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Ledamöter Beslutande Ersättare
Helene Lundqvist (M)
Andreas Svensson (S) 
ersätter
Malin Wadman (S)
Göran Segerstedt (SD)
Anders Grönvall (S) 10-
15:40 ersätter
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Utses att justera Göran Segerstedt (SD)

Sekreterare Patricia Vallendin Paragrafer §1/23-§6/23
Ordförande Helene Lundqvist (M)
Justerande Göran Segerstedt (SD)
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Informationer
Ordförande Helene Lundqvist hälsar alla välkomna till en ny mandatperiod med Kultur- och 
fritidsnämnden. Ledamöter, ersättare och tjänstepersoner inleder med en presentationsrunda. 

Kulturchef Jenny Skarstedt, fritidschef Per Karlsson, ekonom Tilda Fredriksson samt 
verksamhetsutvecklare Lotti Isacson håller i ett informationsavsnitt bland annat om kultur- 
och fritidsnämndens organisation, olika verksamheter, nuläget och satsningar. Bildspelet 
finns på Netpublicator. 

Erik Kvarnling, fritidsutvecklare, presenterar Skövde kommuns idrottsföreningar i siffror 
samt berättar om framtidsspaning och trender. 

Jenny Skarstedt, kulturchef, delger nämnden om bland annat de nationella kulturpolitiska 
målen. 

Ekonom Tilda Fredriksson presenterar budgetprocessen där verksamhetsberättelsen ska 
ligga som underlag för både tjänstepersonerans och de politiska gruppernas budgetförslag. 

Mats Andersson, strategichef vid GöteborgsOperan, som ger information om historiken 
kring deras närvaro i Skövde samt att avtalet mellan Operan och Skövde kommun nu är 
under revidering. 

Utställningsassistent Christina Törnqvist deltar via Teams och redogör för historiken kring 
Janny-Lisas stiftelse. En representant från Kultur- och fritidsnämnden väljs vid nästa 
sammanträde. 

Nämndssekreterare Patricia Vallendin ger en kort utbildning i nämndsadministration. 
Bildspelet finns upplagt på Netpublicator.

Tilda Fredriksson, ekonom, berättar att skulder till föreningar inte delges nämnden idag då 
man har problem med filkörningar på ekonomienheten. Nytt regelverket gör så att uttalade 
belopp slår lite annorlunda mot tidigare gällande anläggningsbidrag och föreningsbidrag. 
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KFN § 1/23
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2023-2025
KFN2022.0087

Behandlat av Datum Ärende
1 Kultur- och fritidsnämnden 2023-01-25 1/23

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad verksamhetsplan med budget 
och internkontrollplan för nämnden år 2023–2025.

Ersättningsbelopp per aktivitet, som utgör en av komponenterna i framräknandet av 
verksamhetsbidrag, beslutas till:

 40 kr för föreningar inom idrott, natur och friluftsliv
 150 kr för föreningar för personer med funktionsvariation

Poängvärdet för anläggningsbidrag beslutas till 410 kr. Lokalbidraget för 
bygdegårdsföreningar ändras från 94 kr per kvadratmeter till 96 kr per kvadratmeter. 

Krontalsbeslutade anläggningsbidrag beslutas till:

Skultorps Tennisklubb   82 700kr
Orienteringsklubben P4     6 400kr
Skövde Skyttegille   19 400kr
Skövde Tennisförening 232 500kr
Ulvåkers Idrottsförening      64 200kr
Skövde Golfklubb     6 400kr
IF Hagen orientering     6 400kr
Lerdala IF   15 300kr
Värings Scoutkår     5 100kr

Bakgrund
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 2023–2025. 
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Kommunbidraget för kultur- och fritidsnämnden 2023 uppgår till 196,3 miljoner kronor 
enligt strategisk plan med budget antagen i november 2022. De poster som har påverkat 
ramen mellan åren 2022 och 2023 är pris- och personalindex, investeringsrelaterade 
driftkostnader, budgetprioriteringar, verksamhetsövergångar och effektivisering. 

Pris- och personalindex uppgår till 3,2 miljoner kronor och ska täcka indexuppräkning av 
framförallt personalkostnader. Kultur- och fritidsnämnden har i budget 2023 fått ökad 
driftskompensation för lokalinvesteringar motsvarande 0,9 miljoner kronor. I posten för 
verksamhetsövergång ingår framförallt kompensation för Billingeprojektet del 3.

I budgetprioriteringarna för 2023 har kultur- och fritidsnämnden fått indexuppräkning för 
föreningsbidrag om 0,2 miljoner kronor, 1,0 miljoner kronor avsett för satsning på fritids 
verksamheter, 2,2 miljoner kronor i kompensation för minskade hyresintäkter samt 2,8 
miljoner kronor för satsning kultur. 

Slutligen ingår ett effektiviseringskrav om 0,9 miljoner kronor.

Handlingar
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2023-2025                                                                                                                                                     
Bilaga riskbedömning internkontroll Kultur- och fritidsnämmnden 2023-2025

Skickas till
Kommunstyrelsen
Enhet ekonomistyrning och finans
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KFN § 2/23
Taxe- och avgiftshöjning Arena Skövde Bad 2023
KFN2022.0074

Behandlat av Datum Ärende
1 Kultur- och fritidsnämnden 2023-01-25 2/23

Beslut
Kultur-och fritidsnämnden beslutar att höja högsäsongsavgiften för gruppbiljetten på Arena 
Skövde Bad till 460 kronor. Beslutet föreslås gälla tillsvidare från 1 februari 2023.

Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 28 september 2022 att höja högsäsongsavgiften på 
dagsbiljetterna på Arena Skövde Bad (KFN§39/22). Kultur- och fritidsnämnden beslutade 
även den 2 november 2022 att höja högsäsongsavgiften på gruppbiljetten på Arena Skövde 
Bad till 400 kronor (KFN§45/22).

Gruppbiljetten har innan taxehöjningarna ovan medfört en genomsnittlig rabatt om 40 
kronor i förhållande till dagsbiljetterna. Efter taxehöjningarna ovan ger gruppbiljetten 100 
kronor rabatt.

För att behålla samma genomsnittliga rabatt, jämfört i kronor, som innan taxehöjningen i 
ärende KFN§39/22 samt KFN§45/22 behöver högsäsongsavgiften för gruppbiljetten höjas 
med 60 kronor till 460 kronor. Se förslag 1 i bilaga 1.

För att behålla samma procentuella rabatt, som innan taxehöjningarna i ärende KFN§39/22 
samt KFN§45/22 behöver högsäsongsavgiften för gruppbiljetten höjas med 55 kronor till 
455 kronor. Se förslag 2 i bilaga 1.

Handlingar
Bilaga 1, Kalkyl taxehöjning gruppbiljett

Skickas till
Peter Lackdal, badchef
Susan Lidnert, administratör fritid
Per Karlsson, fritidschef
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KFN § 3/23
Inrättande av arbetsutskott Kultur- och fritidsnämnden
KFN2022.0096

Behandlat av Datum Ärende
1 Kultur- och fritidsnämnden 2023-01-25 3/23

Beslut
Kultur- och fritidsnämden beslutar: 

- Att inrätta ett arbetsutskott som ska utgöras av ordförande, 1:e vice ordförande och 
2:e vice ordförande i Kultur- och fritidsnämden.

- Att ersättare kallas bland nämndens övriga ordinarie ledamöter enligt den 
inkallelseordning för ersättare som beslutat av fullmäktige. 

Bakgrund
Enligt Kultur- och fritidsnämden reglemente, punkt 3.19, får nämnden besluta att inrätta ett
arbetsutskott. Vid inrättande av utskott ska nämnden ange hur ersättare för utskottets
ledamöter utses.

Handlingar
Reglemente Kultur- och fritidsnämnden 2022-2026, beslutad 2022-05-30.pdf

Skickas till
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KFN § 4/23
Remiss Riktlinjer för arkivering
KFN2022.0097

Behandlat av Datum Ärende
1 Kultur- och fritidsnämnden 2023-01-25 4/23

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig bakom framtagen riktlinje för arkivering.

Bakgrund
Skövde kommun har tagit fram förslag på riktlinjer för arkivering. Då riktlinjen är 
nämndsövergripande bereds Skövde kommuns olika nämnder möjlighet att yttra sig.

Riktlinjer för arkivering reglerar hur arkivering av digitala och analoga handlingar ska 
utföras i Skövde kommun. Arkivering av handlingar i Skövde kommun följer reglerna om 
arkivvård i arkivlagen (1990:782), arkivförordningen (1991:446) och Riksarkivets till 
statliga myndigheter utfärdade föreskrifter, allmänna råd och tekniska krav (RA-FS). Detta 
uttrycks i Skövde kommuns arkivreglemente, riktlinjer för arkivredovisning, varje 
myndighets dokumenthanteringsplan samt bestämmelserna i ovan nämnda riktlinje.

Handlingar
Remiss riktlinjer för arkivering.msg                                                                                                                                                    
Brev till remiss.docx                                                                                                                                                    
Riktlinjer för arkivering.pdf

Skickas till
Håkan Andersson, arkivarie
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KFN § 5/23
Anmälan av delegationsbeslut kultur- och fritidsnämnden 
25 januari
KFN2023.0002

Behandlat av Datum Ärende
1 Kultur- och fritidsnämnden 2023-01-25 5/23

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av delegationsbesluten.

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

Handlingar
Ordförandebeslut plangranskning detaljplan för område vid Dalvägen å Nedre Billingen, 
signerat

Skickas till
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KFN § 6/23
Kultur- och fritidsnämndens anmälningsärenden 25 
januari
KFN2023.0005

Behandlat av Datum Ärende
1 Kultur- och fritidsnämnden 2023-01-25 6/23

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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