenny Skarstedt, Tilda Fredriksson, Camilla Hammarström, Jonna Ahlander
Christina Nettelblad Malm, Erik Kvarnling
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KFN § 17/22
Revidering dokumenthanteringsplan Kultur- och 
fritidsnämnden
KFN2022.0027

Behandlat av Datum Ärende
1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2022-03-30 13/22
2 Kultur- och fritidsnämnden 2022-04-13 17/22

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att möjliggöra och förorda digitalt bevarande av digitalt 
signerade och justerade protokoll, ordförandebeslut, delegationsbeslut och tillhörande 
handlingar genom att revidera dokumenthanteringsplan för       nämnden med följande 
texttillägg:

”Särskilt om protokoll, ordförandebeslut, delegationsbeslut och tillhörande handlingar. 
Signering och justering av protokoll, ordförandebeslut och delegationsbeslut för           
nämndsverksamhet kan antingen ske analogt eller digitalt. Analoga signerade och justerade 
protokoll, ordförandebeslut och delegationsbeslut förvaras i närarkiv och ställs av till 
centralarkivet efter överenskommelse med arkivmyndigheten. Inscannade analoga samt 
digitalt signerade och justerade protokoll, ordförandebeslut och delegationsbeslut förvaras i 
aktuellt diarium/ärende- och dokumenthanteringssystem, detta gäller även för tillhörande 
handlingar vilka så långt det är möjligt ska vara digitala.”

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att analog och digital förvaringsplats ska vara inskrivet i 
dokumenthanteringsplanens beskrivningsfält enligt tabellerna nedan. 

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsenhet Förvaringsplats
Protokoll Bevaras Papper i 

pärm/digital fil 
server

Närarkiv/Public36
0

Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsenhet Förvaringsplats

Ordförandebeslut Bevaras Papper 
pärm/digital fil 
server

Närarkiv/Public36
0
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Handlingstyp Bevaras/gallras Förvaringsenhet Förvaringsplats

Delegationsbeslut Bevaras Papper i 
pärm/digital fil 
server

Närarkiv/Public36
0

Bakgrund
Beslutet grundar sig i ett beslut av kommunstyrelse n KS § §197/21 daterat 2021- 12-13 där 
Skövde kommuns olika nämnder uppmanades att införa digitalt bevarande av digitalt 
signerade och justerade protokoll, ordförandebeslut, delegationsbeslut och tillhörande 
handlingar med hjälp av den framtagna tekniska lösningen. Införande av digital signering 
och justering av protokoll, ordförandebeslut, delegationsbeslut och tillhörande handlingar är 
ett led i Skövde kommuns arbete mot en helt digital nämndsadministration. 

Den tekniska lösningen som har tagits fram av enhet demokratistöd i samarbete med IT-
avdelningen garanterar handlingarnas autenticitet över tid. Ett digitalt bevarande av digitalt 
signerade och justerade protokoll, ordförandebeslut, delegationsbeslut och tillhörande 
handlingar i Skövde kommuns olika dokument-              och ärendehanteringssystem bedöms som 
säker lagring. Detta förfarande underlättar sedan i sin tur för en framtida slutarkivering i 
Skövde kommuns e- arkivslösning.

Digitalt signerade och justerade protokoll, ordförandebeslut, delegationsbeslut och 
tillhörande handlingar med tillhörande helt digitalt arbetssätt för nämndsadministrationen i 
Skövde kommun är huvudspåret framåt. Det analoga arbetssättet med analog signering och 
justering av protokoll, ordförandebeslut, delegationsbeslut och tillhörande handlingar tillåts i 
undantagsfall vilka avgörs av nämnden. Det är dock viktigt för arkivbildningen att det blir 
kontinuitet i handlingarnas lagringsformat. En helt digital nämndsadministration får en 
positiv arkivpåverkan eftersom det fysiska lagringsbehovet minskar med minskad 
lokalkostnad som följd. Sökbarheten i digitala protokoll, ordförandebeslut, delegationsbeslut 
och tillhörande handlingar är även betydligt högre än i analoga handlingar vilket minskar 
tidsåtgången för att hitta olika sorters information.

Kultur- och fritidsnämndens dokumenthanteringsplan styr hur nämndens handlingar ska 
förvaras. På grund av förändringen till digitalt arbetssätt så behöver Kultur- och 
fritidsnämnden dokumenthanteringsplan kompletteras med texttillägget som beskrivits under 
första beslutssatsen. För att texttillägget ska kunna fungera fullt ut så behöver både analog 
och digital förvaringsenhet samt analog och digital förvaringsplats vara inskrivet i 
dokumenthanteringsplanens beskrivningsfält.

Handlingar
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2021-12-13 - Digitalt bevarande 
av digitalt signerade och justerade protokoll, ordförandebeslut, delegationsbeslut och 
tillhörande handlingar                                                                                                                                                    
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Beslut KFNAU 2022-03-30. Ärende 13/22, Revidering dokumentationshanteringsplan 
Kultur- och fritidsnämnden 

Skickas till
Arkivredogörare

Kommunarkivarie
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KFN § 18/22
Anmälan av delegationsbeslut till kultur- och 
fritidsnämnden 13 april
KFN2022.0002

Behandlat av Datum Ärende
1 Kultur- och fritidsnämnden 2022-04-13 18/22

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av arbetsutskottets protokoll. Inga delegationsbeslut 
har fattats sedan föregående utskick 2022-02-17.

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. Inga nya delegationsbeslut har dock fattats 
sedan föregående utskick 2022-02-17. 

Handlingar
Protokoll Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2022-03-30, justerat                                                                                                                                                    
Anmälan av delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämnden 13 april

Skickas till



Skövde kommun Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden Datum:2022-04-13 kl. 08:00 15(15)

KFN § 19/22
Kultur- och fritidsnämndens anmälningsärenden 13 april
KFN2022.0005

Behandlat av Datum Ärende
1 Kultur- och fritidsnämnden 2022-04-13 19/22

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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