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Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (7) 

Sammanträdesdatum 

2021-08-31 
 

 

  
 

 

 

Plats och tid Kolibrin, Bibliotekshuset, klockan 14:30–17:00 
Ajournering klockan 16:26–16:32 
 
Ordföranden, kultur- och fritidschefen och nämndsekreteraren närvarar i 
sammanträdeslokalen, övriga deltar på distans. 

Beslutande Göran Gynnemo (KD), ordförande 
Heléne Svensson (S), 1:e vice ordförande 
Morgan Billman (M), 2:e vice ordförande 
Marie Post (S) 
Kent Mossby (M), tjänstgörande ersättare 
Ingemar Gustavsson (C) 
Peter Nordheim (KD) 
Anna-Brita Fransson (L) 
Milada Wurm (SD) 
Matti Qvist (SD), § 50–51, klockan 14:50–17:00 
Mikael Lund (SD), tjänstgörande ersättare § 49 
Scott Schylander (V) 

Ersättare 

 

Conny Persson (KD) 
Gerth Bragnå (S) 
Mikael Lund (SD), § 50–51  

 

Övriga närvarande 
 
 
 

Maria Wallengren, kultur- och fritidschef 
Ulla Andersson, nämndsekreterare 
Sarha Eng, avdelningschef Öppen ungdomsverksamhet, § 49 
Alicia Svensson, projektledare Öppen ungdomsverksamhet, § 50 
Torbjörn Lindgren, verksamhetschef Bad & Fritid, § 50 
Elinor Karlsson, avdelningschef Kulturarv, § 50 
Karin Hermansson, kulturstrateg, § 50 
Rob Coe, kulturstrateg, § 50 
Linda Jakobsson, controller 
Marianne Hjort, ekonom, § 51 

Justerare Marie Post 

Underskrifter                                Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer 

 
Sekreterare Ulla Andersson Paragrafer §§ 49-51 

Ordförande Göran Gynnemo 

Justerare  Marie Post 

 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-08-31 

Justeringsdatum 2021-09-06 

Anslaget är uppsatt  2021-09-06 – 2021-09-27 

Förvaringsplats för  
protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen 

Underskrift Digitalt genom anslag 

 Ulla Andersson 
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medel ................................................................................................................. 4 

§ 51 Dnr 2021/00042 
Överlämnande av kultur- och fritidsnämndens budgetunderlag 
till budgetberedningen inför flerårsplanen för åren 2022–2024 ..................... 6 
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Justerarnas signaturer 
 
Digital signering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 49 Dnr  

Rapport från sommarens verksamhet inom den öppna 
ungdomsverksamheten 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1 Informationen läggs till handlingarna.      

 

Sarha Eng, avdelningschef inom den öppna ungdomsverksamheten, infor-

merar om sommarens verksamhet. Fritidsgårdarna i Floby, Gudhem, 

Kinnarp, Vartofta och Stenstorp var öppna en dag i veckan. Ungdomens Hus 

i Falköping var öppet tre gånger i veckan. Tagga Lov hade verksamhet i 

Falköping (områdena Grönelund, Bergsliden och Wetterlinsgatan), Floby, 

Gudhem, Kinnarp, Vartofta, Stenstorp och Åsarp. Även digitala mötesplatser 

ordnades cirka tre dagar i veckan. Pop up-verksamhet genomfördes på flera 

platser, bland annat på Sommargatan och Hjelmarsrörsområdet. En digital 

tipsrunda hade också anordnats. Miniläger och utflykter gjordes med varie-

rande antal deltagare. Olika workshops inom bland annat cirkus, musik, 

dans, textil, skate deltog ungdomarna i. Utomhusbio anordnades i Falköping, 

Floby och Stenstorp. Sammanlagt genomfördes 153 aktiviteter och 65 pro-

cent av deltagarna var i åldern 6–15 år. 

 

Feriepraktik genomfördes för 70 personer fördelade på unga områdes-

utvecklare (tillsammans med kompetens- och arbetslivsförvaltningen), 

ungdomsstyrkan (tillsammans med Samhällsskydd Mellersta Skaraborg), 

Tagga Lov och kulturpedagoger. 

 

I avdelningens budget var det avsatt 300 000 kronor. Därefter tillkom ett 

bidrag från Falköpings Hyresbostäder om 150 000 kronor och statliga bidrag 

om 1 157 531 kronor.                                
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Justerarnas signaturer 
 
Digital signering 
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§ 50 Dnr 2020/00073  

Information om projekt finansierade av kommunstrate-
giska medel 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1 Informationen läggs till handlingarna.      

Bakgrund 

Vid kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 17 augusti 

2021 ställde Heléne Svensson (S) några frågor om de projekt som ska 

genomföras under 2021 och finansieras av kommunstrategiska medel. 

Återrapportering utlovades att ske på dagens sammanträde.     

Information 

Områdesbaserat arbete – Allaktivitetshus 

Alicia Svensson, projektledare i den öppna ungdomsverksamheten, redovisar 

hur långt arbetet har kommit med projektet. Inspiration till allaktivitetshus 

har hämtats från andra kommuner för att identifiera arbetsmetoder. Nät-

verkande sker på flera platser och orter i kommunen. Samarbete mellan olika 

förvaltningar och med civilsamhället är exempel på samverkan. Tagga Lov 

arbetar områdesbaserat tillsammans med Falköpings Hyresbostäder och 

träffar ungdomar där de finns. Ett enklare sätt för samarbete över gränser 

önskas. Planering pågår för en konferens i höst.  

Mötesplats Floby 

Torbjörn Lindgren, verksamhetschef på avdelningen Bad & Fritid, redovisar 

hur långt arbetet har kommit med projektet. Under ett par års tid har sam-

arbete skett mellan kommun och civilsamhälle. Nu har mer precisa åtgärder 

vidtagits för att skapa mötesplatser i Floby. Det handlar bland annat om 

cykelpark, motionsspår och leder i Hasselbackarna. En fullt utrustad 

träningslokal håller på att färdigställas som sedan kan bokas. Utemiljön vid 

skateparken har elever varit med och skissat på. En cykelpark har färdig-

ställts under sommaren av föräldrar. Beachvolleyplanen som tidigare låg 

inom badets område har gjorts tillgänglig så att den kan nås dygnet runt.  

Elljusspår Åsarp 

Torbjörn Lindgren redovisar hur långt arbetet har kommit med projektet. 

Tidigare motionsspår gick bland annat via beteshagar vilket inte var opti-

malt. En omdragning av spår har gjorts med anpassat underlag för rullstol, 

barnvagn m.m. Diskussioner förs också med representanter för spår i 

Gudhem och Brunnhem.  
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Det besöksvänliga kulturarvet 

Elinor Karlsson, avdelningschef på avdelningen Kulturarv, redovisar hur 

långt arbetet har kommit med projektet. Syftet med projektet är att öka 

landskapets tillgänglighet och attraktionskraft genom att förbättra berättel-

serna i och om landskapet. Det innebär att rensa bort misskött och skadat 

informationsmateriel, ersätta med ett uppdaterat materiel som tilltalar fler 

genom att erbjuda olika berättartekniker och upplevelser samt upprätta en 

hållbar plan för vilka lämningar som ska lanseras och därmed förbli till-

gängliga. En inventering och kartläggning har gjorts. Ett 50-tal lämningar 

har lokaliserats och det varierar vilka som har ansvar för dem. Dialog och 

samverkan har inletts med ansvariga. Arbete med uppdatering av informa-

tion på skyltar (även på flera språk), enhetliga skyltar, kunna lyssna på 

skyltar pågår och fortsätter under hösten. Överenskommelser ska tecknas 

rörande skötsel av skyltarna. 

Medborgarhuset som bas för mer kultur till fler 

Kulturstrategerna Karin Hermansson och Rob Coe redovisar hur långt 

arbetet har kommit med projektet. Syftet med projektet är att stimulera 

kulturlivet genom att skapa mer kultur för fler och bredda kulturutbudet i 

Medborgarhuset. Dansrotundan i Medborgarhuset ska utvecklas till en bas 

för scenframträdanden och möjligheter till att skapa själv och koppla 

samman utbudet i Medborgarhuset med andra mötesplatser för kultur. En ny 

scen har iordningställts där det finns plats för olika scenkonster. I höst är        

70 arrangemang inbokade. Av dessa är 53 egen produktion eller ihop med 

föreningar, till exempel föreläsningar, breakdance, filmworkshop, spoken 

poesi. Samarbete har inletts med Hotel Falköping vad gäller att kombinera 

mat och musik. Marknadsföring görs i höst.                    
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§ 51 Dnr 2021/00042  

Överlämnande av kultur- och fritidsnämndens budget-
underlag till budgetberedningen inför flerårsplanen för 
åren 2022–2024 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att överlämna budgetunderlag till 

budgetberedningen inför flerårsplanen för åren 2022–2024.  

Omedelbar justering 

Paragrafen skulle justerats omedelbart men genomfördes inte i sin helhet. 

Bakgrund 

Nämnderna har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att ta fram 

budgetunderlag baserat på budgetförutsättningarna inför flerårsplanen för 

åren 2022–2024. Senast den 31 augusti ska nämnderna besluta om över-

lämnande av budgetunderlag till budgetberedningen.  

Förvaltningens bedömning 

Utifrån den föreslagna ramen 2022 behöver kultur- och fritidsnämnden spara 

600 000 kronor. Ramen 2023 minskas med ytterligare en miljon kronor. 

Budgetunderlaget beskriver hur de preliminära ramarna kan förväntas 

påverka nämndernas ansvarsområde.  

Barnkonsekvensanalys 

Förvaltningen bedömer att budgetunderlaget har en direkt påverkan på barn. 

I budgetunderlag för 2022–2024 syns barnperspektivet tydligt. Förvaltningen 

har barn och unga som fokusområde under tre av totalt fyra mål. Forskning 

och beprövad erfarenhet ligger till grund för framtagna insatser. Exempel på 

beslut som direkt medför konsekvenser för barn är Stärka mötesplatser på 

landsbygd, tillgängligheten ska stärkas utifrån perspektivet jämlikhet, arbetet 

med demokratistärkande insatser ska utvecklas. Även om samhället har 

öppnat upp mer så föreligger fortfarande en risk att covid-19 kommer på-

verka arbetet med och för barn och unga negativt vilket i så fall kan medför 

att barns och ungas forum för gemenskap och meningsfull fritid minskas. 

Slutsatsen är att barn är en prioriterad målgrupp för förvaltningen och 

hänsyn till konsekvenser för barn tas med i analyser framåt.   
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Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 35/2021 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 20 augusti 2021 

Budgetunderlag 2022–2024 

  

Paragrafen skickas till  
Budgetberedningen            
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Kultur- och fritidsnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


1 (7) 


Sammanträdesdatum 


2021-08-31 
 


 


  
 


 


 


Plats och tid Kolibrin, Bibliotekshuset, klockan 14:30–17:00 
Ajournering klockan 16:26–16:32 
 
Ordföranden, kultur- och fritidschefen och nämndsekreteraren närvarar i 
sammanträdeslokalen, övriga deltar på distans. 


Beslutande Göran Gynnemo (KD), ordförande 
Heléne Svensson (S), 1:e vice ordförande 
Morgan Billman (M), 2:e vice ordförande 
Marie Post (S) 
Kent Mossby (M), tjänstgörande ersättare 
Ingemar Gustavsson (C) 
Peter Nordheim (KD) 
Anna-Brita Fransson (L) 
Milada Wurm (SD) 
Matti Qvist (SD), § 50–51, klockan 14:50–17:00 
Mikael Lund (SD), tjänstgörande ersättare § 49 
Scott Schylander (V) 


Ersättare 


 


Conny Persson (KD) 
Gerth Bragnå (S) 
Mikael Lund (SD), § 50–51  


 


Övriga närvarande 
 
 
 


Maria Wallengren, kultur- och fritidschef 
Ulla Andersson, nämndsekreterare 
Sarha Eng, avdelningschef Öppen ungdomsverksamhet, § 49 
Alicia Svensson, projektledare Öppen ungdomsverksamhet, § 50 
Torbjörn Lindgren, verksamhetschef Bad & Fritid, § 50 
Elinor Karlsson, avdelningschef Kulturarv, § 50 
Karin Hermansson, kulturstrateg, § 50 
Rob Coe, kulturstrateg, § 50 
Linda Jakobsson, controller 
Marianne Hjort, ekonom, § 51 


Justerare Marie Post 


Underskrifter                                Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer 


 
Sekreterare Ulla Andersson Paragrafer §§ 49-51 


Ordförande Göran Gynnemo 


Justerare  Marie Post 


 


ANSLAGSBEVIS 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Organ Kultur- och fritidsnämnden 


Sammanträdesdatum 2021-08-31 


Justeringsdatum 2021-09-06 


Anslaget är uppsatt  2021-09-06 – 2021-09-27 


Förvaringsplats för  
protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen 


Underskrift Digitalt genom anslag 


 Ulla Andersson 
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§ 49 Dnr  


Rapport från sommarens verksamhet inom den öppna 
ungdomsverksamheten 


Kultur- och fritidsnämndens beslut 


1 Informationen läggs till handlingarna.      


 


Sarha Eng, avdelningschef inom den öppna ungdomsverksamheten, infor-


merar om sommarens verksamhet. Fritidsgårdarna i Floby, Gudhem, 


Kinnarp, Vartofta och Stenstorp var öppna en dag i veckan. Ungdomens Hus 


i Falköping var öppet tre gånger i veckan. Tagga Lov hade verksamhet i 


Falköping (områdena Grönelund, Bergsliden och Wetterlinsgatan), Floby, 


Gudhem, Kinnarp, Vartofta, Stenstorp och Åsarp. Även digitala mötesplatser 


ordnades cirka tre dagar i veckan. Pop up-verksamhet genomfördes på flera 


platser, bland annat på Sommargatan och Hjelmarsrörsområdet. En digital 


tipsrunda hade också anordnats. Miniläger och utflykter gjordes med varie-


rande antal deltagare. Olika workshops inom bland annat cirkus, musik, 


dans, textil, skate deltog ungdomarna i. Utomhusbio anordnades i Falköping, 


Floby och Stenstorp. Sammanlagt genomfördes 153 aktiviteter och 65 pro-


cent av deltagarna var i åldern 6–15 år. 


 


Feriepraktik genomfördes för 70 personer fördelade på unga områdes-


utvecklare (tillsammans med kompetens- och arbetslivsförvaltningen), 


ungdomsstyrkan (tillsammans med Samhällsskydd Mellersta Skaraborg), 


Tagga Lov och kulturpedagoger. 


 


I avdelningens budget var det avsatt 300 000 kronor. Därefter tillkom ett 


bidrag från Falköpings Hyresbostäder om 150 000 kronor och statliga bidrag 


om 1 157 531 kronor.                                
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§ 50 Dnr 2020/00073  


Information om projekt finansierade av kommunstrate-
giska medel 


Kultur- och fritidsnämndens beslut 


1 Informationen läggs till handlingarna.      


Bakgrund 


Vid kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 17 augusti 


2021 ställde Heléne Svensson (S) några frågor om de projekt som ska 


genomföras under 2021 och finansieras av kommunstrategiska medel. 


Återrapportering utlovades att ske på dagens sammanträde.     


Information 


Områdesbaserat arbete – Allaktivitetshus 


Alicia Svensson, projektledare i den öppna ungdomsverksamheten, redovisar 


hur långt arbetet har kommit med projektet. Inspiration till allaktivitetshus 


har hämtats från andra kommuner för att identifiera arbetsmetoder. Nät-


verkande sker på flera platser och orter i kommunen. Samarbete mellan olika 


förvaltningar och med civilsamhället är exempel på samverkan. Tagga Lov 


arbetar områdesbaserat tillsammans med Falköpings Hyresbostäder och 


träffar ungdomar där de finns. Ett enklare sätt för samarbete över gränser 


önskas. Planering pågår för en konferens i höst.  


Mötesplats Floby 


Torbjörn Lindgren, verksamhetschef på avdelningen Bad & Fritid, redovisar 


hur långt arbetet har kommit med projektet. Under ett par års tid har sam-


arbete skett mellan kommun och civilsamhälle. Nu har mer precisa åtgärder 


vidtagits för att skapa mötesplatser i Floby. Det handlar bland annat om 


cykelpark, motionsspår och leder i Hasselbackarna. En fullt utrustad 


träningslokal håller på att färdigställas som sedan kan bokas. Utemiljön vid 


skateparken har elever varit med och skissat på. En cykelpark har färdig-


ställts under sommaren av föräldrar. Beachvolleyplanen som tidigare låg 


inom badets område har gjorts tillgänglig så att den kan nås dygnet runt.  


Elljusspår Åsarp 


Torbjörn Lindgren redovisar hur långt arbetet har kommit med projektet. 


Tidigare motionsspår gick bland annat via beteshagar vilket inte var opti-


malt. En omdragning av spår har gjorts med anpassat underlag för rullstol, 


barnvagn m.m. Diskussioner förs också med representanter för spår i 


Gudhem och Brunnhem.  
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Det besöksvänliga kulturarvet 


Elinor Karlsson, avdelningschef på avdelningen Kulturarv, redovisar hur 


långt arbetet har kommit med projektet. Syftet med projektet är att öka 


landskapets tillgänglighet och attraktionskraft genom att förbättra berättel-


serna i och om landskapet. Det innebär att rensa bort misskött och skadat 


informationsmateriel, ersätta med ett uppdaterat materiel som tilltalar fler 


genom att erbjuda olika berättartekniker och upplevelser samt upprätta en 


hållbar plan för vilka lämningar som ska lanseras och därmed förbli till-


gängliga. En inventering och kartläggning har gjorts. Ett 50-tal lämningar 


har lokaliserats och det varierar vilka som har ansvar för dem. Dialog och 


samverkan har inletts med ansvariga. Arbete med uppdatering av informa-


tion på skyltar (även på flera språk), enhetliga skyltar, kunna lyssna på 


skyltar pågår och fortsätter under hösten. Överenskommelser ska tecknas 


rörande skötsel av skyltarna. 


Medborgarhuset som bas för mer kultur till fler 


Kulturstrategerna Karin Hermansson och Rob Coe redovisar hur långt 


arbetet har kommit med projektet. Syftet med projektet är att stimulera 


kulturlivet genom att skapa mer kultur för fler och bredda kulturutbudet i 


Medborgarhuset. Dansrotundan i Medborgarhuset ska utvecklas till en bas 


för scenframträdanden och möjligheter till att skapa själv och koppla 


samman utbudet i Medborgarhuset med andra mötesplatser för kultur. En ny 


scen har iordningställts där det finns plats för olika scenkonster. I höst är        


70 arrangemang inbokade. Av dessa är 53 egen produktion eller ihop med 


föreningar, till exempel föreläsningar, breakdance, filmworkshop, spoken 


poesi. Samarbete har inletts med Hotel Falköping vad gäller att kombinera 


mat och musik. Marknadsföring görs i höst.                    
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§ 51 Dnr 2021/00042  


Överlämnande av kultur- och fritidsnämndens budget-
underlag till budgetberedningen inför flerårsplanen för 
åren 2022–2024 


Kultur- och fritidsnämndens beslut 


1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att överlämna budgetunderlag till 


budgetberedningen inför flerårsplanen för åren 2022–2024.  


Omedelbar justering 


Paragrafen skulle justerats omedelbart men genomfördes inte i sin helhet. 


Bakgrund 


Nämnderna har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att ta fram 


budgetunderlag baserat på budgetförutsättningarna inför flerårsplanen för 


åren 2022–2024. Senast den 31 augusti ska nämnderna besluta om över-


lämnande av budgetunderlag till budgetberedningen.  


Förvaltningens bedömning 


Utifrån den föreslagna ramen 2022 behöver kultur- och fritidsnämnden spara 


600 000 kronor. Ramen 2023 minskas med ytterligare en miljon kronor. 


Budgetunderlaget beskriver hur de preliminära ramarna kan förväntas 


påverka nämndernas ansvarsområde.  


Barnkonsekvensanalys 


Förvaltningen bedömer att budgetunderlaget har en direkt påverkan på barn. 


I budgetunderlag för 2022–2024 syns barnperspektivet tydligt. Förvaltningen 


har barn och unga som fokusområde under tre av totalt fyra mål. Forskning 


och beprövad erfarenhet ligger till grund för framtagna insatser. Exempel på 


beslut som direkt medför konsekvenser för barn är Stärka mötesplatser på 


landsbygd, tillgängligheten ska stärkas utifrån perspektivet jämlikhet, arbetet 


med demokratistärkande insatser ska utvecklas. Även om samhället har 


öppnat upp mer så föreligger fortfarande en risk att covid-19 kommer på-


verka arbetet med och för barn och unga negativt vilket i så fall kan medför 


att barns och ungas forum för gemenskap och meningsfull fritid minskas. 


Slutsatsen är att barn är en prioriterad målgrupp för förvaltningen och 


hänsyn till konsekvenser för barn tas med i analyser framåt.   
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Beslutsunderlag 


Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 35/2021 


Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 20 augusti 2021 


Budgetunderlag 2022–2024 


  


Paragrafen skickas till  
Budgetberedningen            
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