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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsrapport per 30 april 2021 

godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.            

Bakgrund 

Syftet med delårsrapport är att vara ett stöd för uppföljning och analys av 

delåret. Delårsrapporten syftar även till att visa hur mål och ambitioner har 

samspelat med nämndens ekonomiska resultat. Delårsrapporten ska ha sin 

utgångspunkt i nämnden men även lyfta nämndens ansvar att bidra till 

kommunfullmäktiges övergripande mål och resultat. 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och tillika uppföljning inne-

håller fyra övergripande mål, beslutade av kommunfullmäktige, som gäller 

för samtliga nämnder i kommunen. Utifrån dessa fyra mål har kultur- och 

fritidsnämnden använt förvaltningsspecifika strategier och fokusområden för 

att arbeta mot målen.  

Mål 1. Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping 

Strategi för kultur- och fritidsnämnden: Inkludering som arbetssätt. 

Mål 2. Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping 

Strategi för kultur- och fritidsnämnden: Ett modigt och kreativt arbetssätt 

och innehåll. 

Mål 3. Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

Strategi för kultur- och fritidsnämnden: Ett modigt och kreativt arbetssätt 

och innehåll. 

Mål 4. Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande 

med en tillitsbaserad styrning 

Strategi för kultur- och fritidsnämnden: Ett innovativt arbetssätt. 

 

Rutiner för planering, uppföljning, analys och utvärdering av målen genom-

förs systematiskt kontinuerligt under året. Arbetet sker strukturerat och ut-

hålligt med fokus på en långsiktig utveckling. Delårsredovisningen presen-

terar delårets ekonomiska resultat, uppföljning och analys av mål samt 

riktning för måluppfyllelse. 

 

Förvaltningens bedömning 
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Omställningar har gjorts för att möjliggöra för invånarna att ta del av förvalt-

ningens utbud i bästa möjliga mån trots pandemin. Digitala kanaler, nya 

arbetssätt och begränsat antal deltagare är några av lösningarna. För att 

kunna utveckla verksamheterna har omprioriteringar genomförts och fokus 

har legat på de delar av verksamheterna som faktiskt gått att genomföra trots 

pandemin. Falköpings kommun och kultur- och fritidsförvaltningen har varit 

och är ett gott exempel för att visa att verksamheterna kan hållas öppna trots 

restriktioner. Den sociala isoleringen påverkar alla ålderskategorier negativt 

men på olika sätt. Lärande insatser som inte kunnat genomföras kommer ha 

en negativ påverkan på bland annat simkunnighet och läskunnighet. Både 

kunskap och kreativitet har påverkats negativt då barn har gått miste kultur-

upplevelser som de skulle fått genom barnkulturgaranti samt genom avdel-

ning Kulturarvs samverkan med skolan. De som är mest utsatta har drabbats 

hårt av inställda eller förändrade aktiviteter. Trots god omställning är 

bedömningen att samtliga fyra mål kommer att påverkas negativt till följd av 

pandemin. 

Barnkonsekvensanalys 

Barn och unga är en prioriterad målgrupp för förvaltningens avdelningar. För 

att säkerställa att särskild hänsyn tas till barn och unga i beslut som fattas har 

ett grundläggande arbete genomförts i förvaltningen under 2020. Det är 

tydligt att förvaltningen saknar goda möjligheter att tillgodose barn och 

ungas behov av meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter till följd av 

pandemin. Inskränkningar på barnets rättigheter har gjorts för att minska 

smittspridningen av covid-19. Specifikt riktade lärandeinsatser har till viss 

del uteblivit. En förbättring har skett under 2021 jämfört med 2020 då några 

verksamheter har öppnat för barn och unga att delta i aktiviteter om än i 

begränsad omfattning. Risk föreligger att vissa ålderskategorier bland barn 

och unga inte får ta del av det utbud de har rätt till. Begränsad tillgänglighet 

till fysisk aktivitet, museum, bibliotek, lovaktiviteter, evenemang och fritids-

gårdar har en direkt påverkan för barn och unga i Falköpings kommun. Det 

finns risk att avdelningarna inte kommer att kunna kompensera för de 

konsekvenser som uppstått under pandemin på grund av bristande resurser i 

form av tid, lokaler, personal och budget. Förvaltningen står fortsatt inför 

utmaningar att värna om barns rätt till meningsfull fritid, god hälsa, kultur 

och delaktighet.       

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 3 maj 2021 

Verksamhetsrapport             
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 Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsrapport per 
den 30 april 2021 

Förslag till beslut 

1 Verksamhetsrapport per den 30 april 2021 godkänns och överlämnas till 

kommunstyrelsen.                   

Bakgrund 

Syftet med delårsrapport är att vara ett stöd för uppföljning och analys av 

delåret. Delårsrapporten syftar även till att visa hur mål och ambitioner har 

samspelat med nämndens ekonomiska resultat. Delårsrapporten ska ha sin 

utgångspunkt i nämnden men även lyfta nämndens ansvar att bidra till 

kommunfullmäktiges övergripande mål och resultat. 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och tillika uppföljning inne-

håller fyra övergripande mål, beslutade av kommunfullmäktige, som gäller 

för samtliga nämnder i kommunen. Utifrån dessa fyra mål har kultur- och 

fritidsnämnden använt förvaltningsspecifika strategier och fokusområden för 

att arbeta mot målen.  

Mål 1. Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping. 

Strategi för kultur- och fritidsnämnden: Inkludering som arbetssätt. 

Mål 2. Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping. 

Strategi för kultur- och fritidsnämnden: Ett modigt och kreativt arbetssätt 

och innehåll. 

Mål 3. Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas. 

Strategi för kultur- och fritidsnämnden: Ett modigt och kreativt arbetssätt 

och innehåll. 

Mål 4. Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande 

med en tillitsbaserad styrning.  

Strategi för kultur- och fritidsnämnden: Ett innovativt arbetssätt. 

 

Rutiner för planering, uppföljning, analys och utvärdering av målen genom-

förs systematiskt kontinuerligt under året. Arbetet sker strukturerat och ut-

hålligt med fokus på en långsiktig utveckling. Delårsredovisningen presen-

terar delårets ekonomiska resultat, uppföljning och analys av mål samt 

riktning för måluppfyllelse. 
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Förvaltningens bedömning 

Omställningar har gjorts för att möjliggöra för invånarna att ta del av förvalt-

ningens utbud i bästa möjliga mån trots pandemin. Digitala kanaler, nya 

arbetssätt och begränsat antal deltagare är några av lösningarna. För att 

kunna utveckla verksamheterna har omprioriteringar genomförts och fokus 

har legat på de delar av verksamheterna som faktiskt gått att genomföra trots 

pandemin. Falköpings kommun och kultur- och fritidsförvaltningen har varit 

och är ett gott exempel för att visa att verksamheterna kan hållas öppna trots 

restriktioner. Den sociala isoleringen påverkar alla ålderskategorier negativt 

men på olika sätt. Lärande insatser som inte kunnat genomföras kommer ha 

en negativ påverkan på bland annat simkunnighet och läskunnighet. Både 

kunskap och kreativitet har påverkats negativt då barn har gått miste kultur-

upplevelser som de skulle fått genom barnkulturgaranti samt genom avdel-

ning Kulturarvs samverkan med skolan. De som är mest utsatta har drabbats 

hårt av inställda eller förändrade aktiviteter. Trots god omställning är 

bedömningen att samtliga fyra mål kommer att påverkas negativt till följd av 

pandemin. 

Barnkonsekvensanalys 

Barn och unga är en prioriterad målgrupp för förvaltningens avdelningar. För 

att säkerställa att särskild hänsyn tas till barn och unga i beslut som fattas har 

ett grundläggande arbete genomförts i förvaltningen under 2020. Det är 

tydligt att förvaltningen saknar goda möjligheter att tillgodose barn och 

ungas behov av meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter till följd av 

pandemin. Inskränkningar på barnets rättigheter har gjorts för att minska 

smittspridningen av covid-19. Specifikt riktade lärandeinsatser har till viss 

del uteblivit. En förbättring har skett under 2021 jämfört med 2020 då några 

verksamheter har öppnat för barn och unga att delta i aktiviteter om än i 

begränsad omfattning. Risk föreligger att vissa ålderskategorier bland barn 

och unga inte får ta del av det utbud de har rätt till. Begränsad tillgänglighet 

till fysisk aktivitet, museum, bibliotek, lovaktiviteter, evenemang och fritids-

gårdar har en direkt påverkan för barn och unga i Falköpings kommun. Det 

finns risk att avdelningarna inte kommer att kunna kompensera för de 

konsekvenser som uppstått under pandemin på grund av bristande resurser i 

form av tid, lokaler, personal och budget. Förvaltningen står fortsatt inför 

utmaningar att värna om barns rätt till meningsfull fritid, god hälsa, kultur 

och delaktighet.       

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 3 maj 2021 

Verksamhetsrapport             

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen + verksamhetsrapport 

 

Linda Jakobsson 

Controller 
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PRODUKTION: KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 

 

 

Förslag till beslut 

 

Nämndens beslut 

1. Kultur-och fritidsnämnden godkänner nämndens Verksamhetsrapport per 30 april 

2021. 
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  076–115 72 72 

  goran.gynnemo@falkoping.se 

 

Förvaltningschef: Maria Wallengren 

  0515–88 50 46 

  maria.wallengren@falkoping.se 
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Inledning  

SYFTE 

Syftet med delårsrapporten är att vara ett verktyg för 

uppföljning av planerad verksamhet och en 

indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. 

Delårsrap-porten syftar också tydliggöra att mål och 

ambitioner samspelar med de resurser som 

kommunen avsatt i verksamhetsplanen. 

Delårsrapporten ska även fungera som ett underlag 

till eventuella verksamhetsförändringar som kan 

behövas för att nå mål och ekonomiska resultat. 

Delårsrapporten har son utgångspunkt i kommunen 

som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till 

kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla 

till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. 

Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som syftar 

till att sammanföra verksamhets- och ekonomi-

styrning. Nämnden följer kontinuerligt upp sin 

verksamhetsplan och budget i samband med 

kommunens gemensamma uppföljningar vid första 

tertialen, delårsbokslutet i augusti och årsbokslutet.  

NÄMNDENS UPPDRAG 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att utifrån de 

politiska målen främja kultur- och fritidslivet och 

skapa förutsättningar för en mångsidig, tillgänglig 

och inkluderande kultur-, idrotts- och fritids-

verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden ska främja 

delaktighet och möjlighet till påverkan för dem som 

verksamheten riktar sig till. Kultur- och fritids-

nämnden bedriver besöksnäringsverksamhet. Kultur- 

och fritidsnämnden ansvarar för kommunens folk-

bibliotek och fullgör kommunens uppgifter enligt 

bibliotekslagen (2013:801). Kultur- och fritids-

nämnden ansvarar för den museala verksamheten 

enligt museilagen (2017:563).  

NÄMNDENS ORGANISATION 

Inom avdelning strategi och stab arbetar strateger för-

valtningsövergripande med frågorna 

 inkludering,  

 kultur, 

 ungas inflytande och delaktighet.  

Staben fungerar som stöd för cheferna med funktioner 

för planering, uppföljning av mål och ekonomi samt 

nämndsekreterare. Avdelningen är placerad direkt 

under kultur- och fritidschefen. Tillsammans med av-

delningscheferna utgör avdelningen förvaltningens 

övergripande stöd, styr- och ledningsorganisation. 

Avdelningarna för bad och fritid, bibliotek, kulturarv 

och öppen ungdomsverksamhet har alla en 

avdelningschef.  
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning 

 

 

Coronapandemins effekter 

På grund av covid-19 begränsas förvaltningens möj-

ligheter att arbeta mot målen. Arbetet bygger på att 

människor möts fysiskt. Att ställa om och hitta nya 

lösningar är inte bara svårt utan begränsas även av 

ekonomi, digitalt utanförskap och den osäkra tids-

aspekten för pandemin.  

Coronapandemin har gett avsevärt negativa konse-

kvenser på den svenska arbetsmarknaden. Arbets-

lösheten bland nyanlända och unga har särskilt ökat.  

 

Begränsningar att mötas har snabbat på den digitala 

utvecklingen. Idag är vi vana att mötas digitalt vilket 

genererar stora möjligheter, men trots att majoriteten 

av Sveriges befolkning idag är digitala så uppger 6 % 

att de aldrig eller sällan använder internet. De är ofta 

äldre, bor ensamma på landsbygden och har en låg 

utbildning och inkomst. Genom den snabba digitali-

seringen riskerar de att hamna i flera former av utan-

förskap.  

Minskade möjligheter till resor har ökat intresset för 

att turista hemma. Besöken till kultur- och natur-

miljöer har blivit fler vilket skapar frågor kring hur en 

ökad mängd besökare kan tas emot och samtidigt hitta 

sätt att hantera det ökade slitaget på områdena.     

 

Med begränsade möjligheter till publika arrangemang 

har kulturarrangörer gjort valet att antingen ställa in 

eller ställa om. Företagen inom de kulturella näring-

arna har en tuff tid. En ny nationell riktlinje från 

Sveriges konstråd för offentlig gestaltning togs fram 

2018. Konsten och kulturen tar en allt större plats i 

samhällsutvecklingen och ska idag ses som en inklu-

derad del av samhällsplaneringen. 

 

Förvaltningens intäktsfinansierade verksamheter på-

verkas negativt av covid-19. 

 

Konstateras kan att negativa effekter av stora mått 

kommer att ses till följd av pandemin. Specifikt 

riktade lärandeinsatser har till viss del uteblivit. Detta 

kan innebära att vissa ålderskategorier bland barn och 

unga inte får ta del av det utbud de har rätt till. 

Lärande insatser kommer att förloras för en hel års-

kull alternativt skjutas på framtiden i de fall det är 

möjligt. Medborgarens tillgång till fysiska mötes-

platser har begränsats och det finns risk att ensam-

heten ökar. Konsekvenserna kan antas vara som störst 

för de individer som redan innan pandemin levde i 

utanförskap, ensamhet och långt ifrån arbets-

marknaden. ”När pandemin är förbi så kommer såväl 

ekonomi som samhället i stort att stå inför stora ut-

maningar att komma ikapp arbetet för det goda livet”. 

Det finns också risk för ökad polarisering, negativa 

effekter på folkhälsan och att det digitala utanför-

skapet växer.  

 

Positiva effekter av skapande av nya former för utbud 

är att nya målgrupper har nåtts med utbudet. Att skapa 

attraktiva miljöer och utbud som en kan ta del av när 

man vill har även fått större uppmärksamhet.  

Samtidigt som pandemin hindrar förvaltningens 

arbete för att locka besökare till turistmål, så vistas 

människor mer i naturen. Goda möjligheter finns att 

attrahera besökare till Falköping genom att mark-

nadsföra Falköpings unika kulturarv och fina natur-

områden. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL 

OCH AGENDA 2030 

Falköpings kommuns prioriterade mål hänger tätt 

ihop med Agenda 2030 och har i stora drag samma 

målsättning. Agenda 2030 består av 17 globala mål 

för hållbar utveckling som berör oss alla. De globala 

målen syftar till att utrota fattigdomen, stoppa kli-

matförändringarna och skapa trygga och fredliga 

samhällen. För att stärka styrkedjan gör kommunen 

en koppling mellan de globala målen och de lokala 

kommunala målen vilket går att utläsa både genom 

ikonerna i början av varje mål men också i den 

löpande måltexten.  

Kultur- och fritidsnämnden har antagit en strategi för 

var och en av de fyra kommunövergripande målen 

för att ange ett arbetssätt som ska genomsyra verk-

samheterna i strävan mot respektive mål.  

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE 

Internt arbete har genomförts för överta driften av 

platåbergen och djurparken från 1 april. Överta-

gandet av verksamheterna på Mösseberg ökar för-

valtningens möjligheter att skapa attraktivitet. 

Utbudet växer och upplevelserna bli fler och 

förmeras i ett samlat Mösseberg.  

Viktiga framsteg är att några verksamheter lyckats 

återuppta samverkan med skolan. Ekehagens forn-

tidsby har trots rådande restriktioner skolklasser som 

är bokade för besök under våren och Odenbadet har 

öppnat upp för skolsim.  

En avgörande faktor för förvaltningen under 

pandemin har varit och är den innovativa förmågan. 

Denna ses även mycket viktig fram över då förut-

sättningarna spås förändrads jämfört med innan 

pandemin. 
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Kommunens uppföljningsarbete  

 

 

UPPFÖLJNINGSARBETE  

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv 

verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella 

och lokala politiska mål, kommunala styrdokument 

och ekonomisk tilldelning genom budget.   

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande 

styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den 

kommunala organisationen från 

kommunfullmäktiges vision till verksamheterna.  

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål– och 

resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet 

och analys av resultat. Kommunen har initierat och 

påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemen-

sam struktur i uppföljnings-processen. Arbetet är 

långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och 

systematik samt skapa förutsättningar för en hel-

hetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning 

av kommunens fyra övergripande mål görs som en 

samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras 

bland annat på nämndernas analyser av 

måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, 

uppföljning av styrdokument och effekter av olika 

insatser. Syftet är att få en så övergripande och 

trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar 

sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala 

satsningar har. Vid resultatredovisning presenteras 

bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade 

utvecklingsområden.  

Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar 

som krävs för att bidra till utveckling. 

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan 

kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa 

möjliga underlag finns inför kommande beslutspro-

cesser. 

NÄMNDENS UPPFÖLJNINGARBETE 

Redovisning av förvaltningens ekonomiska resultat 

och måluppfyllelse sker tre gånger per år i samband 

med tertialredovisning. Tyngdpunkten för redovis-

ning av mål ligger vid delårsredovisning efter tertial 

två och helårsredovisning.  

 

Förvaltningen arbetar utifrån den kommunöver-

gripande styrkedjan vad gäller budget, mål och 

intern kontroll. Ett årshjul tas fram för att tjänste-

personernas arbete ska anpassas utifrån redovisning 

till politiken. För att uppnå tydlighet i arbetet med 

styrprocesser gällande planering och uppföljning så 

sker alltid genomgång av detta på styr- och led-

gruppen som består av avdelningschefer, strateger 

och stab.  

 

Internkontroll tas fram av controller tillsammans 

med styr- och ledgruppen.  
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Uppföljning av avdelningarnas arbete sker enligt 

“kugghjuls-modellen”, kontinuerligt under året. 

Planering, uppföljning och analys av mål och 

verksamheternas arbete har skett löpande under året 

i styr- och ledgruppen. Förändringar till år 2021 är 

att controller och strateg kommer genomföra mål-

uppföljning tillsammans med avdelningarna och 

dess samtliga medarbetare en gång per år. På detta 

sätt skapas tydligt målfokus och den röda tråden 

inom förvaltningen stärks. Samtidigt fångas med-

arbetarnas kunskap upp till den samlade bedöm-

ningen och senare utvecklingen inom förvaltningen. 

Löpande under året träffar avdelningschefer eko-

nom för uppföljning av budget. Utöver detta 

kommer både planering och uppföljning av mål 

samt ekonomi genomföras i styr- och ledgruppen. 

Arbetsprocessen för uppföljning genererar ständiga 

förbättringar och ökar flexibiliteten i förvaltningen. 

Sättet att mötas i större grupp stärker förvaltningens 

samverkan och förståelse internt.  

 

För att öka kännedomen om varandras ansvars-

område, utmaningar och arbete genomförs arbets-

möten där samtliga medarbetare inom förvaltningen 

bjuds in att delta i framtagandet av verksam-

hetsplanen för kommande år. Ambitionen med 

denna metod är att öka samverkan mellan avdel-

ningarna, tillvarata medarbetarnas kompetens och 

idéer vilket ska gynna det innovativa arbetet inom 

förvaltningen.  

 

Verksamhetsplan och verksamhetsredovisning 

ligger tillgängliga för medarbetarna på Falnet och 

information om detta mejlas till samtliga med-

arbetare när det är aktuellt.  

 

 På grund av konsekvenser direkt kopplade till covid-

19 visar prognosen att nämnden gör ett större 

minusresultat under året. Den ekonomiska 

uppföljningen återkopplas till nämnd och 

kommunstyrelse enligt fastställd tidplan vid ett flertal 

tillfällen under året för kontinuerlig information av 

ekonomins utveckling. 

 

Kultur- och fritidsnämnden kommer kunna uppfylla 

de uppgifter som åligger nämnden enligt reg-

lementet, men inte i den omfattning som är önskvärt. 

Bland annat kommer insatser för att bidra till 

simkunnighet, barn och ungas kunskap om 

Falbygdens kulturarv och andra lärandeinsatser och 

kulturupplevelser bli lidande.  

 

På grund av de stora ekonomiska konsekvenserna 

nämnden ser till följd av covid-19 lyfts detta upp till 

kommunledningsgrupp och till ordförandegrupp. Det 

finns både centralt kommunalt stöd från staten men 

också riktat stöd som nämnden nu ser över att ansöka 

om för att lindra de ekonomiska konsekvenser som 

uppstått.  
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SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT SOCIALT HÅLLBART FALKÖPING  

  

Globala mål ur Agenda 2030 prioriterade för Falköpings kommun. 

 

I Falköpings kommun skapas det 

goda livet tillsammans genom tron på 

att framtiden går att utveckla och 

förbättra. 

 

Kultur- och fritidsnämnden arbetar för inkludering, 

gemenskap och förståelsen mellan människor med 

hjälp av mötesplatser såsom bib-liotek, badhus, 

fritidsgårdar, museum, idrotts-platser samt 

arrangemang och evenemang. Inom flertalet 

verksamheter arbetas det med invånarens möjlighet 

till makt och inflytande. Som ett led i att arbeta med 

ett medskapande Falköping arbetar nämnden 

nätverkande och samverkande med civilsamhället 

såväl som enskilda med bland annat en omfattande 

volonärverksamhet. Nämnden bedriver 

verksamheter över hela kommunen genom stöd till 

föreningsliv, mötesplatser och fysiska lokaler med 

begränsade öppettider samt arrangemang. Alla 

verksamheter arbetar med lärande såsom pedagogisk 

verksamhet inom museet, Ekehagens Forntidsby, 

bad, kultur i skolan och bibliotek. Det informella 

lärandet stärks i verksamheter såsom öppen 

ungdomsverksamhet, språkvän, unga tar ordet, 

föreningsverksamhet och konst- och 

kulturverksamhet. Nämndens arbete präglas av 

samverkan och samarbete.  

 

Fysisk aktivitet, läsfrämjande insatser, kultur, 

demokratiskapande, historia och identitets-skapande 

aktiviteter är innehåll som verksamhet-erna präglas 

av.  

 

STRATEGI FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN:  

Inkludering som arbetssätt. 

Där barn och unga, stad och landsbygd, trygghet och 

allas rätt att delta prioriteras.  

 

PLANERADE INSATSOMRÅDEN  

Metodutvecklande insatser ska prioriteras och 

genomföras.  

Förvaltningen ska utveckla och stärka befintliga och 

nya mötesplatser såsom biblioteksfilialer, 

föreningsliv, öppen ungdomsverksamhet på 

landsbygden.  

Utifrån perspektivet jämlikhet ska tillgängligheten 

till lokaler, evenemang och mötesplatser utvecklas.  

Förvaltningen ska prioritera samverkan.  

Förvaltningen ska arbeta med hälsofrämjande 

insatser som stärker den fysiska och psykiska hälsan.  

Förvaltningen ska utveckla arbetet med 

demokratistärkande insatser. 

Avdelningsgemensamma aktiviteter för år 2021: 

 Jubileumsår – bibliotek och museum. 

 Föreningsfestival. 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-1-ingen-fattigdom
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
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 Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll 


Negativ trend = vi är på väg åt fel håll 

 


 Oförändrad trend = utvecklingen är 

densamma eller oklar 

 

* Digitalt utlåningssystem implementerades i april 2020. Siffrorna är en uppskattning över 

utlånade artiklar.  

 

 

  

Kommunikativa indikatorer T1 2018 T1 2019 T1 2020 T1 2021 Trend 

           

Totala antalet besök till verk-

samheterna 
102 626 107 478 88 469 27 983 

 

Antalet utlånade artiklar från 

Fritidsbanken 
- - 550* 2141 

Trend kan inte 

tas ses. 

Utvald statistik T1 2018 T1 2019 T1 2020 T1 2021 Trend 

           

Besök huvudbiblioteket 38 019 36 332 35 523 15 052 
 

Antal utlån  57 827 60 740 60 836 47 032 
 

Antal utlån e-böcker 1 347 1 353 2 439 2 743  

Besökare Odenbadet 

 

51 973 

 

56 743 

 

45 697 

 

8 348 
 

Antal besök per målgrupp – ungdom 3–17 år 

 

8 732 

 

9 829 

 

7 394 

 

1 113 
 

Antal besök per målgrupp – skolelever 

 

6 650 

 

6 831 

 

4 711 

 

926 
 

Öppen ungdomsverksamhet antal deltagare 4 218 6 228 4 364 2 306 
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KVALITATIVA INDIKATORER:  

Verksamheternas uppföljning av kundupplevd 

kvalité 

Arbete har startats för att planera och strukturera 

inhämtning av synpunkter från både besökare och de 

medborgare som idag inte besöker verksamheterna. 

Samtliga verksamheter är igång och arbetet får växa 

över tid. 

Biblioteket: Besökarna uttrycker tacksamhet över att 

samtliga bibliotek har öppet under pandemin. 

Tillgång till biblioteket är en demokratisk rättighet 

och bidrar till ökad jämlikhet i samhället.  

En förälders berättelse om betydelsen av en 

fritidsledare i hens barns liv:  

Mitt barn har det jobbigt just nu, det har väl 

förresten alla ungdomar i ungdomsåren. När jag 

frågar om det finns någon annan vuxen som hen kan 

tänkas prata med än mig, svara mitt barn att det är 

(fritidsledaren). Hen säger att det är den enda som 

verkligen lyssnar, samtidigt som hen stärker och får 

hen att skratta. Det är så betydelsefullt för mitt barn 

att få komma till fritidsgården och få syn på vad hen 

faktiskt är bra på, skolan blir en helt annan sak. 

En berättelse från en kulturpedagog, om vad som 

händer när kulturen finns tillgänglig:  

”Tjejen som håller på att sy sin första klänning 

håller på att planera catwalk och vill sälja sina 

produkter redan i dag! Vi pratar om hur hon kan 

marknadsföra, fota, och sälja (när det finns mer att 

sälja!) 

Sedan bjöd hon hit sin mamma som också fick prova 

symaskinen för första gången! Mamman vill helst 

komma och hänga varje dag det är öppet 

tillsammans med sin dotter- framför allt för att prata 

svenska och umgås 

Efter några kvällar, timmar, vid symaskinen delar 

tjejen med sig av allt fruktansvärt hon och hennes 

familj varit med om.”. 

Detta är ett exempel, av många som visar vilken 

betydelse det är att ge unga utrymmen, tid, och 

trygghet 

 

UPPFÖLJNING OCH ANALYS 

Omställningar har gjorts för att möjliggöra för 

invånarna att ta del av förvaltningens utbud i bästa 

möjliga mån trots pandemin. Digitala kanaler, nya 

arbetssätt och begränsat antal deltagare är några av 

lösningarna. För att kunna utveckla verksamheterna 

har omprioriteringar genomförts och fokus har legat 

på de delar av verksamheterna som faktiskt gått att 

genomföra trots pandemin. Falköpings kommun har 

varit och är ett gott exempel för att visa att 

verksamheterna kan hållas öppna trots restriktioner. 

Biblioteket har haft öppet under hela pandemin 

medan många andra kommuner har valt att stänga 

den verksamheten. Simskolorna för skolbarn är åter 

igång sedan vecka 11 och simskolor på fritiden 

startades åter vecka 4. Skolverksamheten på 

Ekehagens Forntidsby är igång igen, trots att 

restriktionerna är tuffa.  

När förvaltningens mötesplatser inte finns 

tillgängliga i samma utsträckning som tidigare 

drabbar det människor i alla åldrar. Både Biblioteket 

och avdelningen för Kulturarv har möjliggjort för 

skolbarn och vuxna att ta del av utbudet digitalt. 

Genom forskning finns kunskapen om att man lär 

sig bättre genom att uppleva och att få vara delaktig. 

Med den kunskapen kan man dra slutsatsen att den 

lärande insatsen som genomförs digitalt ger sämre 

effekt än den som upplevs på plats. Samtidigt har 

deltagandet ökat inom vissa verksamheter till följd 

av det digitala utbudet. Även om det är positivt att 

deltagandet har ökat så finns det negativa aspekter 

av att det fysiska mötet i större omfattning uteblir. 

Konstateras kan att den sociala aspekten förändras 

vid digitala upplevelser men behöver detta innebära 

en försämring? I vissa fall kan man lätt förstå att det 

är en försämring så som t.ex. i samband med 

ungdomsgalan. Förra året när den genomfördes 

fysiskt fick pristagarna gå upp på scenen framför en 

applåderande publik och ta emot sitt pris. I år tas 

priset emot digitalt vilket inte ger samma upplevelse. 

Samtidigt har antalet deltagare på Ungdomsgalan 

ökat kraftigt från 175 till 800. Det kan bero på att 

fler känner till galan när den genomförs för andra 

året, men det kan också innebära att ungdomar som 

av olika anledningar inte kan delta fysiskt nu fått 

möjlighet att delta. Med tanke på de hinder som 

människor möter i sin vardag såsom fysiska- och 

psykiska eller geografiska, kulturella skillnader etc. 

så finns det all anledning att även efter pandemin 
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fortsätta att erbjuda aktiviteter både digitalt och 

fysiskt. Utan digitala hjälpmedel och den 

omställning som förvaltningen gjort skulle 

tillgången till aktiviteter varit väldigt dåligt under 

pandemin.  

 

Generellt sett har alla ålderskategorier drabbats 

negativt av pandemin men på olika sätt. Ungas 

psykiska ohälsa och riskbeteenden är svårare att 

upptäcka till följd av distansundervisning och 

inställda eller avgränsade fritidsaktiviteter. Detta 

innebär att dessa ungdomar lätt hamnar i skymundan 

och inte får det stöd de behöver. Även unga som 

hade god psykisk hälsa och bra betyg innan 

pandemin har påverkats negativt. En annan utsatt 

målgrupp är de som redan innan pandemin befunnit 

sig i olika former av utanförskap och inte varit en 

del av organiserad verksamhet. Ex arbetslösa eller 

de som inte har organiserad fritidsaktiviteter etc. 

Verksamheter som i hög utsträckning finns till för 

att kompensera utanförskap har inte kunnat 

genomföras i samma omfattning. Ex. 

Familjelördagar, Connect har inte vistats i områden 

för att genomföra aktiviteter och Språkvän har inte 

arrangerat aktiviteter på samma sätt. Detta får 

negativa konsekvenser på arbetet för ett socialt 

hållbart Falköping. Tydligt är att den grupp som 

innan pandemin hade dåliga förutsättningar att få 

arbete drabbas än mer av den osäkerhet som 

kommer att prägla näringsliv och sysselsättning för 

lång tid framöver. Redan innan pandemin var 

arbetslösheten bland utlandsfödda mer än tre gånger 

så hög som för inrikes födda. Dessutom har 

civilsamhället ex. etniska föreningar tvingas att 

arbeta annorlunda eller att pausat sina verksamhet. 

Flera av deltagare i Språkvän bevittnar att de har 

tappat mycket språk och även nätverk under 

pandemin. 

Citat från nyanländ i Språkvän: 

”Jag har inte träffat en svensk på ett år, det ända 

jag har träffat är barnmorska på BVC.” 

 

Utveckling av verksamheterna kan inte bedrivas på 

det sättet som gjorts tidigare. Detta innebär 

svårigheter att utveckla men är samtidigt 

utvecklande i sig då nya metoder behöver hittas. I de 

fall där aktiviteter uteblivit eller minskat syns tydliga 

bevis på kunskapstapp: Framför allt är detta 

märkbart där kultur- och fritidsförvaltningen 

samverkar med skolan såsom  

 att i samverkan med skolan fungera som stöd i 

lärande såsom läskunnighet, simkunnighet, ge 

barn tillgång till kulturaktiviteter och i lärandet 

om historia och Falbygdens kulturarv, 

 att erbjuda kulturaktiviteter för barn, 

 samverkan med föreningarna, exempelvis för att 

skapa verksamhet tillsammans, locka fler till 

fysisk aktivitet och föreningsliv.  

 

Positiv utveckling ses hos Fritidsbanken som har 

haft rekordmånga utlån under årets första månader. 

Av detta kan man dra slutsatsen att nya individer har 

tagit del av utbudet vilket därmed ökar 

förutsättningarna för att fler ska få en meningsfull 

och aktiv fritid. 

 

Förvaltningen har startat upp ett arbete med att 

identifiera förutsättningarna för ett områdesbaserat 

arbete på sex olika platser i Falköping. Arbetet är i 

uppstartsfas och effekterna går inte att analysera 

ännu.   

 

 

Förvaltningen har under pandemin haft fokus på att 

tillgängliggöra verksamheterna på ett säkert sätt och 

i så stor omfattning som möjligt. Jämfört med andra 

kommuner har Falköpings verksamheter inom 

Kultur- och fritidsförvaltningen varit mer 

tillgängliga än andra. 

 

Även omställningsförmågan och flexibiliteten har 

varit mycket god. Trots detta så har arbetet mot 

målet om ett socialt hållbart Falköping påverkats 

negativt av pandemin.  

Den sociala isoleringen påverkar alla 

ålderskategorier negativt men på olika sätt. 

 Lärande insatser som inte kunnat genomföras har en 

negativ påverkan på simkunnighet och läskunnighet.  

Både kunskap och kreativitet har påverkats negativt 

då barn har gått miste kulturupplevelser som de 

skulle fått genom barnkulturgaranti samt genom 

avdelning kulturarvs samverkan med skolan.  

Samlad bedömning                                                                                                                        Uppföljning 
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Se som är mest utsatta har drabbats hårt av inställda 

eller förändrade aktiviteter. Arbetet med att öka 

människors möjlighet till delaktighet och inflytande 

har hindrats. Utan digitala hjälpmedel och den 

omställning som förvaltningen gjort skulle den 

negativa påverkan på målet varit mycket större.  

 

För ökad social hållbarhet i samhället som gynnar 

unga ses områdesbaserat arbete som viktigt. Därför 

är det mycket positivt att planeringen av detta arbete 

är igång.  
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SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT ATTRAKTIVARE FALKÖPING  
 

 

Globala mål ur Agenda 2030 prioriterade för Falköpings kommun. 

 

Falköpings kommun ska vara en bra 

plats att bo, verka och leva på – en 

plats där medborgarna känner 

stolthet. 

 

Nämnden arbetar med besöksmål så som Ekehagens 

Forntidsby, Odenbadet och Falbygdens museum och 

lyfter fram Falköpings unika kultur- och naturarv. 

Ekehagens Forntidsby ska ha ett starkt varumärke 

som sätter Falbygden på kartan. Verksamheterna 

strävar efter att besökaren får de bästa av upplevelser 

oavsett om det är på Ekehagens Forntidsby, 

Odenbadet eller till någon av kommunens naturnära 

platser.  

 

Kultur- och fritidsnämnden arbetar för god tillgång 

till grönområden, friluftsområden och närheten till 

platser för rörelse. 

 

Kultur- och fritidsnämnden använder konst och 

kultur, evenemang och projekt som verktyg för att 

nå målet. 

 

STRATEGI FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN:  

Ett modigt och kreativt arbetssätt och innehåll. 

 

Där barn och unga, stad och landsbygd, trygghet och 

allas rätt att delta prioriteras.  

PLANERADE INSATSOMRÅDEN  

I linje med kommunens satsning för ett levande 

centrum ska konst och kultur utvecklas i central- 

orten Falköping.  

 

Evenemang ska användas som metod och prioriteras 

i arbetet.  

 

Aktivitetsytor och platser att röra sig på ska bli fler.   

Besökarens möjlighet till upplevelser ska förmeras. 

Falköpings kultur- och naturarvsarbete ska 

utvecklas.  

Förvaltningen ska prioritera samverkan.  

Avdelningsgemensamma aktiviteter för 2021 är: 

 Jubileumsår – bibliotek och museum. 

 Föreningsfestival. 

 

  

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-6-rent-vatten-och-sanitet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
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Positiv trend = vi är på väg åt rätt hållll 

 Negativ trend = vi är på väg åt fel håll 

 

  Oförändrad trend = utvecklingen är densamma 

eller oklar 

 

 

UPPFÖLJNING OCH ANALYS 

Avdelningarna har gjort sitt yttersta för att stärka 

förutsättningarna för ett attraktivt Falköping. Att de 

reglerade uppdragen ska utföras i allra möjligaste 

mån har varit en avgörande målsättning för 

medarbetarna. En del av det planerade arbetet har 

kunnat genomföras trots pandemin, men i mindre 

omfattning. Anläggningar och kommunala lokaler 

har tillgängliggjorts för föreningar som bedriver 

barn- och ungdomsverksamhet. Den öppna 

ungdomsverksamheten har haft öppet under hela 

2021 med undantag för årets första två veckor. 

Verksamheten har kunnat bedrivas smittosäkert och 

Falköping är en av få kommuner i Sverige som valt 

att hålla mötesplatser för unga öppna under 

pandemin. Odenbadet är också det första badhuset i 

Skaraborg som öppnade upp för allmänheten. 

Ekehagens forntidsby förbereder för en vår och 

sommarsäsong. Med hjälp av förvaltningens nya 

bokningssystem kommer möjligheterna till 

exempelvis förbokade biljetter förbättra servicen 

mot besökare och möjligheterna till coronasäkra 

besök för både Ekehagen, museet och badet. Arbete 

pågår även för att förbättra möjligheter att besöka 

kulturarvslandskapet. Under våren får exempelvis 

Ekornavallen och stadens fornlämningar uppdaterad 

information. 

 

Användandet av spår och leder har ökat kraftigt 

under pandemin. Att människor rör sig allt mer i 

naturen är positivt för folkhälsan samtidigt som det 

ger förvaltningen utmaningar att hantera. Överfulla 

parkeringsplatser och för få papperskorgar är några 

exempel på att det varit svårt att utveckla i samma 

snabba hastighet som trenden kommit. Människor 

förändrar sitt sätt att leva när pandemin hindrar dem 

från att utföra aktiviteter som de gjort tidigare. 

Konsekvensen av detta blir ett behov av ökade 

resurser inom vissa områden. Samtidigt behöver 

tidigare vanor fortsätta att tillgängliggöras vilket är 

lika resurskrävande som tidigare. Friluftstrenden kan 

vara pandemirelaterad vilket i så fall skulle innebära 

att de tidigare vanorna tas i bruk efter pandemin. 

Men samtidigt kan de nya vanorna som pandemins 

begränsningar skapat vara så pass uppskattade att de 

stannar kvar. Denna osäkerhet gör att det är svårt att 

veta var resurserna ska läggas.  

Ålleberg har utvecklats med hjälp av folkhälsomedel 

och dessutom ska tillgänglighetsanpassning 

genomföras under året med hjälp av resurser från 

Länsstyrelsen. Internt arbete har genomförts för att 

på bästa sätt vara redo för att överta driften av 

platåbergen och djurparken från 1 april. 

Övertagandet av verksamheterna på Mösseberg ökar 

Kommunikativa indikatorer T1 2018 T1 2019 T1 2020 T1 2021 Trend 

Kulturarv, antal deltagare per målgrupp. 

Totalt 7409 8130 3518 2277 


 

Vuxen 1689 1753 1499 598 

Barn 5820 6367 1293 1679 

Varav skolelever. 5428 5825 726 1603 
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förvaltningens möjligheter att skapa attraktivitet. 

Utbudet växer och upplevelserna bli fler och 

förmeras i ett samlat Mösseberg. Kulturaktiviteter 

som Helt plötsligt har redan startats på djurparken.   

Förvaltningen arbetar aktivt med utveckling av 

centrum i projektet Sommargatan. Förvaltningen 

ingår också i dialogarbetet och styrning vad gäller 

centrums framtida utformning. När kulturen och 

fritiden tar plats i stadsutvecklingen bidrar det till 

invånarens upplevelse av trygghet och attraktivitet 

vilket ökar förutsättningarna för att invånaren känner 

stolthet för sin stad.  

 
Trots allt arbete som bedrivs förväntas följderna av 

pandemin innebära en negativ påverkan på målet.  

 Besöksverksamheterna har sämre antal 

besökare än ett ”vanligt” år.  

 Evenemang och publikdragande aktiviteter 

har inte kunnat genomföras som planerat.  

 Ungdomar födda -01 och tidigare har fått 

träningar inställda utifrån restriktionerna 

från myndigheter. Samtidigt har de 

studerat på hemmaplan och gått miste om 

den sociala samvaron i skolan. Denna 

grupp är också i arbetslivet eller på väg till 

arbetslivet vilket kan upplevas oroligt i 

tider av nedskärningar. Även pensionärer 

ses som en utsatt grupp då de isolerats 

ytterligare till följd av pandemin.  

Omvärlden ställer höga krav på 

omställningsförmåga och flexibilitet idag vilket har 

förtydligats ytterligare som en följd av pandemin. 

För att möta detta krav ses ett behov av att 

kommunens samtliga förvaltningar tar gemensamt 

ansvar för frågan. Effekten blir annars att en 

verksamhet med god flexibilitet hindras av annan 

verksamhet som inte eftersträvar samma höga 

flexibilitet. Då når inte den positiva effekten ut till 

invånarna. Då användandet av digitala kanaler har 

ökat ses behov av ökad kompetens inom området. 

En effekt av pandemin som syns är en omställnings-

trötthet och att samverkansparter ibland använder 

pandemin som ursäkt för att inte agera. 

Omställningsförmågan har ställts på prov och 

framöver får verksamheterna förvänta sig höga krav 

på flexibilitet. Balans mellan omställning och rutiner 

ses viktigt för uthållighet över tid. 

 

Starkt fokus på att i största möjliga mån 

tillgängliggöra verksamheterna har minskat den 

negativa effekten av pandemin. Utvecklingen mot 

målet kommer trots detta att påverkas negativ. Nya 

förväntningar och behov som förutspås stanna kvar 

efter pandemin har tydliggjorts.

  

Samlad bedömning                                                                                                                        Uppföljning 
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SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT NÄRINGSLIV SOM UTVECKLAS 

 

Globala mål ur Agenda 2030 prioriterade för Falköpings kommun. 

 

Utveckla kommunens bemötande och 

servicekvalitet. 

Kultur- och fritidsnämnden stödjer 

kulturaktörer som driver 

näringsverksamhet.  

Nämndens verksamheter arbetar för hög service och 

gott bemötande.  

STRATEGI FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN:  

Ett modigt och kreativt arbetssätt och innehåll. 

 

Där barn och unga, stad och landsbygd, trygghet och 

allas rätt att delta prioriteras.  

PLANERADE INSATSOMRÅDEN  

Förvaltningen ska prioritera samverkan.  

 

 

 

 

UPPFÖLJNING OCH ANALYS 

Många positiva insatser har genomförts för att stötta 

näringslivet. Aktiviteter såsom lösenordsjakten har 

genomförts för att stödja handeln samtidigt som det 

gynnat både fysisk aktivitet och social samvaro. 

Planering av sommargatan pågår vilket bör gynna 

den lokala handeln. Bokade kulturaktörer har fått 

betalt även om aktiviteten inte kunnat genomföras. 

Kulturaktörer anlitas i popup-serien ”Helt Plötsligt”. 

Där ryms både föreställningar och konstutställningar 

utomhus, bland annat längs den röda leden på 

Ålleberg. Förvaltningen ger stöd till Falbygdens Mat 

och Kultur som har i uppdrag att genomföra 

arrangemanget Påskrundan. Detta ger arbetstillfällen 

till kreativa näringar. Arbete pågår med att skapa ett 

företagsnätverk för kreativa näringar tillsammans 

med Näringslivsavdelningen då de kreativa 

näringarna själva upplever behov av ett 

branschspecifikt nätverk.   

Trots det goda arbetet som genomförts drabbas 

näringslivet negativt av pandemin. Bland annat är 

antalet kulturaktörer som anlitats är färre än innan 

pandemin. Läger och arrangemang ställts in vilket 

ger en negativ effekt för lokala näringsidkare. Även 

turismen som skapas genom dessa arrangemang har 

minskat.  

Däremot verkar det som att naturturismen har ökat. 

Det är hårt tryck på naturområden, besöksmål i 

landskapet samt spår och leder. Framtida utmaningar 

blir att hitta balans mellan slitage och nyttjande samt 

stärka tillgängligheten. Behovet av 

iordningsställande, underhåll, skötsel kommer att 

öka.    

Arbetsförmedlingen har dragit in resurser för de 

extratjänster som förvaltningen planerat att använda. 

Även om förvaltningen inte kunnat ta emot så 

många extratjänster så bör frågan beaktas ur ett 

större perspektiv. Det är troligt att fler blir utan 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
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meningsfull sysselsättning när arbetsgivarens 

förutsättningar att anställa blir sämre. 

Risk finns att målet inte kommer att nås då både 

läger, arrangemang och aktiviteter påverkas negativt 

av pandemin. Prognosen är dock mycket osäker, 

resultatet beror på vad pandemin medger under 

sommar och höst.  

 
 

 

 

  

Samlad bedömning                                                                                                                        Uppföljning 
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KOMMUNENS ORGANISATION SKA VARA UTVECKLANDE OCH 

FÖRNYANDE MED EN TILLITSBASERAD STYRNING  

 

Globala mål ur Agenda 2030 prioriterade för Falköpings kommun. 

 

En lärande och utvecklande verksamhet. 

Förvaltningens organisation ger utrymme 

för medarbetarna att utveckla idéer och 

förändra inom verksamheterna. 

Medarbetarna, deras omställningsförmåga, 

kompetens och kunskap är den viktigaste resursen 

för att uppnå optimalt användande av förvaltningens 

resurser. 

Gemensamt fokusområde för förvaltningens 

kvalitetsarbete tas fram varje år. Det valda 

fokusområdet ligger till grund för kunskapshöjande 

insatser som förvaltningens samtliga medarbetare tar 

del av.  

Nätverkande och omvärldsbevakning samt 

kontinuerlig uppföljning av medborgarnas åsikter 

om verksamheten utvecklar förvaltningens arbete. 

Förvaltningen genomför dialoger för att tillvarata 

medborgarnas intresse, kunskap och önskemål i 

frågor som rör verksamheterna.   

 

STRATEGI FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN:  

Ett innovativt arbetssätt. 

Där medborgarens behov och förvaltningens 

förnyelse står i centrum. 

PLANERADE INSATSOMRÅDEN  

Förvaltningen ska arbeta för att ta miljö- och 

klimatansvar samt effektivt hushålla med naturens 

resurser.  

Stöd och kunskap ska ges till övriga förvaltningar i 

arbetet med Barnkonventionen.  

Ständigt pågående utveckling genom alla 

medarbetares deltagande ska förbättra förvaltningens 

verksamheter.  

Gemensam aktivitet för år 2021: 

 Kunskapshöjande insatser kring de globala 

målen. 

 

  

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-17-genomforande-och-globalt-partnerskap
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KVALITATIVA INDIKATORER:  

Berättelsen om förvaltningens arbete för ökad 

medarbetardriven innovation.  

Förvaltningen påbörjade en arbetsmodell för ökad 

delaktighet, påverkan och innovation innan 

pandemin. Denna har inte kunnat genomföras under 

pandemin. Grunden i innovation är att det råder ett 

gott klimat på arbetsplatsen där medarbetaren känner 

sig trygga och att arbetet känns meningsfullt. 

Medarbetarundersökningen visar på ett mycket gott 

klimat i alla verksamheter i förvaltningen. 

Avdelningschefer berättar om medarbetarnas 

innovationsförmåga och ansvarstagande under 

pandemin för att i största möjliga mån erbjuda 

förvaltningens utbud till medborgarna. En kris 

fungerar väldigt bra som idégenerator vilket varit 

synligt under pandemin. En ökad möjlight till 

innovation kommer ges då riskinventering till 

Internkontrollplan 2022 ska genomföras i samtliga 

verksamheter tillsammans med medarbetarna. 

Tanken bakom detta är att det är medarbetarna som 

befinner sig i kärnverksamheterna och dagligen 

möter medborgare som bäst kan avgöra vilka risker 

det finns för att målen inte ska nås eller att lagar inte 

följs. 

Berättelser om genomförda innovationer* inom 

förvaltningen.  

Många innovationer har tagits i bruk under 

pandemin. Så som exempelvis: Simskola i mindre 

grupper uppdelat i fler bassänger, bibliotekets 

”Take away”, biljett bokning till bad och 

Ekehagen, och digital mötesplats för unga. 

Redovisning av förvaltningens arbete för minskad 

klimatpåverkan.  

Insatser för minskad klimatpåverkan har 
genomfördes med framgång under 2020 men vidare 
utveckling upplevs svår. För att fortsätta det 
påbörjade arbetet behöver kompetens tillföras från 
t.ex. Miljöstrateg för att på så sätt prioritera de 

insatser som ger bäst effekt. Arbetet ska ske med 
utgångspunkt från kommunens övergripande 
Miljöstrategi.  

 

Grupper för samverkan inom förvaltningen. 

Under pandemin har samverkan med föreningar och 

studieorganisationer fått stå tillbaka eller minskats 

men samtidigt har nya samarbeten tvingats fram av 

pandemin vilka med stor sannolikhet att kvarstå. En 

viktig fråga för framtiden är hur prioriteringar ska 

göras efter pandemin. Det är inte möjligt att 

genomföra det som tidigare var planerat samtidigt 

som det nya arbetssättet bibehålls.  

 

UPPFÖLJNING OCH ANALYS 

Positiva effekter av pandemin är att föreläsingar, 

nätverksträffar och utbildningar som nu genomförts 

digital tillgängliggjorts för fler medarbetare. Därmed 

ökar omvärldsbevakningen och kompetensen inom 

förvaltningen.  

Medarbetes kreativitet har ställts på sin spets och 

ideer har varit påtagligt avgörande för 

verksamheterna vilket get en utveckling. 

Kompetensutveckling under året: Samtliga strateger, 

chefer och stabsfunktioner har genomgått 

utbildningen Matchofabriken. Falköping har startat 

upp ett nätverk via KEX där 60 olika komuner 

utbyter erfarenheter om digitala mötesplatser och 

gaming. En effekt av detta är bland annat att en 

digital mötesplats sk skapas för hela Sverige. Här ses 

goda möjligheter att fortsätta utveckla på olika sätt 

t.ex. måla och skapa digital, laga mat och workshops 

digitalt.  

Medarbetare som arbetar hemifrån har upplevelse av 

att det dagliga informations- och kunskapsutbytet 

gått förlorat och en del av proceserna tar längre tid 

att genomföra till följd av detta. Även ergonomiska 

nackdelar syns när arbetsplatsen finns i hemmet.  
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Kunskapsinhämtningen till förvaltningen är bättre än 

vanligt vilket kommer invånaren till gagn i sista 

ändan. Prioriteringar behöver göras när pandemin 

har lagt sig. Dels vilka målgrupper som behöver 

extra stöd men även vilka av de nya respektive 

tidigare insatserna som ska genomföras. Pandemin i 

sig har föranlett en generell översyn av de insatser 

som genomförs, vad som är viktigast och vad som 

kan göras annorlunda. Medarbetare som i vanliga 

fall upplever mycket god tillfredställelse med sitt 

arbete har det nu lite mer kämpigt med 

motivationen. Trots detta kan ett gott arbete 

genomföras och det finns goda förutsättningar att 

verksamheterna kommer stärkta ur krisen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Samlad bedömning                                                                                                                        Uppföljning 
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Jämförelser och nyckeltal 

NYCKETAL 

Gediget arbete med att ta fram nyckeltal utifrån det 

grundläggande syftet har påbörjats under hösten 

2020. Med ambitionen att öka medarbetarnas del-

aktighet och möjlighet till innovation har alla av-

delningar och samtliga medarbetare deltagit i arbetet. 

Avdelningarna Fritid och Bad har inte kunnat genom-

föra arbetet än på grund av pandemins ökande om-

fattning. Intressanta områden att följa har identi-

fierats.  

 

Utifrån ett antal olika geografiska områden: 

 Hur nöjda är invånarna utifrån parametrarna 

bemötande, service och tillgänglighet? 

 Hur lyckas förvaltningen med ambitionen att 

inkludera?  

 Hur fördelas resurser mellan geografiska 

områden? 

I nuläget saknas information och mätetal om ovan-

stående. Årlig undersökning behöver genomföras för 

att inhämta information som kan användas till mätetal 

och i förlängningen nyckeltal. Ekonomisk fördelning 

och uppföljning behöver kategoriseras enligt de 

geografiska områdena. Struktur för att möjliggöra 

uppföljning av nödvändiga mätetal ska arbetas fram 

under 2021 med ambition att nyckeltal ska finnas i 

Verksamhetsplan 2022–2024. 

Ansökan om medel från Skaraborgs Kommunal-

förbund i syfte att inhämta information från 

medborgarna tillsammans med Skaraborgs samtliga 

kommuner har beviljats. Denna informations-

inhämtning ses som viktig för förvaltningens 

utveckling samt vid framtagning av nyckeltal. 
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Personalredovisning 

 

 

UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS 

PERSONALPLANERING 

Antalet årsarbetare har minskat i jämförelse med 

förra året. Förändringar visar sig främst inom 

kulturarv som personalanpassats på grund av 

minskad verksamhet under Covid-19. Avvikelse 

jämfört med budget ligger i att sommarpersonal 

ingår i budgetsiffran för både kultur och fritid. 

Uppgifterna om antalet årsarbetare för utfall från 

mars åren 2020 och 2021 är hämtade ur 

beslutsstödsystemet Hypergene som sjösatts förra 

året. Det finns risk att kvalitén i de tidiga 

uppgifterna kan ha vissa brister varför de får tas som 

en indikator snarare än en exakt uppgift. 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING/OMSÄTTNING 

Förvaltningen har övertagit befintlig personal från 

tekniska nämnden i samband med enheten Platå 

bildades från 1 april.  

Personalomsättningen är låg. Vikarie har rekryterats 

under föräldraledighet. 

FRÅNVARO 

Sjukfrånvaron har återgått till normal nivå efter 

ökningen som skedde under hösten. Den statliga 

ersättning som ska kompensera arbetsgivare för 

ökade sjuklönekostnader under Covid-19 utgår 

fortsatt under januari till juni. 

 

Personalplanering Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 Prognos 2021 
Prognos-

avvikelse 

Personalsammansättning - årsarbetare mars mars 

Tillsvidare anställda  50,7      48,4      60,4     

Visstidsanställda  5,7      8,0      3,1     

Timanställda  8,7      5,6      6,5     

Antal årsarbetare  65,1      62,1      70,0     

Antal årsarbetare per verksamhet

Strategi - ledning  12,3      12,1      12,5     

Kultur  27,3      23,6      25,8     

Fritid  25,5      26,4      31,7     

Summa årsarbetare  65,1      62,1      70,0     
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Förväntad utveckling  

 

SKULDEN 

Pandemin skapar en så kallad skuld utifrån kultur- 

och fritidsnämndens reglerade uppdrag. Fler barn 

som inte lär sig simma, föreningar som minskar 

verksamhet och färre ungdomar som är fysiskt 

aktiva, läsförståelse som minskar när ytor mellan 

bibliotekarier och invånare blir färre, kulturarv och 

kultur som inte upplevs när scener och verksamheter 

inte får vara öppna och tillgängliga. Det kommer 

vara avgörande för kultur- och fritidsnämnden att 

kompensera för detta i flera år framöver. 

PRIORITERINGAR 

Kopplat till denna skuld blir det också väsentligt att 

landa i vad som ska prioriteras. I takt med att 

invånarna åldras och skatteintäkterna ska användas 

för att täppa fler hål minskas det ekonomiska 

utrymmet för kultur- och fritidsnämnden. Vilka 

mötesplatser ska finnas? Vilka anläggningar ska 

finnas och var ska de finnas? På vilket sätt ska 

verksamheterna bedrivas för att nå så många som 

möjligt på ett så bra sätt som möjligt? Falköpings 

struktur idag utmanar när resurser ska fördelas. Det 

kommer sannolikt behövas en kultur- och 

fritidsstrategi som är politiskt antagen som sätter 

riktningen i sektorns frågor kopplat till kommunens 

övergripande utveckling. 

DIGITAL UTVECKLING 

Den höga innovationskraft som funnits under 

pandemin kommer prägla utvecklingen av arbetet 

framåt. Det digitala utbud som tagit form behöver 

utvärderas och göras till en del av det basutbud 

verksamheterna består av. Detta skapar utrymme att 

forma om tidigare sätt att bedriva verksamhet på. 

Denna utveckling kommer att synas både kopplat till 

det som erbjuds invånaren och det som påverkar 

medarbetaren. Färre resor till och från arbetet, fler 

digitala möten, fler digitala mötesplatser mm. 

BEHOV 

Förutsättningar att vara en socialt hållbar och 

attraktiv kommun kräver att invånare har de bästa av 

utgångspunkter. I Falköping identifieras ett antal 

utmaningar och dessa kopplas samman med 

nämndens reglerade uppdrag. För att klara uppdraget 

kring Öppen ungdomsverksamhet krävs mer 

resurser. Idag stämmer inte tilldelade resurser 

överens med mål och uppdrag. Detta synliggörs i 

alla delar, antal personal, antal lokaler till den öppna 

ungdomsverksamheten och antalet unga som nås av 

verksamheten för att ta några exempel.  

Fysisk aktivitet för invånarna är en mycket viktigt 

folkhälsoaspekt. Ett identifierat behov som nämnden 

synliggjort länge är ytor för bad. Antalet barn som 

förväntas lära sig att simma är fler än vad ytorna för 

bad har kapacitet till. Fysisk aktivitet har också 

kommit att bli mycket populärt ute i natur och mark. 

Därför kommer nämndens ansvar kring att stärka 

den naturnära servicen bli viktig. Även här saknas 

resurser för att nå upp till målen. Kunskap är 

avgörande för god samhällsutveckling. Biblioteket 

som institution är avgörande för folkbildning och 

behöver tillgängliga lokaler och öppethållande. 

Behovet här kopplas till de lokaler som Falköping 

erbjuder idag som inte svarar upp till det som krävs 

för att nå målen. Kulturarvet är på Falbygden helt 

unikt men resurserna avsatta för att jobba aktivt med 

landskapet, Falbygdens museum, Ekehagens 

Forntidsby och kommunens föremålssamling är inte 

överensstämmande med behovet. För att lyfta 

kulturarvet på det sätt som krävs behövs ett antal 

beslut kring hur nämnden ska arbeta vidare med 

frågan.  

Det kan idag upplevas som att det finns en del 

perspektivträngsel i nämndens uppdrag. Personer 

med funktionsnedsättningar, HBTQI-personer, 

utlandsfödda, äldre, barn, unga, föräldrar osv. Alla 

specifika målgrupper ska prioriteras. Det är mycket 

viktiga frågor som kommer ta mer plats i arbetet 

framåt och som utmanar i den fortsatta utvecklingen. 
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Resultaträkning 

 

 

NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE 

RESULTATRÄKNING 

Budgetram 

Nämndens budgetram uppgår till 71,6 mnkr. 

Fullmäktige har i särskilt beslut tillfört 5,1 mnkr för 

enheten Platå som övergått från tekniska nämnden. 

Budgeten har även justerats enligt ekonomistyr-

principerna för förändringar av löneavtal och 

kapitalkostnader genom tillägg med 1,9 mnkr.  

Vissa löneavtal för år 2020 blev klara så sent under 

föregående år att effekten inte kunde inräknas i 

Verksamhetsplan 2021-2023. Tillskottet från 

lönepotten avser nivåhöjning för helårseffekt samt 

retroaktivt utbetald lön (0,8 respektive 0,3 mnkr). 

Den retroaktiva delen är endast en engångshöjning. 

Löneavtalen för år 2021 gäller från april och 

tillskottet uppgår till 1,0 mkr för nio månader. 

Justeringen av budgetramen för kapitalkostnader 

innebär en sänkning med anledning av beslut om att 

sänka internräntan från 2 % till 1,25 % och ger en 

minskning av kapitalkostnaderna med ca 0,2 mnkr. 

Utfall och prognos 

Nämndens resultat per april uppgår till -24,7 mnkr 

och utgör cirka 35 % av året budget. Prognosen för 

årets utfall visar underskott om 3,8 mnkr. 

Nämndens verksamheter är fortsatt påverkade av 

folkhälsomyndighetens rekommendationer för 

minskad smittspridning. Nedstängningen har pågått 

sedan november månad. I prognosen antas att det 

finns möjlighet att återgå till normalt öppethållande 

från sommaren/hösten. Intäktsbortfallet kan innebära 

att 25 % av budgeterade intäkter utebli på grund av 

minskade badavgifter, hallhyror, café- och 

butiksförsäljning samt färre skolelever på Ekehagen.  

Kostnaderna uppgår till 31 % av budget efter april. 

Personal- och verksamhetskostnadernas förbrukning 

visar 29 % för samma period. Vissa delar av 

verksamheterna har kunnat minska kostnaderna för 

personal under nedstängningen medan andra 

behöver upprätthålla god bemanning för att 

säkerställa att folkhälsomyndighetens 

rekommendationer följs. I prognosen bedöms 

effekten av minskade personalkostnader till ca 0,3 

mnkr. 

ÅTGÄRDER FÖR ATT NÅ BALANS 

/OSÄKERHETER I PROGNOSEN 

I prognosen finns mycket stora osäkerheter om hur 

situationen under året kommer att utvecklas. Om det 

visar sig att ytterligare en ny våg av Covid-19-smitta 

breder ut sig under hösten kommer det att innebär 

försämring av den presenterade prognosen. Åtgärder 

som kunnat vidtas är anpassning av bemanningen 

inom de områden där det är möjligt. 

 

 

  

Resultaträkning ( tkr)  
Utfall 

2020-04 

Utfall 

2021-04 

Budget 

2021 

Prognos 

2021 

Prognos-

avvikelse 

Intäkter

Avgifter mm  1 659      725      9 686      6 286     -3 400     

Statsbidrag  449      681      1 572      1 572      -     

Övriga intäkter  985      606      2 832      2 087     -745     

Interna intäkter  900      576      1 634      1 634      -     

Summa intäkter  3 993      2 588      15 724      11 579     -4 145     

Kostnader

Personalkostnader -11 727     -12 105     -41 262     -40 917      345     

Verksamhetskostnader -5 997     -5 418     -18 401     -18 401      -     

Kapitalkostnader -810     -1 006     -3 126     -3 126      -     

Interna kostnader -7 989     -8 788     -24 492     -24 492      -     

Summa kostnader -26 523     -27 317     -87 281     -86 936      345     

Resultaträkning för nämnd -22 530     -24 729     -71 557     -75 357     -3 800     
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Resultat per verksamhetsområde 

STRATEGI OCH LEDNING 

Löner och andra kostnader följer budget. Staten ger 

fram till juni ersättning för förvaltningens sjuklöne-

kostnader. Förbrukningen per april uppgår till 31 % 

av budget. I prognosen för året antas att budgeten 

kommer följas 

KULTUR 

I området kultur ingår bibliotek och kulturarv. 

Biblioteket har som regel något högre kostnader i 

början av året och förbrukningen efter april uppgår 

till 36 %. I prognosen för utfall bedöms budgeten 

komma att följas. Hittills bedrivs inte några 

ytterligare projekt med annan finansiering. 

Inom kulturarv har skolverksamheten kunnat 

bedrivas, med begränsad efterfrågan, under våren. 

Intäkterna är inte i nivå med budget mem bedöms bli 

bättre än föregående år. Prognosen visar på 

minskade intäkter om 1 mnkr och sänkta kostnader 

för bemanning med 0,3 mnkr vilket i nuläget ger ett 

underskott om 0,7 mnkr. 

FRITID 

Fritid innehåller bad, fritid och öppen 

ungdomsverksamhet. Från april ingår även 

verksamheter överförda från tekniska nämnden som 

omfattar djurpark, motionscentral mm.  

Badet är stark påverkat av begränsning av 

öppethållande mot allmänheten som pågått sedan 

november månad. Simskola och skolbad har kunnat 

upprätthållas. Uteblivna bad- och gymavgifter samt 

caféförsäljning mm tros ge minskade intäkterna med 

2,4 mnkr enligt helårsprognosen om badet kan 

öppnas inför sommaren och med fortsattsättning 

under resten av året. Bibehållen bemanning och 

vissa fysiska åtgärder kan behövas för att erbjuda en 

säker miljö. 

Inom fritid har uthyrning av hallarna påverkats med 

lägre hyresintäkter som följd. Ett underskott bedöms 

uppgå till 0,7 mnkr efter kostnadsanpassning. 

Verksamheterna på Mösseberg har nyligen 

övertagits och behöver följas en tid för att se 

utvecklingen innan annan prognos än följsamhet 

med budget kan bedömas. 

Prognosen för öppen ungdomsverksamhet visar i 

nuläget ingen avvikelse mot budget. 

  

Verksamhetsredovisning ( tkr)  
Utfall 

2020-04 

Utfall 

2021-04 

Budget

 2021 

Prognos

2021-12 

Avvik-

else 

Strategi och ledning -3 674 -3 997 -12 907 -12 907 0

Kultur -6 041 -5 895 -15 968 -16 668 -700

Fritid -12 815 -15 088 -42 682 -45 782 -3 100

Nämndens budgetram -22 530 -24 980 -71 557 -75 357 -3 800
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Investeringsredovisning 

 

 

RE/LÖPANDE INVESTERING 

Hittills gjorda investeringar avser inköp till nytt 

verksamhetssystem och innebandysarg. 

Fullmäktige har överfört budget om 688 tkr från 

samhällsbyggnadsförvaltningen kopplat till enheten 

Platå. Hittills har inga inköp gjorts till den 

verksamheten. 

Plan finns för inköp under resten av året i nivå med 

budgeten för året. 

 

 

 

 

( tkr)  
Utfall

2021-04 

Budget

2021 

Avvik-

else 

Prognos

2021-12 

Re-/ löpande investeringar -123 -1 588 -1 465 -1 588

Inventarier -123 -900 -777 -900

Inventarier Mösseberg 0 -688 -688 -688

Fleråriga investeringar

(se spec sid x)

Summa nämnden -123 -1 588 -1 465 -1 588
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd under år 2021  

 

POLITISKA UPPDRAG UNDER ÅR 2021 

1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 

uppdrag att se över stöd-, service- och 

stabsfunktioner i hela den kommunala 

organisationen med syfte att skapa högre kvalitet 

och effektivitet. Uppdraget ska redovisas för 

kommunstyrelsen under år 2021. 

 

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 

uppdrag att ta fram en klimatstyrande resepolicy för 

kommunen. Uppdraget ska redovisas för 

kommunstyrelsen under år 2021. 

 

3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 

uppdrag att utreda och ta fram förslag på hur en 

transportpool kan utformas. Uppdraget ska redovisas 

för kommunstyrelsen under år 2021. 

 

4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 

uppdrag att ta fram förslag på en grönstrukturplan 

för kommunen, där en strategi för pollinering ska 

inkluderas. Uppdraget ska redovisas för 

kommunstyrelsen under år 2021. 

 

5. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 

uppdrag att ta fram förslag på en strategi 

försolenergi och hur tak på kommunala fastigheter 

kan arrenderas ut till energiproducenter. Uppdraget 

ska redovisas för kommunstyrelsen under år 2021 

 

6. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 

uppdrag att utreda hur en utökad samverkan kring 

utbildningar, personal och utbildningslokaler mellan 

barn- och utbildningsnämnden och kompetens- och 

arbetslivsnämnden, med syfte att nå högre 

effektivitet och minskade kostnader, kan 

genomföras. Uppdraget ska redovisas för de båda 

nämnderna samt kommunstyrelsen under år 2021. 
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Nämndens verksamhetsuppföljning  

 

NÄMNDENS STYRKEDJA 

Förvaltningen arbetar utifrån den 

kommunövergripande styrkedjan vad gäller budget, 

mål och intern kontroll. Ett årshjul tas fram för att 

tjänstepersonernas arbete ska anpassas utifrån 

redovisning till politiken. För att uppnå tydlighet i 

arbetet med styrprocesser gällande planering och 

uppföljning så sker alltid genomgång av detta på 

styr- och ledgruppen som består av 

avdelningschefer, strateger och stab.  

 

Internkontroll tas fram av controller tillsammans 

med styr- och ledgruppen.  

 

Uppföljning av avdelningarnas arbete sker enligt 

“kugghjuls-modellen”, kontinuerligt under året. 

Controller och strateg genomför måluppföljning 

tillsammans med avdelningarna och dess samtliga 

medarbetare en gång per år. På detta sätt skapas 

tydligt målfokus och den röda tråden inom 

förvaltningen stärks. Samtidigt fångas 

medarbetarnas kunskap upp till den samlade 

bedömningen och senare utvecklingen inom 

förvaltningen. Löpande under året träffar 

avdelningschefer ekonom för uppföljning av 

budget. Utöver detta genomförs både uppföljning 

och planering av mål och ekonomi i styr- och 

ledgruppen. Arbetsprocessen för uppföljning 

genererar ständiga förbättringar och ökar 

flexibiliteten i förvaltningen. Sättet att mötas i 

större grupp stärker förvaltningens samverkan och 

förståelse internt.  

 

För att öka kännedomen om varandras 

ansvarsområde, utmaningar och arbete genomförs 

arbetsmöten där samtliga medarbetare inom 

förvaltningen bjuds in att delta i framtagandet av 

verksamhetsplanen för kommande år. Ambitionen 

med denna metod är att öka samverkan mellan 

avdelningarna, tillvarata medarbetarnas kompetens 

och idéer vilket ska gynna det innovativa arbetet 

inom förvaltningen.  

 

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse ligger 

tillgängliga för medarbetarna på Falnet och 

information om detta mejlas till samtliga 

medarbetare när det är aktuellt.  

 

ÅTERKOPPLING TILL 

NÄMND/KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har 

under året, liksom föregående år, påverkats 

ekonomiskt av åtgärder som vidtagits för att följa 

folkhälsomyndighetens rekommendationer så att 

smittspridningen av Covid1-19 kan begränsas. I 

prognosen som lämnas för år 2021 redovisas ett 

underskott om 3,8 mnkr om verksamheten från 

sommar/höst kan bedrivas nära normal omfattning. 

Med fortsatta restriktioner befaras underskottet 

öka. 
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§ 19 Dnr 2021/00029  

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen – Motion 
från Heléne Svensson (S) och Johanna Svensson (S) 
om att öka antalet grillplatser och mötesplatser 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen.     

Bakgrund 

Socialdemokraterna i Falköping skrev fram en motion till kommunfullmäk-

tige om att öka antalet grill- och mötesplatser enligt följande: ”I pandemins 

spår så har många kommuninvånare genomfört så väl som barnkalas, 80-

årskalas m.m. eller träffat nära och kära utomhus. Man har sökt sig till de 

allmänna grillplatser eller bänkar och bord som finns på olika platser i vår 

kommun. Man kan se att t.ex. grillarna på Mösseberg är fullbelagda under 

större delen av dagen. Vi tror att denna trend att umgås på detta nya sätt 

kommer fortsätta efter pandemin. Många har upplevt att det är trevligt att 

träffas på detta sätt och det vill vi ta till vara på och uppmuntra detta ännu 

mer. Vi Socialdemokrater har också fått till oss att kommunmedborgare 

eftersöker kartor på vad det finns allmänna grillplatser i vår kommun. 

Dessutom är vi övertygade om att detta också kan bidra till en utveckling av 

besöksnäringen samt att drifta och underhålla dessa allmänna grillplatser kan 

vara en bra framtida insatser inom ramen för Kommunens Arbetsmarknads-

strategi”. Kommunstyrelsen remitterade motionen till tekniska nämnden och 

kultur- och fritidsnämnden. Tjänstepersoner inom samhällsbyggnadsförvalt-

ningen och kultur- och fritidsförvaltningen har träffats och pratat sig samman 

om motionen.  

Förvaltningens bedömning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen gör en 

nulägesanalys under 2021 på hur det ser ut idag med allmänna grillplatser/-

vindskydd i hela kommunen. Förvaltningarna tar fram ett förslag på hur det 

kan gå att öka antalet mötesplatser med grill- och sittmöjligheter i hela 

kommunen, tar fram en kostnadsuppskattning för framtida drift och investe-

ringskostnader samt en ansvarsfördelning mellan förvaltningarna och 

eventuellt civilsamhälle. En digital karta skapas över befintliga och nya 

allmänna mötes- och grillplatser när underlaget är färdigställt.             

Barnkonsekvensanalys 

Beslutet bedöms påverka barn och ungdomar i positiv bemärkelse, då 

utbudet av mötesplatser och meningsfull fritid blir större.      

 

Beslutsunderlag 
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Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 14 april 2021 

Kommunfullmäktige § 1/2021 

Remiss från kommunstyrelsen 21 mars 2021  

Motion       

  

 

Paragrafen skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden            

 



 

Bad & Fritid  

 

Torbjörn Lindgren   Verksamhetschef Bad & Fritid      torbjorn.lindgren@falkoping.se  
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 Kultur- och fritidsnämnden 

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen – Motion 
från Heléne Svensson (S) och Johanna Svensson (S) 
om att öka antalet grillplatser och mötesplatser 

Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen.     

Bakgrund 

Socialdemokraterna i Falköping skrev fram en motion till kommunfullmäk-

tige om att öka antalet grill- och mötesplatser enligt följande: ”I pandemins 

spår så har många kommuninvånare genomfört så väl som barnkalas, 80-

årskalas m.m. eller träffat nära och kära utomhus. Man har sökt sig till de 

allmänna grillplatser eller bänkar och bord som finns på olika platser i vår 

kommun. Man kan se att t.ex. grillarna på Mösseberg är fullbelagda under 

större delen av dagen. Vi tror att denna trend att umgås på detta nya sätt 

kommer fortsätta efter pandemin. Många har upplevt att det är trevligt att 

träffas på detta sätt och det vill vi ta till vara på och uppmuntra detta ännu 

mer. Vi Socialdemokrater har också fått till oss att kommunmedborgare 

eftersöker kartor på vad det finns allmänna grillplatser i vår kommun. 

Dessutom är vi övertygade om att detta också kan bidra till en utveckling av 

besöksnäringen samt att drifta och underhålla dessa allmänna grillplatser kan 

vara en bra framtida insatser inom ramen för Kommunens Arbetsmarknads-

strategi”. Kommunstyrelsen remitterade motionen till tekniska nämnden och 

kultur- och fritidsnämnden. Tjänstepersoner inom samhällsbyggnadsförvalt-

ningen och kultur- och fritidsförvaltningen har träffats och pratat sig samman 

om motionen och skrivit fram ett gemensamt tjänsteutlåtande.  

Förvaltningens bedömning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen gör en 

nulägesanalys under 2021 på hur det ser ut idag med allmänna grillplatser/-

vindskydd i hela kommunen. Förvaltningarna tar fram ett förslag på hur det 

kan gå att öka antalet mötesplatser med grill- och sittmöjligheter i hela 

kommunen, tar fram en kostnadsuppskattning för framtida drift och investe-

ringskostnader samt en ansvarsfördelning mellan förvaltningarna och 
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eventuellt civilsamhälle. En digital karta skapas över befintliga och nya 

allmänna mötes- och grillplatser när underlaget är färdigställt.              

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 14 april 2021 

Kommunfullmäktige § 1/2021 

Remiss från kommunstyrelsen 21 mars 2021 

Motion       

Barnkonsekvensanalys 

Beslutet bedöms påverka barn och ungdomar i positiv bemärkelse, då 

utbudet av mötesplatser och meningsfull fritid blir större.      

Beslutet ska skickas till 

Torbjörn Lindgren Verksamhetschef Bad & Fritid 

Fredrik Johansson Chef Park & Gata 

 

 

 

Torbjörn Lindgren 

Verksamhetschef Bad & Fritid 
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DELEGATIONSBESLUT 1 (1) 

2021-03-21 

KS 2021/00098  
 

 

 

 
 

 Kommunstyrelsen 

Remittering av motion från Heléne Svensson (S) och 
Johanna Svensson (S) om att öka antalet grillplatser 
och mötesplatser 

Delegationsbeslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att motionen remitteras till tekniska nämnden 

och kultur- och fritidsnämnden för yttrande senast 31 maj 2021. Motionen 

behandlas preliminärt i kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 juni 2021.  

Kommunstyrelsen önskar att nämnderna tar fram ett gemensamt remissvar. 

Delegationsbeslut enligt  

Beslutet fattas med stöd av delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen   

§ 6.13, antagna 2021-02-10, § 17. Enligt bestämmelserna har ordföranden 

delegation att besluta om remittering av motioner med angivande av direktiv 

och tidsangivelser. 

 

Beslutet ska skickas till 

Tekniska nämnden 

Kultur- och fritidsnämnden  

 

 

 

Adam Johannson (M) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-22 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 1 Dnr 2021/00098  

Motion från Heléne Svensson (S) och Johanna 
Svensson (S) om att öka antalet grillplatser och 
mötesplatser 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige remitterar motionen om att öka antalet grillplatser 

och mötesplatser till kommunstyrelsen för yttrande.  

Bakgrund 

Heléne Svensson (S) och Johanna Svensson (S) har väckt en motion om att 

öka antalet grillplatser och mötesplatser. Av motionen framgår följande.  

"Förslag till beslut 

 Att Samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- o fritidsförvaltningen 

gör en nulägesanalys på hur ser det ut idag med allmänna 

grillplatser/Vindskydd i hela kommunen. 

 Att förvaltningarna tar fram ett förslag på hur vi skulle kunna öka 

antal mötesplatser med grill och sittmöjligheter i hela kommunen 

samt vad detta skulle innebära i kostnad att skapa fler platser samt att 

drifta dessa. 

 Att man skapar en digital karta på dessa allmänna mötesplatser. 

Dessa platser ska vara tydlig utmärkta på kartan (se grillplatser.nu 

Lidköping) 

Bakgrund 

I pandemins spår så har många kommuninvånare genomfört så väl som barn-

kalas, 80-årskalas m.m eller träffat nära och kära utomhus. Man har sökt sig till 

de allmänna grillplatser eller bänkar och bord som finns på olika platser i vår 

kommun. Man kan se att t.ex. grillarna på Mösseberg är fullbelagda under 

större delen av dagen. Vi tror att denna trend att umgås på detta nya sätt 

kommer fortsätta efter pandemin. Många har upplevt att det är trevligt att 

träffas på detta sätt och det vill vi ta till vara på och uppmuntra detta ännu mer. 

Vi Socialdemokrater har också fått till oss att kommunmedborgare eftersöker 

kartor på vad det finns allmänna grillplatser i vår kommun. 

Dessutom är vi övertygade om att detta också kan bidra till en utveckling av 

besöksnäringen samt att drifta och underhålla dessa allmänna grillplatser kan 

vara en bra framtida insatser inom ramen för Kommunens 

Arbetsmarknadsstrategi.”     
  

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen             



 

MOTION 

2021-02-19 

Mo#on angående grillplatser/mötesplatser i kommunen 

Förslag #ll beslut 

• A- Samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- o friEdsförvaltningen gör en nuläges- 
analys på hur ser det ut idag med allmänna grillplatser/Vindskydd i hela kommunen. 

• A- förvaltningarna tar fram e- förslag på hur vi skulle kunna öka antal mötesplatser 
med grill och si-möjligheter i hela kommunen samt vad de-a skulle innebära i 
kostnad a- skapa fler platser samt a- driMa dessa. 

• A- man skapar en digital karta på dessa allmänna mötesplatser. Dessa platser ska 
vara tydlig utmärkta på kartan ( se grillplatser.nu Lidköping) 

Bakgrund 

 I pandemins spår så har många kommuninvånare genomfört så väl som barnkalas, 80- 
 årskalas m.m eller träffat nära och kära utomhus. Man har sökt sig Ell de allmänna  
 grillplatser eller bänkar och bord som finns på olika platser i vår kommun. Man kan se  
 a- t.ex. grillarna på Mösseberg är fullbelagda under större delen av dagen. Vi tror a-  
 denna trend a- umgås på de-a nya sä- kommer fortsä-a eMer pandemin. Många har  
 upplevt a- det är trevligt a- träffas på de-a sä- och det vill vi ta Ell vara på och   
 uppmuntra de-a ännu mer. 
 Vi Socialdemokrater har också få- Ell oss a- kommunmedborgare eMersöker kartor på  
 vad det finns allmänna grillplatser i vår kommun. 

 Dessutom är vi övertygade om a- de-a också kan bidra Ell en utveckling av   
 besöksnäringen samt a- driMa och underhålla dessa allmänna grillplatser kan vara en  
 bra framEda insatser inom ramen för Kommunens Arbetsmarknadsstrategi. 

  

Helené Svensson (s) Johanna Svensson (s) 



 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-04 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 20 Dnr 2021/00033  

Ansökan från föreningen Cancerdrabbade i Skaraborg 
om evenemangsbidrag  

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Föreningen Cancerdrabbade i Skaraborg beviljas ett evenemangsbidrag på 

25 000 kronor till evenemanget ”Slå en politiker med Kass Humor” den 

28 augusti 2021. Bidraget ska användas till kostnader som är kopplade till 

kulturinnehållet, det vill säga gager till kulturaktörer och konferencier 

samt till marknadsföring.  

2 Efter att evenemanget är genomfört ska föreningen lämna in en rapport 

till kultur- och fritidsnämnden.    

3 Kultur- och fritidsnämnden har rätt att kräva tillbaka bidraget om evene-

manget inte utförs enligt ansökan.   

Bakgrund 

Föreningen Cancerdrabbade i Skaraborg söker ett evenemangsbidrag på 

140 000 kronor för att genomföra arrangemanget ”Slå en politiker med Kass 

Humor” den 28 augusti 2021 på Stora torget i Falköping. Föreningen plane-

rar en fem-kamp där politiker från Falköping och Skövde samt ett antal barn 

medverkar. Finalisterna i fem-kampen möter gänget Kass Humor/Uti Bögda.  

Inom evenemanget planeras även tipspromenaderna Ko-stigen och Kalv-

rundan för barn och ungdomar och videohälsningar från ett antal kända 

artister och programledare. Föreningen vill genom evenemanget sprida 

glädje och humor med politikerna, knyta samman invånarna och samtidigt 

informera om och avdramatisera ordet cancer. Föreningen beräknar en 

publik på 300–400 personer i olika åldrar.  

Föreningen beräknar kostnader på 91 750 kronor för evenemanget där den 

största delen rör marknadsföring och gager till Kass Humor samt en konfe-

rencier. Utöver detta beräknar föreningen även kostnader för profilmaterial 

till de medverkande samt teknik.  

Föreningen samarbetar med Aktiv Handel. Arrangemanget ”Slå en politiker 

med Kass Humor” genomförs i samband med Aktiv Handels arrangemang 

Familj i Stad samma dag, vilket även kommer att innehålla Malta-Johanna 

loppet och Malta-Johanna marknad. Samverkan kommer att ske kring teknik 

och marknadsföring.    

 

 

 

Förvaltningens bedömning 



 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-04 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Evenemangsbidrag kan sökas av föreningar som vill arrangera ett större 

offentligt kulturevenemang i Falköpings kommun. Bidrag kan sökas till 

aktiviteter som ger allmänheten möjlighet att uppleva och aktivt ta del i ett 

brett och varierat kulturutbud. Förvaltningen ser positivt på att föreningen 

samarbetar med Aktiv Handel inom arrangemanget Familj i Stad. Detta ger 

evenemanget en stöttning i genomförandet och breddar kulturutbudet för 

publiken. Förvaltningen anser att föreningen kan beviljas evenemangsbidrag 

under förutsättning att bidraget används till kostnader som är kopplade till 

kulturinnehållet, det vill säga gager till kulturaktörer och konferencier samt 

till marknadsföring av evenemanget.  

Finansiering 

Bidraget tas ur potten Evenemangsbidrag. 

Barnkonsekvensanalys 

Att kunna ta del av kultur är viktigt för trivsel, välmående och utveckling 

oavsett ålder. LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) och andra 

undersökningar bland unga visar att unga tycker att det är viktigt att det finns 

ett varierat kulturutbud, där en kan ta del av olika sorters kulturuttryck. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 27 april 2021 

Ansökan från föreningen Cancerdrabbade i Skaraborg             

  

 

Paragrafen skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden            

 



 

Avdelning Strategi 

 

Karin Hermansson   Kulturstrateg      karin.hermansson@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

2021-04-27 

KFN 2021/00033  
 

 

 

 
 

 Kultur- och fritidsnämnden 

Ansökan från föreningen Cancerdrabbade i Skaraborg 
om evenemangsbidrag till "Slå en politiker i kass 
humor" (femkamp med politiker och barn) 

Förslag till beslut 

1 Föreningen Cancerdrabbade i Skaraborg beviljas ett evenemangsbidrag på 

25 000 kronor till evenemanget Slå en politiker i kass humor den 28 

augusti 2021. Bidraget ska användas till kostnader som är kopplade till 

kulturinnehållet, det vill säga gager till kulturaktörer och konferencier 

samt till marknadsföring.  

2 Efter att evenemanget är genomfört ska föreningen lämna in en rapport 

till kultur- och fritidsnämnden.    

3 Kultur- och fritidsnämnden har rätt att kräva tillbaka bidraget om 

evenemanget inte utförs enligt ansökan.    

Bakgrund 

Föreningen Cancerdrabbade i Skaraborg söker ett evenemangsbidrag på 

140 000 kronor för att genomföra arrangemanget Slå en politiker i kass 

humor den 28 augusti 2021 på Stora torget i Falköping. Föreningen planerar 

en fem-kamp där politiker från Falköping och Skövde samt ett antal barn 

medverkar. Finalisterna i fem-kampen möter gänget Kass Humor/Uti bögda.  

Inom evenemanget planeras även tipspromenaderna Ko-stigen och Kalv-

rundan för barn och ungdomar och videohälsningar från ett antal kända 

artister och programledare. Föreningen vill genom evenemanget sprida 

glädje och humor med politikerna, knyta samman invånarna och samtidigt 

informera om och avdramatisera ordet cancer. Föreningen beräknar en 

publik på 300-400 personer i olika åldrar.  

Föreningen beräknar kostnader på 91 750 kronor för evenemanget där den 

största delen rör marknadsföring och gager till Kass Humor samt en 

konferencier. Utöver detta beräknar föreningen även kostnader för 

profilmaterial till de medverkande samt teknik.  

Föreningen samarbetar med Aktiv Handel. Arrangemanget Slå en politiker 

med kass humor genomförs i samband med Aktiv Handels arrangemang 
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Familj i Stad samma dag, vilket även kommer att innehålla Malta Johanna 

loppet och Malta Johanna marknad. Samverkan kommer ske kring teknik 

och marknadsföring.    

Förvaltningens bedömning 

Evenemangsbidrag kan sökas av föreningar som vill arrangera ett större 

offentligt kulturevenemang i Falköpings kommun. Bidrag kan sökas till 

aktiviteter som ger allmänheten möjlighet att uppleva och aktivt ta del i ett 

brett och varierat kulturutbud. Förvaltningen ser positivt på att föreningen 

samarbetar med Aktiv handel inom arrangemanget Familj i stad, detta ger 

evenemanget en stöttning i genomförandet och breddar kulturutbudet för 

publiken. Förvaltningen anser att föreningen kan beviljas evenemangsbidrag  

under förutsättning att bidraget används till kostnader som är kopplade till 

kulturinnehållet, det vill säga gager till kulturaktörer och konferencier samt 

till marknadsföring av evenemanget.  

Finansiering 

Bidraget tas ur potten Evenemangsbidrag. 

Barnkonsekvensanalys 

Att kunna ta del av kultur är viktigt för trivsel, välmående och utveckling 

oavsett ålder. LUPP och andra undersökningar bland unga visar att unga 

tycker att det är viktigt att det finns ett varierat kulturutbud, där en kan ta del 

av olika sorters kulturuttryck. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 27 april 2021 

Ansökan från föreningen Cancerdrabbade i Skaraborg             

Beslutet ska skickas till 

Föreningen Cancerdrabbade Skaraborg 

Woori Gennermark, Aktiv Handel 

 

 

 

Karin Hermansson 

Kulturstrateg 



Från: kultur.fritid@falkoping.se 
Skickat: den 31 mars 2021 10:55 
Till: Funktionsbrevlåda Kultur och Fritids fv 
Ämne: Inskickat formulär - ansökan om evenemangsbidrag 
Bifogade filer: verksamhetsplan 2021 cancerdrabbade i Skaraborg.pdf 
 
Evenemangets namn 
Slå en politiker med kass humor 
 
Datum, tid och plats 
28/8, kl 10:00. Torget/Centrum Falköping 
 
Sökande föreningens namn - arrangör 
Cancerdrabbade i Skaraborg 
 
Föreningens kontaktperson 
Eva Björk 
 
Kontaktpersonens telefonnummer 
0708693981 
 
Kontaktpersonens e-postadress 
eva@cancergala.se 
 
Eventuella samarbetspartners 
#taggalov 
aktiv handel 
Reko marknad, söker i skrivandets stund rätt kontakt person :-) Glenn Magnusson coach anna 
 
Berätta om evenemanget 
Hej. Vi kommer att ha en 5-kamp med politiker från Skövde, Monica Green, Katarina Jonsson.  
Falköping Karola Svensson och Dan Hovskär samt 24 barn. 
Vi kommer kontakta Radio Skaraborg för att efterlysa 24 st barn, då får vi bra reklam på det hela. 
Affischer, flyers, annons i social media, tidningar i finalen kommer dom få möta Kass humor/Ut i böggda 
gänget.  
Vi kommer även ha Tips promenad för ungdomar Ko- stigen & för de yngre heter det Kalv- rundan. De får 
en tröja vid anmälan, glass, dryck. Dela ut blommor, vinster till alla deltagarna.  
Gage till "kändisarna" 
Får vi tillgång till rätt utrustning 
kommer *David Sundin* som va programledare i melodifestivalen 2021 samt programledare i Bäst i test  
med Babben Larsson i svt kommer skicka en Video hälsning till oss i Falköping, jag har kontakt och blivit 
lovad detta av David.  
Vi vill kunna sprida glädje och humor med politikerna. 
Vi vill att detta ska knyta samman invånarna samt att SYFTET med detta är Att avdramatisera ordet 
cancer. 
 
Tänk kring målgrupp/publik. Vilka vill ni nå? 

mailto:eva@cancergala.se


Vi vill nå invånarna i vår kommun, samt att det är kändisar med så vi drar hit invånare från andra städer 
till vår kommun. Vi vill visa att invånare och politiker har humor, glädje och gör det för sakens skull. 
Vilket innebär: Att vi vill avdramatisera ordet cancer, 80% av deltagarna har relation till just cancer. Vi 
uppskattar att detta kan dra ca 300-400 prs, ung som gammal. 
För att detta event ska genomföras så är det såklart myndigheternas direktiv i första hand som gäller. 
Vi söker 140 000 kr 
 
Ekonomi - ange hur mycket ni söker i evenemangsbidrag verksamhetsplan 2021 cancerdrabbade i 
Skaraborg.pdf 
 
Samtycke 
2021-03-31 10.55 
Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas enligt följande: 
Personuppgiftsbehandlingen grundar sig på samtycke. Ansvarig för behandlingen av de uppgifter som 
samlas in är kultur- och fritidsnämnden i Falköpings kommun som behöver dina uppgifter för att kunna 
komma i kontakt med ansvarig person som skickat in ansökan. De som får ta del av dina uppgifter är 
personal inom kultur- och fritidsförvaltningen. Lagringstiden för uppgifterna är minst tre år. Om 
ansökningen registreras med ett diarienummer blir lagringstiden för evigt. Frågor om behandlingen kan 
ställas till kultur.fritid@falkoping.se. 
 
För mer information om hur vi behandlar personuppgifter se www.falkoping.se/samtycke. 

mailto:kultur.fritid@falkoping.se
http://www.falkoping.se/samtycke
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Kalkyl för Eventet. 

 

Marknadsföring: 
Affischer, flyers, 5000 kr 

Sociala medier vår facebook där vi har 2400 följare 5000 kr exl moms 

Tre annonser i Ft 15 000 kr exl moms 

Gage: 15 000: - inkl konfrencier  

33 cl dryck med tryck 108st, 2750 kr 

Ideell tid 80 tim a 220 kr = 17 600 kr 

Summa: 60 350 kr 

 

Profilmaterial: 

Gympa påse 50 st, 3450kr inkl tryck exkl moms 

t-shirts 200 st 20 000 kr  inkl logga falköpings kommun/aktiv handel (exl moms) 

priser till deltagarna 2500 kr 

Summa: 25 950 kr 

 
Teknik 

Projektor, dator, högtalare, tekniker inkl kablar för att bla visa video hälsning, 2 mikrofoner, 

5 500 kr 

 

TOTAL SUMMA: 91 750 KR 
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T-shirt 200 st blandade storlekar. Utskriften 

Strl 120, 20st   

Strl 130, 20st    

Strl 140, 20st   

Strl 150, 20st   

Strl 160, 20st             

Small, 30 st 

Medium, 25 st 

Large, 25 st 

Xl, 30 st 

Xxl, 40 st 

Xxxl, 20 st 

Xxxxl, 4 st 

          

 

 



                  

Cancerdrabbade i 

Skaraborg  
 

 

2021 

Verksamhetsplan 



Verksamhetsplan för 2021 
Cancerdrabbade i Skaraborg                                                                 

Org.nr.802506-2574

Vision 

Ingen kan göra allt—men alla kan göra något! 

 

Cancerdrabbade i Skaraborg startade sin verksamhet i december 2016 och är 

en ideell, demokratisk förening, oberoende av partipolitik och religion  

 

Föreningens idé 

Cancerdrabbade i Skaraborg: 

• Är en ideell förening med en arena där alla är inkluderade och allas 

deltagande värderas lika. 

• Kännetecknas med ett öppet klimat där debatter och ifrågasättande får 

ta plats. 

• Ska skapa mötesplatser och arenor för kunskapsfördjupning, samtal, 

reflektion, attitydförändring och samhällspåverkan om cancer 

• Är partipolitiskt och religiöst obunden. 

 

 Föreningens syfte 

• Att arbeta förebyggande med information och göra insamlingar till 

cancerdrabbade 

• Att öka livsglädjen och gemenskapen för familjer som blivit drabbade av 

cancer 

• Att dela ut bidrag från en speciell pott till personer som uppfyller 

föreningens kriterier 

• Att synliggöra och sprida kunskap och på så vis upplysa och 

avdramatisera sjukdomen 

• Att ge möjlighet att mötas av andra cancerdrabbade med familjer 

• Att dela ut olika presenter till de som befinner sig på Skaraborgs Sjukhus i 

Skövde 

 



Föreningens Historia 

Eva Björk (f.1966) som är grundare och initiativtagare till Cancergala i Falköping 

(Cancerdrabbade i Skaraborg), fick diagnos aggressiv bröstcancer i februari 

2016. Då påbörjade Eva sin livs resa med en dödlig sjukdom. 85 % av de 

drabbade svarar bra på behandlingen fick hon till svar. Evas pappa gick bort i 

cancer för 10 år sedan och då började tankarna snurra så klart. När hon gick på 

sina cellgiftsbehandlingar, återupptog hon kontakten med två vänner sedan 

skoltiden, som också fått diagnosen. Anders ”Julle” Karlsson som var en 

barndomsvän. Peter Selander och Eva återupptog kontakten på onkologen på 

sjukhuset där båda nu gick på behandling. Dom hade sporadiska samtal och 

kontakt på sociala medier 2016. På hösten så gick Evas vänner bort i cancer 

med 14 dagars mellanrum. Att vara under behandling och samtidigt förlora sina 

vänner tog Eva mycket hårt. De var födda samma år 1966. Eva hade inget 

immunförsvar så hon kunde ej närvara på deras respektive begravningar. Eva 

kommer så väl ihåg när Julle begravdes, hon satt finklädd i sin bil utanför 

kyrkan och tog farväl och grät. Peter sökte pengar i en fond för att ha råd med 

en nöjesupplevelse med sin dotter, Ellen 11 år (2016). Han ville göra något 

roligt med sin dotter som han ej hade ekonomi för, bland annat åka till Skara 

Sommarland. Tyvärr så han Peter och dottern aldrig få uppleva detta innan han 

somnade in på Hospice Gabriel i Lidköping. Eva började då fundera på vad man 

kunde göra för att underlätta vardagen för de Cancerdrabbade. Cancerfonden 

och Barncancerfonden samlar in pengar till forskning, vilket Eva är otroligt glad 

och tacksam för. När man är Cancerdrabbad och slåss med sin sjukdom så 

påverkas även personernas ekonomi. Därför startades en ideell förening för att 

via föreningen skapa en bidragsfond för de cancerdrabbade just i Skaraborg. 

Via fonden kan cancerdrabbade söka pengar för till exempel en upplevelse för 

individen och nära och kära, tandläkarvård, medicin, eller bjuda med anhöriga 

eller vänner på julbord mm. Det kan då bidra till en möjlighet. Att behöva tänka 

på ekonomin när man drabbats av cancer är det minsta man orkar bry sig om. 

Eva blev medicinskt färdigbehandlad den 20170620 hos onkologen och nu 

tänker hon inte på cancer 24 timmar om dygnet längre. Eva skingrar nu sina 

tankar då hon har ett stort engagemang i Cancerdrabbade i Skaraborg. 

Överskottet från galan eller event och insamlingen från privatpersoner och 

företag kan göra stor skillnad för drabbade och detta har en stor betydelse för 

Eva. 



Målgrupp 
Målgruppen varierar utifrån samhällets behov men föreningen kommer 
prioritera verksamhet i ett första skede med ungdomar. 
 

Bidragsgruppen  
Bidragsgruppen består av styrelsen och en utomstående person samt vår 
kontrollant Kennet Fredriksson (fd polis i 45 år) 

 
Hederspris 
Föreningen utser årligen ett Hederspris till en eller fler som är drabbade av 
cancer. 

 
Samarbeten/Sponsorer 
Samarbete med företag, kommuner och andra föreningar är ett måste för att 
skapa intäkter och möjligheter att uppfylla föreningens mål och syften. 
Föreningen söker ständigt nya sponsorer till kommande engagemang. 
Sponsorer får välja mellan olika nivåer för att synas och vara med i föreningens 
marknadsföring. Cancerdrabbade i Skaraborg ska aktivt söka samarbete med 
föreningar i kommunen, gärna med anknytning till de aktiviteter som 
arrangeras. Försöka skapa nya samarbetsformer med andra föreningar och 
aktörer i närområdet. 

 
Annonsering/Marknadsföring 
Cancerdrabbade i Skaraborg måste ta plats och synas i olika media. 
Föreningens Facebooksida och Hemsida uppdateras löpande. Tävlingar och 
aktiviteter är ett av hjälpmedlen att nå ut till medlemmarna och även att finna 
nya. Övrig media såsom tidningar osv. nås genom att skicka reportage, 
pressreleaser och insändare. Våra sponsorer ska synliggöras i vår 
marknadsföring. 

 
Integration 
Vi kommer att försöka ge möjlighet för nysvenskar och asylsökande att få chans 
att komma till någon av våra aktiviteter. 

 

Volontärer 
Frivilligarbetare vid våra olika aktiviteter 

 

 



Resurser  

Mycket av våra olika aktiviteter bärs upp av att vi alla ställer upp ideellt. Alla 

kan vi engagera oss olika och alla sätt är lika viktiga. Framgången som lokal 

förening är att den ideella tiden vi lägger ner ofta genererar till att vi kan skapa 

vårt årliga event, möten och andra sammankomster. 

 

Medlemsvård 

Föreningen gör fortlöpande medlemsutskick under året.   

Nya medlemmar får ett välkomstbrev inom en vecka. Medlemsträffar med 

olika aktiviteter. Även träffar med andra föreningar är något som planeras. 

Hedringar och blommor till våra drabbade är något som uppskattas mycket. 
 

Styrelsen  
Arbetar helt ideellt på uppdrag att försöka nå Cancerdrabbade i Skaraborgs mål 
och syften. Ett arbete som pågår under hela året.  
 

Valberedningen 
Bör arbeta under året och följa styrelsens arbete via kontakter med 
styrelsemedlemmarna och delta på styrelsens aktiviteter. 
 

Revisonen 
Revisionen är föreningens nav, som alltid ska ha insyn och tillfrågas vid behov. 
  

Årsmöte 
Föreningens högsta beslutsorgan. Här beslutar medlemmarna vilka beslut och 
riktningar föreningen tar och vilka som delegeras att uppfylla att årets mål 
uppfylls. Stadgeändringar och motioner beslutas även under årsmötet efter 
regler i Cancerdrabbade i Skaraborgs stadgar 

 
Övergripande Mål 
Samverkan med organisationer. Företag, föreningsliv och kommuner. 
Bidra till kompetensutveckling 
Främja nyskapandet hos medlemmar med att ta till vara på de resurser som 
föreningens medlemmar har. 

 

 

 



Årsplan 2021 

Januari 
• Utskick till alla medlemmar med inbjudan till Årsmöte 

• Styrelsemöte 

• Medlemsträff Inte aktuellt pga Covid-19 

• Inlägg på vår hemsida om årsmöte 

• Inlägg på Facebook, bland annat om nytt medlemskap 

Februari 
• Årsmöte, eventuellt digitalt pga Covid-19 

• Konstitution av styrelsen 

Mars 
• Styrelseutbildning ”Kick off”, planering av årets arbete 

• Medlemsträff tillsammans med IOGT/NTO & Vita Bandet 
” Alkohol och Cancer” 

• Pärlkväll 

• Besöka sponsorer och samarbetspartners 

• Söka artister och föreläsare för året 

April 
• Styrelsemöte 

• Arbetsmöte med planering av eventuellt event 

• Medlemsutskick till våra medlemmar 

• Kampanjen ”Gå för cancerdrabbade” börjar 

• Träff med blivande Volontärer  

• Söka artister och föreläsare för året 

Maj  
• Besöka sponsorer och samarbetspartners 

• Styrelsemöte 

• Träff med medlemmar ” Tipspromenad med avslutande fika” 

• Medlemsutflykt 

• Kampanjen ”Gå för cancerdrabbade” fortsätter 

Juni 
• Styrelsemöte 

• Sommarfest med Sill & Potäter 

• Kampanjen ”Gå för Cancerdrabbade” fortsätter 

• Medverka 6 juni i Plantis 

Augusti 
• Styrelsemöte 

• Volontärsträff 



• Arbetsmöte för kommande event 

• Medlemsutskick 

• Uppsökeri av sponsorer och samarbetspartners 

• Kampanjen ”Gå för Cancerdrabbade” fortsätter                                  
September 

• Årets happening 

• Styrelsemöte 

• ”Kick off” med samarbetspartners/sponsorer/volontärer 

• Årets Hederspris delas ut 

• Pärlkväll  

• Kampanjen ”Gå för Cancerdrabbade” fortsätter 

Oktober 
• Medlemsmöte 

• Styrelsemöte, Valberedning och Revisor inbjuds 

• Arbetsmöte inför höstens aktiviteter 

• Pärlkväll 

• Tävling på Facebook 

• Sponsorer och Samarbetspartners får tack och eventuellt diplom 

November 
• Styrelsemöte  

• Arbetsmöte med planering inför 2022 

• Träff med medlemmar 

• Pärlkväll 

December 

• Styrelsemöte 
• Luciafirande för medlemmar tillsammans med annan förening 
• Julbord för medlemmar 
• Medlemsutskick om aktiviteter och medlemsavgift för 2022 
• Tävling på Facebook 
• Delta i Vit Jul 

Löpande under året 
• Medlemsutskick  

• Kontakt med sponsorer, kommuner och samarbetspartner 

• Tävlingar för medlemmar och för att få in fler medlemmar 

• Deltaga på olika event som dyker upp 

• Försöka hitta fler föreningar och organisationer att samarbeta med 

• Hedringar och blommor till våra drabbade är något som uppskattas 
mycket. 



Ingen kan göra allt—men alla kan göra något! 

 Vår förening ska vara en frizon där man kan hitta andra cancerdrabbade 
och anhöriga att prata med. 

 Man kan få en matchning att prata individuellt med någon i samma 
situation som sig själv. 

 Träffar för den drabbades kollegor och anhöriga, gärna i caféform. 

 Musik och sång i olika miljöer. 

 Olika tematräffar såsom pyssel, även där ungdomars intresse och 
önskemål kommer fram. 

 Vikten av att sprida kunskap om att cancer kan drabba vem som helst 
och samtidigt försöka avdramatisera cancer i den mån det går. 

 Försöka förbättra livssituationen för cancerdrabbade 

 Främja människors rättigheter.  

 Se och beakta att Barnkonventionen följs. 

 Främja cancerdrabbade genom att tillgängliggöra kulturupplevelser. 

 Främja kulturellt utbyte och samverkan mellan olika etniska grupper. 

 Verka för att bygga broar mellan kommunerna och ökad förståelse 
mellan unga och vuxna. 

 Skapa förutsättningar för ökad trygghet inom vården. 

 Verka för en gemenskap mellan cancerdrabbade. 

 Underlätta för att kunna leva med cancer till vardags som vem som helst 
efter bästa förmåga 

Cancerdrabbade i Skaraborg har goda förutsättningar att genomföra 
årsplanen då erfarenhet och kunskap finns. Det gäller att praktiskt ta 
tillvarata på mångfalden och det goda livet i våra kommuner. Målet att 
genomföra en 4:e cancergala lyckades ju pga covid- 19 ej att uppnås och då 
det fortsätter in under 2021 får styrelsen kanske tänka i andra banor. Just 
nu prioriteras samarbeten i Falköping och Skövde kommun med olika 
arrangemang, målet är dock att hela Skaraborg ska få ta del av vårt arbete. 
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§ 21 Dnr 2021/00040  

Ansökan från Göteborgs Baroque om evenemangs-
bidrag till festivalen Valle Baroque 2021 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett evenemangsbidrag på 100 000 

kronor till genomförandet av festivalen Valle Baroque 2021.  

2 Efter att evenemanget är genomfört ska en rapport skickas in till kultur- 

och fritidsnämnden.  

3 Kultur- och fritidsnämnden har rätt att kräva tillbaka bidraget om 

evenemanget inte utförs enligt ansökan.                      

Bakgrund 

Göteborg Baroque söker ett evenemangsbidrag på 100 000 kronor för att 

arrangera festivalen Valle Baroque 12–14 augusti 2021.  

Festivalen Valle Baroque vill erbjuda tidig musik på högsta internationella 

nivå och under festivalen uppträder musiker och ensembler från Sverige och 

Europa. Inom festivalen arrangeras konserter, workshops, samtal, barn-

föreställningar, maskeradbal och kurser. Festivalen arrangeras sedan 2012 i 

Skara och Falköpings kommuner.  

På grund av pandemin ändrar festivalen karaktär 2021. Antalet dagar 

minskas från fem till tre, kurser genomförs med begränsat antal personer 

samt även digitalt och flera av konserterna kommer att livesändas, möjligen 

genom liveprojiceringar på olika utomhusplatser i kommunerna.  

Göteborg Baroque samarbetar med ett flertal aktörer i de olika kommunerna, 

bland andra Svenska kyrkan, Västergötlands museum samt näringslivs-

aktörer och föreningar.   

Kostnaderna för festivalen beräknas till 551 000 kronor och består till största 

delen av gager till musiker. Intäkterna består av biljettintäkter och kurs-

kostnader samt sökta bidrag hos Falköpings och Skara kommuner, Västra 

Götalandsregionen och Statens Kulturråd.   

Förvaltningens bedömning 

Genom sin inriktning bidrar festivalen till att bredda kulturutbudet i Falkö-

pings kommun både för invånare och besökare. Förvaltningen ser positivt på 

att Valle Baroque ger barn möjlighet att uppleva barockens musik samt att 

unga erbjuds att aktivt ta del av äldre musik genom workshops där de stiftar 

bekantskap både med musiken och dåtidens instrument. Förvaltningen stöttar 

även idén om att programmet livesänds digitalt i sociala kanaler och även 

genom utomhusprojiceringar, vilket kan innebära att fler får möjlighet att ta 

del av festivalutbudet.   
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Finansiering 

Medlen tas ur potten för bidraget Evenemangsbidrag. 

Barnkonsekvensanalys 

Att kunna ta del av kultur är viktigt för trivsel, välmående och utveckling 

oavsett ålder. LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) och andra 

undersökningar bland unga visar att unga tycker att det är viktigt att det finns 

ett varierat kulturutbud, där en kan ta del av olika sorters kulturuttryck men 

även ges tillfällen till att inspireras att agera och skapa själv.   

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 27 april 2021 

Ansökan från Göteborg Baroque              

  

 

Paragrafen skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden            

 



 

Avdelning Strategi 

 

Karin Hermansson   Kulturstrateg      karin.hermansson@falkoping.se  
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 Kultur- och fritidsnämnden 

Ansökan från Göteborgs Baroque om evenemangs-
bidrag till festivalen Valle Baroque 2021 

Förslag till beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett evenemangsbidrag på 100 000 

kronor till genomförandet av festivalen Valle Baroque 2021.  

2 Efter att evenemanget är genomfört ska en rapport skickas in till kultur- 

och fritidsnämnden.  

3 Kultur- och fritidsnämnden har rätt att kräva tillbaka bidraget om 

evenemanget inte utförs enligt ansökan.   

Bakgrund 

Göteborg Baroque söker ett evenemangsbidrag på 100 000 kronor för att 

arrangera festivalen Valle Baroque 12-14 augusti 2021.  

Festivalen Valle Baroque vill erbjuda tidig musik på högsta internationella 

nivå och under festivalen uppträder musiker och ensembler från Sverige och 

Europa. Inom festivalen arrangeras konserter, workshops, samtal, barn-

föreställningar, maskeradbal och kurser. Festivalen arrangeras sedan 2012 i 

Skara och Falköpings kommuner.  

På grund av pandemin ändrar festivalen karaktär 2021. Antalet dagar 

minskas från fem till tre, kurser genomförs med begränsat antal personer 

samt även digitalt och flera av konserterna kommer att livesändas, möjligen 

genom liveprojiceringar på olika utomhusplatser i kommunerna.  

Göteborg Baroque samarbetar med ett flertal aktörer i de olika kommunerna, 

bland andra Svenska kyrkan, Västergötlands museum samt näringslivaktörer 

och föreningar.   

Kostnaderna för festivalen beräknas till 551 000 kronor och består till största 

delen av gager till musiker. Intäkterna består av biljettintäkter och 

kurskostnader samt sökta bidrag hos Falköpings och Skara kommuner, 

Västra götalandsregionen och Statens Kulturråd.   
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Förvaltningens bedömning 

Genom sin inriktning bidrar festivalen till att bredda kulturutbudet i 

Falköpings kommun både för invånare och besökare. Förvaltningen ser 

positivt på att Valle Baroque ger barn möjlighet att uppleva barockens musik 

samt att unga erbjuds att aktivt ta del av äldre musik genom workshops där 

de stiftar bekantskap både med musiken och dåtidens instrument. 

Förvaltningen stöttar även idén om att programmet livesänds digitalt i 

sociala kanaler och även genom utomhusprojiceringar, vilket kan innebära 

att fler får möjlighet att ta del av festivalutbudet.   

Finansiering 

Medlen tas ur potten för bidraget Evenemangsbidrag. 

Barnkonsekvensanalys 

Att kunna ta del av kultur är viktigt för trivsel, välmående och utveckling 

oavsett ålder. LUPP och andra undersökningar bland unga visar att unga 

tycker att det är viktigt att det finns ett varierat kulturutbud, där en kan ta del 

av olika sorters kulturuttryck men även ges tillfällen till att inspireras att 

agera och skapa själv.   

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 27 april 2021 

Ansökan från Göteborg Baroque              

Beslutet ska skickas till 

Josefin Edensvärd, Göteborg Baroque 

Karin Hermansson, kulturstrateg 

 

 

 

Karin Hermansson 

Kulturstrateg 
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§ 22 Dnr 2021/00027  

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen om 
ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter  

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden lämnar följande synpunkter.  

Det är viktigt att det operativt arbetas vidare med de allmänna lokala 

ordningsföreskrifterna gällande camping, cykel- och ridleder.    

Bakgrund 

Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter har arbetats fram. 

Arbetet har letts av Samhällsskydd Mellersta Skaraborg. Under framtagande 

av förslag på förändringar i dokumentet har dialog förts med Polismyndig-

heten. Innan dokumentet fastställs av kommunfullmäktige ges samtliga 

nämnder möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har behandlat texten och kommit med 

synpunkter allteftersom. 

Förvaltningens bedömning 

De nya allmänna lokala ordningsföreskrifterna samlar frågorna på ett bra 

sätt. Kultur- och fritidsförvaltningen önskar arbeta vidare med tre områden 

mer operativt. Dels campingfrågan då den är under upphandling vid skri-

vande stund, dels cykel- och ridleder. Dessa påverkas av föreskrifterna och 

behöver hanteras av de som aktivt arbetar med frågan.   

Barnkonsekvensanalys 

Barn berörs direkt då de vistas på allmänna platser. Vad gäller kultur- och 

fritidsförvaltningens synpunkter hanteras dessa med gruppen barn och unga. 

Vad gäller de förändringar och förslag som skrivs i de nya föreskrifterna bör 

barn och unga höras på övergripande nivå. Att detta är gjort kan varken 

bekräftas eller dementeras enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 3 maj 2021 

Remiss från kommunstyrelsen inklusive förslag till allmänna lokala 

ordningsföreskrifter för Falköpings kommun       

Yttrande 

Morgan Billman (M) anser att ordningsstadgan bör gälla även för övriga 

tätorter i Falköpings kommun.      

  

Paragrafen skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden            



 

Staben 

 

Ulla Andersson   Nämndsekreterare   0515-88 50 45   ulla.andersson@falkoping.se  
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 Kultur- och fritidsnämnden 

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen om 
ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter  

Förslag till beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden lämnar följande synpunkter.  

Det är viktigt att det operativt arbetas vidare med de allmänna lokala 

ordningsföreskrifterna gällande camping, cykel- och ridleder.      

Bakgrund 

Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter har arbetats fram. 

Arbetet har letts av Samhällsskydd Mellersta Skaraborg. Under framtagande 

av förslag på förändringar i dokumentet har dialog förts med Polismyndig-

heten. Innan dokumentet fastställs av kommunfullmäktige ges samtliga 

nämnder möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har behandlat texten och kommit med 

synpunkter allteftersom. 

Förvaltningens bedömning 

De nya allmänna lokala ordningsföreskrifterna samlar frågorna på ett bra 

sätt. Kultur- och fritidsförvaltningen önskar arbeta vidare med tre områden 

mer operativt. Dels campingfrågan då den är under upphandling vid skri-

vande stund, dels cykel- och ridleder. Dessa påverkas av föreskrifterna och 

behöver hanteras av de som aktivt arbetar med frågan.   

Barnkonsekvensanalys 

Barn berörs direkt då de vistas på allmänna platser. Vad gäller kultur- och 

fritidsförvaltningens synpunkter hanteras dessa med gruppen barn och unga. 

Vad gäller de förändringar och förslag som skrivs i de nya föreskrifterna bör 

barn och unga höras på övergripande nivå. Att detta är gjort kan varken 

bekräftas eller dementeras enligt förslaget. 
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Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 3 maj 2021 

Remiss från kommunstyrelsen inklusive förslag till allmänna lokala 

ordningsföreskrifter för Falköpings kommun       

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Maria Wallengren 

Kultur- och fritidschef 



 

Kommunledningsförvaltningen   Kansliavdelningen 

 

Linda Karelid   Kanslichef      linda.karelid@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 

 
 

DELEGATIONSBESLUT 1 (1) 

2021-03-22 

KS 2021/00125  
 

 

 

 
 

 Samtliga nämnder 

Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter  

Delegationsbeslut 

1 Kommunstyrelsen remitterar förslag på ändring av allmänna lokala 

ordningsföreskrifter för Falköpings kommun till samtliga nämnder, med svar 

senast 5 maj 2021.       

Delegationsbeslut enligt  

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser antagna 10 februari 

2021, § 17. 

Bakgrund 

Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter har arbetats fram. 

Arbetet har letts av Samhällsskydd Mellersta Skaraborg. 

Under framtagande av förslag på förändringar i dokumentet har dialog förts 

med Polismyndigheten. 

Innan dokumentet fastställs av kommunfullmäktige ges samtliga nämnder 

möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

 

 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 
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KOMMUNAL 
FÖRFATTNINGSSAMLING 

 
FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 

 
 

KS 2009/315   100                                                               KFS 2012:18 
 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter 

för Falköpings kommun 
 

(Beslutade av kommunfullmäktige den 23 april 2012)  
(Gäller från och med den 1 juni 2012) 
 

(Beslutade av kommunfullmäktige den DDMMÅÅ)  
(Gäller från och med den DDMMÅÅ) 
 
 
Falköpings kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen 
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att 
meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 
 
 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 
 

§ 1 
 

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på       
offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen. 
 

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser 
om hur den allmänna ordningen i Falköpings kommun ska upprätt- 
hållas. Bestämmelserna i § 17 har till syfte att hindra att människors  
hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska  
varor. 
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på of-
fentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (SFS 1993:1617). 
 

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser 
om hur den allmänna ordningen i Falköpings kommun ska upprätt- 
hållas.  
 
 

§ 2 
 

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är    
offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1—4 i ordningslagen       
om inte annat anges. Bestämmelsen i 17 § är även tillämplig på 
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icke offentliga platser inom kommunen. 
 

Stora Torget, Trätorget och Köttorget utgör allmänna försäljnings-
platser för vilka också gäller kommunens föreskrifter om torghandel. 
 
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är of-
fentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1–4 i ordningslagen om inte 
annat anges.  
Bestämmelsen i 16 § är även tillämplig på icke offentliga platser inom 
kommunen i enlighet med 3 kap 9 § ordningslagen. 
 
 
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller även 
kommunens föreskrifter om torghandel.  
 
 

§ 3 
 

Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, 
med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden 
jämställas med offentlig plats 
 

 för allmänheten upplåtna anläggningar för lek, idrott, camping eller 
 friluftsliv, badplatser, skolgårdar, järnvägsområden och begravnings- 
 platser enligt bilagd förteckning. 
 
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, 
med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden 
jämställas med offentlig plats 
 
För allmänheten upplåtna platser för: 

- Lek och Idrott 
- Skolgårdar under icke skoltid 

- Camping och/eller friluftsliv 

- Badplatser 

- Järnvägsområden 

- Begravningsplatser 

 

 
 

§ 4 
 

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt § 10 första 
stycket i dessa föreskrifter bör kommunen ges tillfälle att yttra sig. 
 
 

Lastning av varor m.m. 
 

§ 5 
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Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, 
med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden 
jämställas med offentlig plats 
 

 för allmänheten upplåtna anläggningar för lek, idrott, camping eller 
 friluftsliv, badplatser, skolgårdar, järnvägsområden och begravnings- 
 platser enligt bilagd förteckning. 
 
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är an-
svarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänhet-
en utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.  
 
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustning och utrymningsvägar blockeras eller att 
räddningstjänstens arbete hindras. 
 
Inte heller får trafiken på platsen onödigt hindras eller störas. 
 

 

Schaktning, grävning m.m. 
 

§ 6 
 

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning 
av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska 
se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta 
möjliga olägenhet. 
 
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning 
av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska 
se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta 
möjliga olägenhet.  
Det får inte heller ske så att brandposter, brandsläckningsutrustning 
och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hind-
ras.  
 
Inte heller får trafiken på platsen onödigt hindras eller störas.  
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Störande buller 
 

§ 7 
 

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, 
t.ex. stenkrossning, pålning och nitning får inte ske utan polismyndighet-
ens tillstånd. 
 
 

 
 

Containrar mm  

 

8 §  

 
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container som ska ställas upp 
på en offentlig plats är skyldig att tydligt märka containern med ägarens 
eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. 
 
Ägaren, eller den som är i ägarens ställe, till sådana objekt som nämns 
ovan som ska ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt mar-
kera objektet med ägarens eller brukarens namn, adress 
och telefonnummer. 
Vid utplacering av sådana objekt ska brandskyddsaspekter beaktas. Vi-
dare ska särskild hänsyn tas till gång- och cykeltrafik. 
 
På varje hörn av container eller liknande anordning ska reflexer finnas 
och vara synliga från alla sidor. 
 
 

Markiser, flaggor och skyltar 
 

§ 9 
 

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut  
över en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana 
på lägre höjd än 4,50 meter. 
 
Markiser, flaggor, skyltar, banderoller och liknande anordningar får inte 
sättas upp på lägre höjd över marken så att den del av anordningen 
som hänger ner över en gångbana har lägre höjd än 2,30 meter, och 
den del som hänger över en körbana inte har lägre höjd än 4,50 meter.  
 
I den mån bygglov har beviljats, framgår av detta hur anordningen skall 
placeras.  
 
Samma villkor och bestämmelser som gäller för markiser, flaggor och 
skyltar skall även gälla grenar från träd, buskar och övriga utskjutande 
föremål. 
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Affischering 
 

§ 10 
 

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av       
polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar     
eller liknande som vetter mot offentlig plats. 
 
Gatuskyltar, så kallade trottoarpratare, samt annan skyltning får inte 
sättas upp på offentlig plats utan tillstånd av polismyndigheten. 
 
Tillstånd behövs dock inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare     
eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. 
Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och 
andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad 
där rörelsen finns. 
 
Polismyndighetens tillstånd krävs för att sätta upp affisch, annons eller 
annat sådant anslag på eller över offentlig plats eller på husvägg, sta-
ket, vägbro, kopplingsskåp, stolpar, träd eller liknande, som vetter mot 
offentlig plats.  
 
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller 
andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål.  
 
Tillstånd behövs inte heller för näringsidkare för att sätta upp annonser 
och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på 
byggnad där rörelsen finns.  
 

 

Högtalarutrustning 

Högtalarutsändning 
 

 
 

§ 11 
 

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till 
personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller lik-
nande utan tillstånd av polismyndigheten. 
 
 

Förtäring av alkohol 
 

§ 12 
 

Spritdrycker, vin, starköl och folköl får inte förtäras inom områden som 
framgår av bilagd lista. 
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Spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker med en alko-
holhalt överstigande 3,5 volymprocent får inte förtäras på offentlig plats 
annat än i samband med tillåten utskänkning av sådana drycker inom 
områden som framgår av bilaga 1. 
 
 
 

Camping 
 

§ 13 
 

Camping får inte ske på Hästgärdet eller området vid Motionscentralen 
utan tillstånd från kommunen eller arrendatorn av Mössebergs Camping. 
 
Camping förbjuden på offentlig plats. 
 
 
 

Hundar 
 

§ 14 
 

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande 
eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestäm-
melserna i § 15 och 16 i dessa föreskrifter. Det som sägs i dessa para-
grafer gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för polishund   
i tjänst. 
 
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande 
eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestäm-
melserna i 15 §.  
Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad 
person, servicehund- och signalhund försedd med tjänstetäcke eller för 
polishund i tjänst. 
 
 
 
 

§ 15 

 
Hundar ska hållas kopplade inom områden som utgör försäljningsplats 
medan torghandel pågår, samt i de parker eller planteringar som fram-
går av bilagd lista under tiden den 1 april–30 september. 
 

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte 
inom inhägnade områden. 
 

När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens 
namn, adress och telefonnummer. 
 

Hundar får inte vistas på begravningsplats eller badplats. Skogssjön ska  
i sin helhet betraktas som badplats. 
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§ 16 
 

Inom områden med sammanhållen bebyggelse ska föroreningar efter 
hundar plockas upp. 
 
Under vistelse utomhus på offentlig plats ska hund hållas under tillsyn.  
 
Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats med undantag av de om-
råden där kommunen anordnat hundrastplatser.  
 
När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens 
namn, adress och telefonnummer.  
 
Orenlighet efter hund skall plockas upp dels på samtliga gångbanor, 
parkvägar samt samtliga offentliga platser. 
Orenligheten ska förslutas och placeras i där för avsedd behållare eller 
papperskorg 
 
Hundar får inte vistas på begravningsplats. 
 
Under perioden 1 juni – 31 augusti gäller kopplingstvång vid allmänna 
badplatser. 
Under perioden 1 juni – 31 augusti får hundar inte bada på de allmänna 
badplatserna.  
Skogssjön ska i sin helhet betraktas som badplats. 
 
 

 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 
 

§ 17 
 

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter 
från sjukhuset i Falköping respektive Falbygdsklinikerna samt äldre-   
och handikappboendet inom kvarteren Läkaren, Bergsliden 1, 2 och 13,   
Trätorgets äldreboende samt Ranliden i Falköping, Katarinagården i  
Torbjörntorp, Frökindsgården i Kinnarp, Alvershus i Åsarp, Björktuna  
och Vårdcentrum i Stenstorp, Elvagården i Vartofta, samt Vårdcentrum 
och Vilskegården i Floby. 
 

Tillstånd av polismyndighet krävs för att få använda pyrotekniska varor 
på platser (gäller även andra platser än offentliga) i syfte att förhindra   
att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av 
pyrotekniska varor. Tillståndsplikten gäller inom områden med samman-
hållen bebyggelse som inte omfattas av förbudet i ovanstående stycke i 
Falköping, Broddetorp, Floby, Gudhem, Kinnarp, Odensberg, Stenstorp, 
Torbjörntorp, Vartofta, Yllestad, Åsarp och Åsle vid alla tidpunkter utom 
påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton mellan klockan 20.00  
och 01.00 efterföljande dag. 
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§ 17 a 
 

Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska     
varor på offentlig plats inom områden med sammanhållen bebyggelse    
i Falköping, Broddetorp, Floby, Gudhem, Kinnarp, Odensberg, Stens-
torp, Torbjörntorp, Vartofta, Yllestad, Åsarp och Åsle i syfte att upprätt-
hålla den allmänna ordningen. 
 
 

Sprängning och skjutning med eldvapen m.m. 
 

§ 18 
 

Paintballvapen får inte användas på de platser som anges i § 2 och 3    
i dessa föreskrifter. 
 

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor samt sprängning och 

skjutning med handeldvapen m.m.  
 

§ 16 
 

Det är inom samtliga tätorter i Falköpings kommun endast tillåtet att an-
vända pyrotekniska varor under påskafton, valborgsmässoafton och ny-
årsafton klockan 20.00 - 01.00 efterföljande dag  
Under övriga tider på året krävs alltid tillstånd från polismyndigheten.  
Avfyringsplats och nedslagningsplats får inte vara närmare bostadsbygg-
nad än 25 meter. 
 
Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 
meter från sjukvårdsinrättning eller äldre- och omsorgsboenden.  
 
 
 

§ 18 
 

Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med 
handeldvapen samt kolsyre-, luft, fjädervapen eller motsvarande som 
avses i 2 kap. 1 § 2 st. vapenlagen. 
 
 
 
 
 

Ridning och löpning 
 

§ 19 
 

Ridning får inte ske i iordningställda löp- eller skidspår på Mösseberg 
eller Ålleberg annat än när spåret också är markerat som ridspår. På 
sistnämnda spår får inte ridning ske i iordningställt skidspår. 
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Ridning får inte ske i löp- eller skidspår annat än när spåret också är 
markerat som ridspår. På sistnämnda spår får inte ridning ske i iord-
ningställt skidspår. 
 
 
 

Avgift för att använda offentlig plats 
 

§ 20 
 

För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt 
med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder 
som har beslutats av kommunfullmäktige. 
 
 
 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
 

§ 21 
 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av § 5—9,    
§ 10 första stycket, § 11—19 i dessa föreskrifter kan dömas till penning-
böter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen. 
 

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och för-
verkande. 
 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av dessa fö-
reskrifter kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket 
ordningslagen. I ordningslagen finns också bestämmelser om polismyn-
dighetens rätt att utfärda förelägganden och rätt att förverka egendom. 

 

 
  

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Denna kommunala författning ersätter författningen 2012:18. 
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Alkoholförtäringsförbud   Bilaga 1 

Teckenförklaring 

                 

Alkoholförtäringsförbud utan 

särskilt tillstånd 

 

Bil 1.2 Gäller endast Veckan 

före skolavslutning samt skolav-

slutningsdagen 

Bil 1.2 



 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-04 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 23 Dnr 2021/00021  

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritids-
nämnden 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden godkänner dokumenthanteringsplanen för 

kultur- och fritidsnämnden. 

2 Dokumenthanteringsplanen gäller från och med den 1 juni 2021 och 

ersätter kultur- och fritidsnämndens del av den dokumenthanteringsplan 

som antogs av kommunfullmäktige den 27 februari 2017, § 22.       

Bakgrund 

Dokumenthanteringsplanen beskriver hur kultur- och fritidsnämnden ska 

hantera sina handlingar, vad som ska bevaras och vad som kan gallras. Enligt 

arkivlagen är myndigheternas arkiv en del av det nationella kulturarvet. 

Falköpings kommun har de senaste åren haft en gemensam dokumenthante-

ringsplan för samtliga nämnder. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt 

sammanträde den 27 maj 2019 att varje nämnd ska upprätta och anta sin 

egen dokumenthanteringsplan.  

Ett förslag till dokumenthanteringsplan har tagits fram av kultur- och fritids-

förvaltningen och i samarbete med övriga förvaltningar. Vissa delar av 

planen är gemensamma för alla nämnder.  

Barnkonsekvensanalys 

Ett systematiskt kvalitetsarbete och en struktur för hantering av allmänna 

handlingar är nödvändigt för demokratin, invånarna och samhället i stort. 

Dokumenthanteringsplanen syftar även bland annat till att följa rätten att ta 

del av allmänna handlingar. Hur invånare ges möjlighet att ta del av all-

männa handlingar förefaller vara likvärdigt, genom att kontakta nämnds-

administrationen eller kommunens webbsida. För att säkerställa att barn och 

unga kan tillgodoses rätten att ta del av information och allmänna handlingar 

bör alternativa kommunikationssätt övervägas i dialog med barn och unga. I 

förvaltningens internkontrollplan ingår uppföljning av dokumenthanterings-

plan där vissa risker har identifierats. Den nu gällande dokumenthanterings-

planen riskerar att inte ge rätt stöd till tjänstepersoner i arbetet vilket skulle 

kunna medföra att exempelvis handlingar som rör barn och unga kan komma 

att slängas. Det nya förslaget till dokumenthanteringsplan är mer detaljerat 

och bedöms ge tjänstepersoner ett tydligare stöd. En del handlingar som 

ordnas eller bevaras kan innehålla barns personuppgifter. I Dataskydds-

förordningen lyfts barn särskilt fram samt att barns personuppgifter förtjänar 

särskilt skydd, eftersom barn kan vara mindre medvetna om berörda risker, 

följder och skyddsåtgärder samt om sina rättigheter när det gäller behandling 
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av personuppgifter. Detta följs också upp genom internkontrollplan vilket 

bedöms säkerställa barns rätt till integritet, privatliv och skydd. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 12 mars 2021 

Förslag till dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsförvaltningen       

  

 

Paragrafen skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden            
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

2021-03-12 
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 Kultur- och fritidsnämnden 

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritids-
nämnden 

Förslag till beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden godkänner dokumenthanteringsplanen för 

kultur- och fritidsnämnden. 

2 Dokumenthanteringsplanen gäller från och med den 1 juni 2021 och 

ersätter kultur- och fritidsnämndens del av den dokumenthanteringsplan 

som antogs av kommunfullmäktige den 27 februari 2017, § 22.        

Bakgrund 

Dokumenthanteringsplanen beskriver hur kultur- och fritidsnämnden ska 

hantera sina handlingar, vad som ska bevaras och vad som kan gallras. Enligt 

arkivlagen är myndigheternas arkiv en del av det nationella kulturarvet. 

Falköpings kommun har de senaste åren haft en gemensam dokumenthante-

ringsplan för samtliga nämnder. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt 

sammanträde den 27 maj 2019 att varje nämnd ska upprätta och anta sin 

egen dokumenthanteringsplan.  

Ett förslag till dokumenthanteringsplan har tagits fram av kultur- och fritids-

förvaltningen och i samarbete med övriga förvaltningar. Vissa delar av 

planen är gemensamma för alla nämnder.  

Barnkonsekvensanalys 

Ett systematiskt kvalitetsarbete och en struktur för hantering av allmänna 

handlingar är nödvändigt för demokratin, invånarna och samhället i stort. 

Dokumenthanteringsplanen syftar även bland annat till att följa rätten att ta 

del av allmänna handlingar. Hur invånare ges möjlighet att ta del av all-

männa handlingar förefaller vara likvärdigt, genom att kontakta nämnds-

administrationen eller kommunens webbsida. För att säkerställa att barn och 

unga kan tillgodoses rätten att ta del av information och allmänna handlingar 

bör alternativa kommunikationssätt övervägas i dialog med barn och unga. I 

förvaltningens internkontrollplan ingår uppföljning av dokumenthanterings-

plan där vissa risker har identifierats. Den nu gällande dokumenthanterings-

planen riskerar att inte ge rätt stöd till tjänstepersoner i arbetet vilket skulle 
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kunna medföra att exempelvis handlingar som rör barn och unga kan komma 

att slängas. Det nya förslaget till dokumenthanteringsplan är mer detaljerat 

och bedöms ge tjänstepersoner ett tydligare stöd. En del handlingar som 

ordnas eller bevaras kan innehålla barns personuppgifter. I Dataskydds-

förordningen lyfts barn särskilt fram samt att barns personuppgifter förtjänar 

särskilt skydd, eftersom barn kan vara mindre medvetna om berörda risker, 

följder och skyddsåtgärder samt om sina rättigheter när det gäller behandling 

av personuppgifter. Detta följs också upp genom internkontrollplan vilket 

bedöms säkerställa barns rätt till integritet, privatliv och skydd. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 12 mars 2021 

Förslag till dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsförvaltningen       

Beslutet ska skickas till 

Kultur- och fritidsförvaltningens styr- och ledgupp 

 

 

Ulla Andersson 

Nämndsekreterare 
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Inledning 
Kultur- och fritidsnämndens dokumenthanteringsplan beskriver nämndens 

handlingar*, om de ska gallras eller bevaras. Planen anger det man behöver 

veta för att kunna hantera och hitta en handling från att de kommer in, upp-

rättas och tills den ska bevaras eller gallras. Handlingar avser huvudexemplar, 

original. Övriga exemplar och kopior som finns ute i verksamheten ska gallras 

när de inte längre behövs. 

* En handling innehåller information och exempel på handlingar är brev, skrivelser, yttran-

den, protokoll, beslutsunderlag och beslut. Det kan också handla om e-post, video- eller 

bandupptagningar. 
 

Planens syfte är också att se till att nämnden följer arkivlagen som bland annat 

säger att myndigheters arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de 

tillgodoser   

 rätten att ta del av allmänna handlingar 

 behovet av information för rättskipningen och förvaltningen 

 forskningens behov 

 

I arkivlagen slås också fast att myndigheternas arkiv är en del av det nationella 

kulturarvet.  

 

Grundprincipen är att alla allmänna handlingar ska registreras och bevaras. En 

handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och anses som inkom-

men till eller upprättad av myndigheten enligt Offentlighets- och sekretess-

lagen och Tryckfrihetsförordningen. 

 

Bestämmelser som reglerar hanteringen av myndig-
heters handlingar 

Tryckfrihetsförordningen (1949:105) är en av Sveriges grundlagar och behand-

lar rätten att ta del av allmän handling och vad som är en allmän handling. All-

männa handlingar ska hållas ordnade så att de snabbt kan tas fram på begäran. 

 

Arkivlagen (1990:782) beskriver att myndighetens arkiv bildas av de allmänna 

handlingar från myndighetens verksamhet som beskrivs i tryckfrihetsförord-

ningen och sådana handlingar som upprättas av och som myndigheten beslutar 

ska tas om hand för arkivering. Myndigheten ska vårda arkivet och göra det 

tillgängligt. 

 

Arkivförordningen (1991:446) talar bland annat om att handlingar ska arkive-

ras när ett ärende slutbehandlats eller när handlingarna är färdigställda. När en 

myndighets organisation eller arbetssätt ändras, ska myndighetens arkivbild-

ning ses över. Den inverkan som ändringen kan få på arkivbildningen och på 

förutsättningarna för gallring ska beaktas.  

 

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) slår fast huvudregeln att varje 

myndighet är skyldig att registrera allmänna handlingar och att registreringen 

ska ske utan dröjsmål. Handlingar som innehåller sekretessreglerade uppgifter 

har ett absolut registreringskrav och ska därför alltid registreras. Lagen be-

handlar även bestämmelser om tystnadsplikt och om förbud mot att lämna ut 

allmänna handlingar.  
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Ordning och arkivering av kultur- och fritidsnämndens 
handlingar 
De flesta av nämndens handlingar förvaras digitalt i olika IT-system, i data-

baser i dator eller i pärm. Handlingar som ingår i ärenden som ska bevaras på 

papper förvaras i nämndens närarkiv tills de lämnas till kommunarkivet för 

slutförvaring. Vissa typer av handlingar förvaras och sorteras på annat sätt, 

vilket framgår av den här planen. 

 

Bevarande och gallring 
Grundprincipen är att alla handlingar ska bevaras, alltså sparas för alltid. Enligt 

arkivlagen får allmänna handlingar gallras om det inte medför inskränkningar i 

rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskip-

ningen och förvaltningen samt forskningens behov. Gallring bör ske med stor 

försiktighet och utgå ifrån vad som är intressant för eftervärlden att känna till 

om nämndens verksamhet.  

 

Gallring innebär att information och handlingar förstörs. Vad som ska gallras 

framgår i denna plan. Samråd om gallring ska ske med kommunens arkiv-

myndighet innan beslut om gallring tas. Hur samrådsförfarandet ska gå till 

regleras i arkivreglementet. Allmänna handlingar får endast gallras om det 

fattats beslut av nämnden. Vissa lagbestämmelser och föreskrifter begränsar 

den kommunala beslutanderätten i gallringsfrågor.  

 

I enskilda fall kan ytterligare handlingar bevaras än de som ska bevaras enligt 

dokumenthanteringsplanen om nämnden anser att handlingarna kan ha ett 

värde för framtiden. 

 

Ekonomi – Bokföring och arkivering   
Lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR), trädde i 

kraft den 1 januari 2019. Bokföring och arkivering i den nya lagen har reglerats 

till att dokumentation som används för att bevara räkenskapsinformation ska 

vara varaktiga och lättåtkomliga.  

 

Räkenskapsinformation ska minst bevaras fram till och med det sjunde året 

efter utgången av räkenskapsåret. Innebörden av den nya bestämmelsen är att 

den tidigare tioåriga bevarandetiden har kortats ned till sju år. Bokförings-

nämnden samt SKR:s avdelning för juridik gör tolkningen att gallringsfristen 

kan tillämpas retroaktivt. Den förändrade gallringsfristen trädde i kraft 1 janu-

ari 2019, men kan alltså tillämpas bakåtverkande, vilket innebär att räkenskaps-

information upprättad 2011 kan gallras år 2019.  

 

Observera att ett lokalt gallringsbeslut måste fattas innan räkenskapsinforma-

tion får gallras. Även om bevarandetiden för räkenskapsinformation har kortats 

ned till sju år i LKBR kan det finnas andra skäl för att fatta beslut om gallring 

med längre frister, som t.ex. preskription, revision och pensionsuträkning, eller 

att räkenskapsinformation bevaras med hänsyn tagen till bevarandeändamålen i 

3 § arkivlagen (1990:782). 
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Gallring – ekonomihandlingar 
När det står att en handling kan gallras efter sju år betyder det sju kalenderår 

efter det år då handlingen upprättades. Om man beslutat att en handling från 

2020 ska gallras med sju års frist, innebär det att handlingen kan gallras tidigast 

den 1 januari 2028. 

 

Pappershandlingar 
Pappershandlingar som ska bevaras för framtiden ska vara upprättade på åld-

ringsbeständigt eller arkivbeständigt papper. Om man har anledning att tro att 

papperet kommer att utsättas för slitage, ska det vara arkivbeständigt. Papper 

som är arkivbeständigt är utvärderat enligt SS-ISO 11108 (och i Sverige oftast 

märkt med beteckningen Svenskt Arkiv). Åldringsbeständigt papper utvärderas 

enligt ISO 9706. Enligt Riksarkivet ska utskrift av arkivhandling vara enkel-

sidig. 

 

De pappersoriginal som inte ska bevaras på papper enligt denna dokument-

hanteringsplan ska skannas in, registreras och sedan gallras.  

 

Digitala handlingar 
Digitala handlingar bevaras i arkivbeständigt format.  

 

Rensning 
Rensning innebär att ta ställning till om minnesanteckningar, utkast och annat 

arbetsmaterial ska rensas eller bevaras. Dessa handlingar kan endast rensas om 

de inte tillfört sakuppgift till ärendet. Rensningen ska genomföras senast i sam-

band med att ärendet avslutas. 
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Allmän administration 
Handlingstyp Bevaras/Gallras Förvaringsplats Anmärkning 
Allmänna frågor (oftast e-post) 
inklusive svar 

Gallras Outlook 
Ciceron DoÄ 

Bevaras om av vikt för 
ärende eller verksamhet, 
annars gallras när det 
inte längre behövs. 

Anmälningar till olika aktiviteter 
som förvaltningen anordnar 

Gallras när aktiviteten 
är avslutad 

 Simskolor, vattengympa, 
skolbokningar Ekehagen, 
föreläsningar, guidningar, 
nomineringar m.m. 

Annonser, informationsblad, 
affischer, broschyrer o.d. som 
produceras av förvaltningen 

Bevaras Ciceron DoÄ Till ciceron i samband 
med verksamhets-
berättelse  

Avtal – se Upphandling och 
inköp 

   

Begäran om utlämnande av 
allmän handling  

Gallras efter utläm-
nandet 

  

Begäran om utlämnande av 
allmän handling som leder till 
överklagningsbart beslut 

Bevaras Ciceron DoÄ Den första prövningen 
görs av handläggare eller 
registrator 

Begäran om yttrande, före-
läggande 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Besiktningsprotokoll Gallras när nytt proto-
koll kommer 

Pärm 
G-katalog 

T.ex ishallen 

Beslut från nämnd, kommunfull-
mäktige, annan myndighet 

Bevaras/gallras Ciceron DoÄ 
Outlook 

Bevaras om beslutet 
leder till ett ärende/hör till 
ett ärende. I annat fall 
gallras beslutet efter 3 
månader. 
 

Beställningar/följesedlar – se 
Ekonomi 

   

Bilder, filmer m.m. (till webben, 
social medier) 
Modellavtal – se under GDPR 
Samtycken – se under GDPR 

Bevaras G-katalog 
Extern hårddisk 
 

Endast unika bilder 
 
 

Bilder, filmer m.m. framtagna för 
t.ex. intern information och ut-
bildning 

Gallras vid inaktuali-
tet eller när utbild-
ningen har slutförts 

  

Brandskydd, fördelning av 
ansvar och arbetsuppgifter 

Gallras vid uppdate-
ring 

Brandskyddspärm 
G-katalog 

 

Brandskyddsrond Gallras vid uppdate-
ring 

Brandskyddspärm 
 

 

Drive in-bingo –  
beslut från Länsstyrelsen 

Gallras när spel-
datumet är passerat 

Pärm i tjänsterum  

E-post, mappar 
(inklusive funktionsbrevlådor) 

 Inkorg 

 Skickat 

 Utkast 

Bevaras/Gallras Outlook 
Ciceron DoÄ 
 
 

E-post som är av vikt för 
ett ärende bevaras i 
Ciceron DoÄ och gallras 
då automatiskt från Out-
look av ansvarig tjänste-
person.  
E-post av tillfällig eller 
ringa betydelse gallras 
efter 3 månader av 
ansvarig tjänsteperson. 
 

Enkät som gjorts för att utvärde-
ra verksamheten samt samman-
ställning av enkätsvar 

Bevaras/Gallras Ciceron DoÄ Enkätsvaren gallras efter 
sammanställning. 

Enkät som förvaltningen blivit 
ombedd att svara på 

Gallras omgående 
om inget annat sägs 

  

Fastighetsrond Gallras vid inaktualitet Pärm 
G-katalog 
Outlook 
 

Kopior efter ronder som 
gjorts tillsammans med 
personal från samhälls-
byggnadsförvaltningen 
 



 7 

Handlingstyp Bevaras/Gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Fullmakt för postöppning Gallras vid avslutad 
anställning 

Pärm i tjänsterum  

Följesedlar/beställningar – se 
Ekonomi 
 

   

Handlingar som registreras men 
som inte tillhör ett ärende (har 
endast dokument-ID) 
 

Gallras efter 2 år 
alternativt innan över-
föring till e-arkiv 

Ciceron DoÄ T.ex. beslut från Läns-
styrelsen om ingrepp i 
fornlämningar, polis-
anmälningar 
 

Korrespondens Se anmärkning Ciceron DoÄ 
Outlook 
G-katalog 

Bevaras om korrespon-
densen är viktig för 
ärende eller verksamhet, 
annars gallras när det 
inte längre behövs 
 

Kurs- och konferens-
inbjudningar, inkomna 
 

Gallras vid inaktualitet Till respektive hand-
läggare 

 

Kvalitetsdokument, process-
beskrivningar 

Bevaras Ciceron DoÄ Verktyg för uppföljning av 
kvalitet, eventuella hand-
lingsplaner 
 

Livsmedelsanläggning – 
registrering, riskklassning 
 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Livsmedelskontroll – rapport 
 

Gallras efter 5 år Ciceron DoÄ  

Manualer, lathundar Uppdateras löpande G-katalog  

Mottagnings- och delgivnings-
bevis 

Bevaras/Gallras Ciceron DoÄ Beror på bevisvärde. Ta 
ställning i varje enskilt 
fall. 
 

Organisationsbeskrivning 
 

Bevaras G-katalog  

Polisanmälan gjord av förvalt-
ningen 
 

Gallras efter 2 år Ciceron DoÄ  

Projekt 

 Förstudierapport 

 Projektdirektiv 

 Projektplan 

 Aktivitetsrapport 

 Slutrapport 

 Mötesanteckningar 

Bevaras 
 
 
 
 
 
 
 

Ciceron DoÄ  

Protokoll eller mötesanteck-
ningar 

 Ledningsgruppsmöten 

 Avdelningsmöten 

 Personalmöten 

 Informationsmöten 

 Interna verksamhetsmöten 
o.d. 

Se anmärkning 
 
 
 
 
 
 
 
 

G:katalog 
 
 
 

Bevaras om de innehåller 
beslut eller information av 
direkt betydelse för verk-
samhet 
 
Gallras efter 5 år 

Protokoll, MBL 
 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Rapporter, inkommande från 
andra som inte ingår i ett ärende 
 

Bevaras Ciceron DoÄ Arkeologisk utredning 
o.d. 

Rapporter/redovisningar (både 
inkommande och lämnade) 

Bevaras Ciceron DoÄ Från förenings arrange-
mang, till nämnd/myndig-
het som beslutat om 
bidrag, internkontroll och 
övriga rapporter av vikt 
för verksamhet 
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Handlingstyp Bevaras/Gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Reklam, broschyrer m.m. Gallras omgående  Gallras av registrator 
eller av den som tar hand 
om handlingen 

Remisser 
Remissvar 

Bevaras Ciceron DoÄ Bevaras om remissen 
leder till ett ärende 

Revisionsrapporter, gransk-
ningsrapporter 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Risk- och konsekvensanalys 
 

Bevaras Ciceron DoÄ Samlas i ett ärende varje 
år 

SAMS – facklig samverkan 
(samarbetsorgan mellan arbets-
givare och arbetstagare 

Bevaras  G:katalog 
Närarkiv 

Till närarkiv omgående 
Till kommunarkiv efter 3 
år 

Sociala medier 
 

Gallras efter hand Server Om inlägg föranleder ett 
ärende bevaras informa-
tionen i diarieförda hand-
lingar 

Statistik som inte ingår i verk-
samhetsberättelse 

Gallras efter 2 år   

Statistikunderlag (besöks-
rapporter och liknande) 

Gallras vid inaktualitet  Statistiken skrivs in i 
verksamhetsberättelse 

Synpunkter från allmänheten 
samt svar, ringa eller tillfällig 
betydelse 

Gallras efter 2 år DF Respons 
Ciceron DoÄ 

Kan registreras i olika 
verksamhetssystem 
beroende på vad saken 
gäller. Om det blir ett 
ärende så diarieförs detta 
i dokument- och ärende-
hanteringssystemet. 

Synpunkter från allmänheten 
samt svar och Statistik 

Bevaras DF Respons 
Ciceron DoÄ 

Se ovan 

Tidningsurklipp Bevaras Klippärm Omgående till närarkiv 
Till kommunarkiv efter 3 
år 

Tillstånd från andra myndig-
heter vid arrangemang o.dyl. 
 

Gallras 2 år efter upp-
hörd giltighet 

Pärm i tjänsterum 
G-katalog 

Tillstånd från t.ex. 
polisen, länsstyrelsen 

Tillsynsprotokoll Bevaras Pärm 
Ciceron DoÄ 

 

Utredningar Bevaras/Gallras Ciceron DoÄ Bevaras om de tillför 
information till ärende. 
Utredningar för känne-
dom kan gallras efter 1 år 
eller vid inaktualitet. 

Yttrande till myndighet, domstol, 
annan organisation eller enskild 
i ärenden 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Överklaganden och begäran om 
omprövning av beslut 

Bevaras Ciceron DoÄ  
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Bad & Fritid 

Handlingstyp Bevaras/Gallras Förvaringsplats Anmärkning 
Egenkontroller Gallras vid inaktuali-

tet 
Pärm  

Märkesnoteringar för simskole-
grupper 

Gallras efter 2 år Pärm  

Närvaroförteckningar, t.ex. över 
elever som deltagit i simunder-
visning 

Gallras efter 2 år Pärm  

Vattenprover – analysrapporter Gallras efter 3 år Pärm  

 

Lokalbokningar Uppdateras löpande Interbook Go/Actor  

Kort/nyckelkvittenser Gallras vid återläm-
nande av kort/nyckel 

Pärm  

Lotteriregistrering Sparas Ciceron DoÄ  

Redovisning till 
Spelinspektionen 

  Sker digitalt 

 

Bibliotek 

Handlingstyp Bevaras/Gallras Förvaringsplats Anmärkning 
Bibliotekskatalog Uppdateras löpande BookIT  
Förteckning över prenumera-
tioner av databaser 

Bevaras Pärm 
G-katalog 

Närarkiv 

Förteckning över tidningar och 
tidskrifter 

Bevaras  Närarkiv 

Låntagarposter Gallras vid inaktuali-
tet 

BookIT För inaktuella konton 
sker gallring efter 3 år om 
det inte finns några krav 
på låntagaren 

SCB-statistik Bevaras Pärm Till kommunarkiv efter 10 
år 

 

Bidrag 

Handlingstyp Bevaras/Gallras Förvaringsplats Anmärkning 
Ansökningar till externa aktörer 
och beslut 

Bevaras Ciceron Länsstyrelsen, Västra 
Götalandsregionen, 
Kulturrådet m.m. 

Arrangemang – bidragsansök-
ningar 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Föreningar och studieförbund – 
bidragsansökningar  

Gallring efter 5 år Tjänsterum 
Närarkiv 
G-katalog 
Actor 

Pappersansökningar: 
Till närarkiv efter 1 år 
 

Föreningar och studieförbund – 
verksamhetsberättelser 

Bevaras Tjänsterum 
Närarkiv 
G-katalog 
Actor 

Pappersdokument: 
Till närarkiv efter 1 år 
Till kommunarkiv efter 5 
år 
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Kulturarv 

Handlingstyp Bevaras/Gallras Förvaringsplats Anmärkning 
Beslut från Länsstyrelsen Gallras vid behov Pärm  

Bokningsstatistik (kalender, 
offerter, vaktmästarlista) 

Gallras efter 3 år Närarkiv 
G:Museum 

 

Dokumentation av verksamhet 
och åtgärder på museet, t.ex. 
utställningar, åtgärder i perma-
nent utställning 

Bevaras 
 

Närarkiv 
G:Museum 
I:Bilddata/Utställningar 

 

Dokumentation av åtgärder i 
forntidsbyn, t.ex. åtgärds-
beskrivningar, rapporter, 
underhållsplaner 

Bevaras Närarkiv 
G:Museum/Ekehagen/- 
Stiftelsen 

 

Dokumentation kopplad till 
större donationer till museet 

Bevaras Primus 
Närarkiv 

Kopia till registrator 
Diarieförs 

Dokumentation kopplat kring 
samlingsförvaltning 

Bevaras Primus 
Närarkiv 

Enligt gällande Riktlinje 
för samlingsförvaltning 

Lånekvitton Vid inaktualitet Närarkiv  

Museala handlingar, fotografier, 
arkivhandlingar, urklipp, 
topografiska register m.m. 

Bevaras Närarkiv Enligt gällande Riktlinje 
för samlingsförvaltning 

Museets föremålsregister, arkiv-
förteckning 

Bevaras Primus 
Närarkiv 

Äldre variant i pappers-
form 

Museirådet Bevaras G:katalog Till kommunarkiv efter 3 
år 

Stiftelsen Ekehagens Forntidsby 
med tillhörande handlingar 

Bevaras Närarkiv Till kommunarkiv efter 5 
år 

Tillståndsansökningar, beslut, 
kontrollrapporter m.m. kopplat till 
djurhållning 

Bevaras Närarkiv 
Ciceron DoÄ 

 

Vattenprov, eventuella andra 
analysrapporter 

Gallras efter 3 år Pärmen Egenkontroll i 
tjänsterum 

 

 

Strategi 

Handlingstyp Bevaras/Gallras Förvaringsplats Anmärkning 
Intresseanmälan till 
konstuppdrag 

Gallras när 
uppdrags-tagare 
är utsedd 

G:katalog Intresseanmälan och 
avtal sparas för den 
som blir utsedd. 

LUPP (lokal uppföljning av ung-
domspolitik) – ansökan och 
rapport 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Planeringsmöten med 
föreningar (arrangemang m.m.) 

Gallras vid 
inaktuali-tet 

G-katalog  

Register över konstverk Bevaras Primus  
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Ekonomi 
Handlingstyp Bevaras/Gallras Förvaringsplats Anmärkning 
Attest- och utanordnings-
behörighet 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Bokföringsorder 
 

Gallras efter 2 år Pärm 
Närarkiv 

 

Debiteringsunderlag Gallras efter 2 år 
 
 

Pärm 
Actor 

T.ex. simskolor, Mat-
hjälpen, uthyrning av 
lokaler. 

Följesedlar  Gallras efter avstäm-
ning mot fakturan  

  

Kassarapporter med kvitton och 
kontanter 

Gallras efter 2 år 
 

Pärm Originalen finns på 
ekonomikontoret 

Kassarullar Gallras efter 7 år  Om fullständigt underlag 
lämnas med kontant-
redovisning och dags-
rapport behöver inte 
kassarullar sparas. 

Kontoplaner Gallras när det 
kommer nya 

Pärm  

Kundfakturakopior på utskickade 
fakturor 

Gallras när fakturan 
är betald 

Pärm  

Kvitton, kopia på köpta varor på 
kundnr 
 
Kvitton vid kontantköp  

  Lämnas till Anette 
 
 
Redovisas till löne-
enheten 

Leverantörsfakturakopior på 
inkomna fakturor 

Gallras efter 2 år Pärm 
Närarkiv 

 

Transaktionslista Gallras efter 2 år Pärm  

Utbetalningsorder Gallras efter 2 år Pärm 
Närarkiv 
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GDPR-administration 
Handlingstyp Bevaras/Gallras Förvaringsplats Anmärkning 
Anmälan av dataskyddsombud 
till Datainspektionen och bekräf-
telse 

Bevaras Ciceron DoÄ Beslut i nämnd 
 

Anmälan om personuppgifts-
incident till Datainspektionen  

Bevaras Ciceron DoÄ  

Anmälan om personuppgifts-
incident till egen förvaltning/-
nämnd 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Begäran om radering samt svar Bevaras i ärendet 
 
Gallras i e-tjänsten 
när beslutet vunnit 
laga kraft 

Ciceron DoÄ  

Begäran om registerutdrag samt 
svar 

Gallras efter 1 år Ciceron DoÄ  

Begäran om rättelse samt svar Bevaras i ärendet 
 
Gallras i e-tjänsten 
när beslutet vunnit 
laga kraft 

Ciceron DoÄ  

Dokumentation om incident-
rapportering 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Konsekvensbedömning för vissa 
personuppgiftsbehandlingar 

Gallras vid ny konse-
kvensbedömning 

Draftit  

Modellavtal Gallras när uppdraget 
är slutfört 

Pärm  

Personuppgiftsbiträdesavtal och 
instruktion för personuppgifts-
biträde 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Registerförteckning för registre-
ring av personuppgiftsbehand-
lingar 

Gallras vid uppdate-
ring 

Draftit  

Samtycken/återtaganden av 
samtycken till behandling av 
personuppgifter 

Gallras efter 2 år  Handlingarna ska gallras 
2 år efter att samtyckes-
tiden för samtycket löpt 
ut eller att samtycket 
återkallats, förutsatt att 
behandlingen i fråga har 
avslutats – detta under 
förutsättning att hand-
lingarna inte behövs som 
bevis i en tvist. 

Samtyckesavtal med låntagare Gallras om låntaga-
ren inte varit aktiv 
under de senaste 3 
åren 

Pärm i låst dokument-
skåp 

Gallras samtidigt i Book-
IT 

 

 

Handlingar av tillfällig eller mindre betydelse 
Se bilaga 1. 
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HR – Personaladministration 
Handlingstyp Bevaras/Gallras Förvaringsplats Anmärkning 
Arbetsmiljöronder, skydds-
ronder 

Gallras efter 5 år Pärm 
G:katalog 

 

Arbetsmiljöutredningar samt 
protokoll 

Gallras efter 3 år G-katalog  

Arbetsschema Gallras vid uppdate-
ring 

Pärm 
G:katalog 

 

Bisyssla, redovisning Gallras vid 
inaktualitet 

 Avstämning vid med-
arbetarsamtal 

Flextidssammanställningar Gallras efter 1 år Pärm 
G:katalog 

 

Introduktion nyanställda, 
checklista 

Gallras vid uppdate-
ring 

G:katalog  

Introduktionsprogram Bevaras   

Kompetensutvecklingsplan Gallras vid 
inaktualitet 

  

Medarbetarenkät Bevaras Ciceron DoÄ  

 

Upphandling och inköp 
Handlingstyp Bevaras/Gallras Förvaringsplats Anmärkning 
Anbud, tävlingsbidrag både 
antagna och inte antagna 
anbud 

Bevaras Ciceron DoÄ Modeller, ritningar som 
finns beskrivna/avbildade 
i dokumentationen kan 
gallras 

Anbudsförteckningar Bevaras Ciceron DoÄ Anbudsprotokoll, 
sammanställningar 

Anbudsutvärderingar Bevaras Ciceron DoÄ  

Annonsering av förfrågnings-
underlag 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Avtal – nyteckning, tillägg, 
ändring, förlängning 

Bevaras/Gallras 
(se anmärkning) 

Ciceron DoÄ Beroende på lagstiftning 
kan de behöva bevaras i 
originalformat/pappers-
form för att styrka ett 
legalt förhållande/bevis. 

Avtal och kontrakt av kortvarig 
karaktär 

Gallras efter 2 år eller 
efter att nytt avtal 
träffats 

Pärm 
G:katalog 

Konstnärer, artister, före-
läsare, serviceavtal m.m. 

Beställningsblanketter Gallras  Skickas till leverantören 
som identifierar innehåll 
och utformning. Om 
kopia finns kan de gallras 
efter att uppdraget är 
utfört. 

Dokumentation av direktupp-
handlingar, Upphandlings-
myndighetens blankett 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Frågor, svar och komplette-
ringar under annonsering 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Förfrågningsunderlag/offert 
 

Bevaras Ciceron DoÄ  

Offerter på inköp som saknar 
ramavtal 

Gallras efter 1 år Pärm  

Prisjustering/prisuppräkning Bevaras Ciceron DoÄ  

Tilldelningsbeslut Bevaras Ciceron DoÄ Skickas till den som har 
delegation på att fatta 
beslutet 

Tilldelningsmeddelande Bevaras Ciceron DoÄ Skickas till alla som har 
lämnat anbud 

Uppdragsbeställning Bevaras Ciceron DoÄ  

Uppsägning av avtal Bevaras Ciceron DoÄ  

Överprövning/överklagande, 
skrivelse från Förvaltnings-
rätten – samtliga handlingar 

Bevaras Ciceron DoÄ  
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Nämndadministration 
Handlingstyp Bevaras/Gallras Förvaringsplats Anmärkning 
Anmälningsärenden till nämnd, 
lista 

Gallras efter justerat 
protokoll 

Ciceron DoÄ Bevaras i protokoll 

Anslagsbevis Gallras automatiskt 
efter 21 dagar  

 Digitalt 

Ansökan om förlorad arbetsin-
komst, reseersättning samt 
sammanträdesarvode som inte 
rapporterats av nämndsekrete-
rare 

Gallras efter mandat-
periodens slut 

Pärm  

Attesterade 
sammanträdeslistor 

Gallras efter mandat-
periodens slut 

Pärm  

Avsägelse av förtroendevald 
och beslut 

Gallras efter mandat-
periodens slut 

Ciceron DoÄ  

Delegationsbeslut  Bevaras Ciceron DoÄ T.ex. anställning av 
personal, lotterier, ord-
förandebeslut 

Delegationsförteckning/lista till 
nämnd 
 

Gallras efter justerat 
protokoll 

Ciceron DoÄ Bevaras i protokoll 

Föredragningslista Bevaras Ciceron DoÄ Till närarkiv omgående 
Till kommunarkiv efter 3 
år 

Handlingar som ligger till 
grund för beslut i arbetsutskott 
och nämnd 
 

Bevaras Ciceron DoÄ Till närarkiv omgående 
Till kommunarkiv efter 3 
år 

Information till förtroendevalda 
som börjar sitt uppdrag 
 

Gallras vid ny man-
datperiod 

Pärm  

Justeringsanslag Bevaras Ciceron DoÄ Publiceras på digitala 
anslagstavlan, bevaras i 
protokollet 

Kallelse (till annat än au och 
nämnd) 

Gallras efter mandat-
periodens slut 

G:katalog  

Omröstningslista Gallras efter justering 
av protokoll 

Ciceron DoÄ Bevaras i protokoll 

Protokoll – Kommunala 
Pensionärsrådet 

Gallras efter 2 år G:katalog Anmälningsärende 

Protokoll – kultur- och fritids-
nämndens arbetsutskott och 
kultur- och fritidsnämnden 
 

Bevaras Ciceron DoÄ 
G:katalog 

Till närarkiv omgående 
Till kommunarkiv efter 3 
år 

Protokoll – Rådet för funktions-
hinderfrågor 
 

Gallras efter 2 år G:katalog Anmälningsärende 

Protokollsanteckning, skriftlig Gallras efter justering 
av protokoll 
 

Ciceron DoÄ Bevaras i protokoll 

Handlingstyp Bevaras/Gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Protokollsutdrag, från annan 
nämnd 

Bevaras/Gallras  Ciceron DoÄ Bevaras om det hör till ett 
ärende. I övrigt gallras 
efter 2 år. 

Protokollsutdrag, nämndens 
egna 

Bevaras Ciceron DoÄ I ärende 

Remiss Bevaras Ciceron DoÄ  

Remissvar/yttrande Bevaras Ciceron DoÄ  

Reservation med skriftlig 
motive-ring 

Motiveringen gallras 
efter justering av pro-
tokoll 

Ciceron DoÄ Bevaras i protokoll 

Sammanträdesplan Gallras efter mandat-
periodens slut 

G:katalog  

Skrivelser till kultur- och fritids-
nämnden 
 

Bevaras Ciceron DoÄ  
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Handlingstyp Bevaras/Gallras Förvaringsplats Anmärkning 

Stipendier – kultur-, förenings-
ledar- och idrottsstipendier. 
Ansökningar och förslag 

Bevaras Ciceron DoÄ Beslutas av kultur- och 
fritidsnämnden 

Tjänsteutlåtande Bevaras Ciceron DoÄ  

Valärenden Bevaras Ciceron DoÄ  

Yrkande, skriftligt Gallras efter justering 
av protokoll 

Ciceron DoÄ Bevaras i protokoll 

 

Arkivering och arkivförvaltning 
Handlingstyp Bevaras/Gallras Förvaringsplats Anmärkning 
Arkivbeskrivning – beskrivning 
av en nämnds allmänna hand-
lingar 

Bevaras Ciceron DoÄ Upprättas enligt arkiv-
lagen § 6 p.2 samt offent-
lighets- och sekretess-
lagen 4 kap. 2 § 

Gallringsbeslut Bevaras Ciceron DoÄ  

Gallringsutredning Bevaras Ciceron DoÄ  

Leveranskvitto över levererade 
handlingar till kommunarkivet 

Bevaras Pärm i närarkiv  

 

Styrdokument 

Handlingstyp Bevaras/Gallras Förvaringsplats Anmärkning 
Avdelningsplan Bevaras Ciceron DoÄ  

Avdelningsredovisning Bevaras Ciceron DoÄ  

Biblioteksplan Bevaras Ciceron DoÄ  

Budget  Bevaras Ciceron DoÄ  

Delegationsbestämmelser Bevaras Ciceron DoÄ  

Delårsredovisning Bevaras Ciceron DoÄ  

Dokumenthanteringsplan Bevaras Ciceron DoÄ  

Flerårsplan Bevaras Ciceron DoÄ  

Intern kontroll Bevaras Ciceron DoÄ  

Kulturstrategi Bevaras Ciceron DoÄ  

Policy för föreningsbidrag Bevaras Ciceron DoÄ  

Reglemente Bevaras Ciceron DoÄ  

Riktlinje för föreningsbidrag Bevaras Ciceron DoÄ  

Verksamhetsplan Bevaras Ciceron DoÄ  

Verksamhetsrapport Bevaras Ciceron DoÄ  

Verksamhetsredovisning Bevaras Ciceron DoÄ  
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Bilaga 1 Handlingar av tillfällig eller mindre 
betydelse 
  

Handlingar av tillfällig eller ringa betydelse som kan gallras när de inte 

längre behövs. 

1. Kopior som inte har någon funktion eftersom det finns arkivexemplar hos 

nämnden med samma innehåll. 

 

2. Inkomna eller expedierade framställningar, förfrågningar och meddelan-

den av tillfällig eller rutinmässig betydelse karaktär. 

 

3. Handlingar som har kommit in för kännedom och som inte har lett till 

någon åtgärd, om de även i övrigt är av ringa betydelse. 

 

4. Inkomna handlingar som inte berör myndighetens verksamhetsområde, 

eller som är meningslösa eller obegripliga, om handlingarna inte kräver 

vidarebefordran till annan myndighet eller enskild för åtgärd. 

 

5. Register, liggare, listor och andra tillfälliga förteckningar som har till-

kommit för att underlätta myndighetens arbete och som saknar betydelse 

när det gäller att dokumentera myndighetens verksamhet, att återsöka 

handlingar eller att upprätthålla samband inom arkivet. 

 

6. Mottagnings- och delgivningsbevis förutsatt att de inte innehåller någon 

anteckning som tillför ärendet sakuppgifter. 

 

7. Handlingar som endast har tillkommit för kontroll av postbefordran, 

under förutsättning att de inte längre behövs som bevis för att en försän-

delse har kommit in till eller skickats från myndigheten. 

 

8. Loggar för e-post under förutsättning att de inte längre behövs för 

kontroll av överföringen och att de inte heller behövs för återsökning av 

de handlingar som kommit in till eller skickats från myndigheten och 

som ska bevaras. 

 

9. Handlingar som har utgjort underlag för myndighetens interna planering 

och verksamhetsredovisning, när sammanställning eller annan bearbet-

ning har gjorts, under förutsättning att handlingarna inte heller i övrigt 

har någon funktion. 

 

 

 



 17 

Bilaga 2 – Arkivordlista  

Här följer en lista över förklaringar till vanliga ord och begrepp som an-

vänds inom arkivredovisningen.  

Aktrensning – när ett ärende avslutas bör akten rensas. Alla handlingar som 

är av tillfällig betydelse kan då avlägsnas. Handlingar som tillfört sakupp-

gifter till ärendet får inte rensas ut. De handlingar som inte rensas ut blir 

allmän handling när ärendet arkiveras. 

Aktrensningen bör i första hand avse: 

 anteckningar och meddelanden av endast tillfällig betydelse, 

 utkast, kladdar och liknande arbetspapper vilkas betydelse upphört i och 

med att slutlig skrivelse, tjänsteutlåtande etc. färdigställts, 

 avskrifter och kopior som finns i flera exemplar, 

 avskrifter och kopior som inte behövs för att man rätt ska förstå ärendet, 

 trycksaker som inte haft någon betydelse för ärendet. 

 

Allmän handling – i enlighet med 2 kap. tryckfrihetsförordningen en hand-

ling som är inkommen till eller upprättad hos myndighet och förvaras hos 

myndighet. 

Allmänna arkivschemat – förteckningsplanens (se detta ord) fasta huvud-

avdelningar, efter vilken arkiv struktureras, ordnas och förtecknas. 

Arkiv – bestånd av handlingar/uppgifter som har tillkommit i en myndig-

hets verksamhet och som har arkiverats. 

Arkivansvarig – den högsta ansvarige för myndighetens handlingar. 

Ansvaret är ofta delegerat till förvaltningschefen.  

Arkivarie – tjänsteperson som huvudsakligen arbetar med arkivfrågor/-

uppgifter och som har för ändamålet lämplig universitetsutbildning. 

Arkivbeskrivning – översikt över en arkivbildares arkiv, arkivbildning och 

arkivverksamhet. 

Arkivbestånd – ett arkivs innehåll. 

Arkivbeständigt papper – papper med förmåga att under lång tid motstå 

påver-kan i kemiskt och fysikaliskt avseende, samt inverkan av slitage och 

nötning vid användning. Svenskt arkiv 80 och 100 är exempel på godkänt 

papper. 

Arkivbildare – myndighet, företag, förening, annan organisatorisk enhet 

eller enskild person genom vars verksamhet ett arkiv uppstår. 

Arkivbildning – framväxt av ett arkiv inom och genom en arkivbildares 

verksam-het genom upprättande och mottagande av nya handlingar, och 

genom fortlöpande avgränsning och strukturering av arkivet. 
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Arkivbox/arkivkartong – förvaringsmedel, bestående av syrafri kartong 

eller papp, i form av box med flik, lock eller annan tillslutningsanordning, 

avsett att ge skydd åt handlingar. Boxarna ska vara av "svensk standard" och 

främst används 30, 55 eller 80 mm breda ryggar. 

Arkivexemplar – det exemplar av en mångfaldigad handling som en arkiv-

bildare bevarar och arkiverar. 

Arkivförteckning – innehåller delvis samma som dokumenthanteringsplan 

handlingstyper, men är oftast en fixering av de handlingar som ska bevaras. 

Kan utgå från Allmänna arkivschemat eller i format av punktnotation, efter 

de processer som finns i verksamheten.  

Arkivhandling – handling (oberoende av medium) som arkiverats. 

Arkivmyndighet – myndighet med uppgift att utöva tillsyn över andra 

myndigheters arkiv och arkivverksamhet, samt med rätt att överta arkiv. I 

Falköpings kommun är det kommunstyrelsen som är arkivmyndighet.  

Arkivredogörare – tjänsteperson hos arkivbildare med uppgift att utföra 

främst praktiska moment inom arkivverksamheten exempelvis informations-

hanteringsplanen, gallring och leveranser. 

Arkivredovisning – en presentation av hur en myndighets arkiv är upp-

byggt. Den ger en överblick av arkivets bestånd av handlingar, underlättar 

sökningen av dem och består av arkivbeskrivning, klassificeringsstruktur 

med beskrivning av verksamhetens processer eller en dokumenthanterings-

plan samt en arkivförteckning. 

Arkivreglemente – reglerar kommunens arkiv och dokumenthantering. Det 

fastställs av kommunfullmäktige. 

Arkivvård – organisera, redovisa, skydda, avgränsa, gallra och bevara 

arkiv. 

Avlämna – till arkivmyndighet slutgiltigt överföra arkiv, arkivhandlingar 

och uppgifter. 

Avställa – ta ut inaktuella handlingar/uppgifter som redan har givits en 

bestämd ordning, för att ge dem en annan ordning för långtidsbevarande. 

Databärare – fysiskt underlag för handlingar eller information. 

Diarie – systematiskt ordnad plan för klassificering av ärenden (handlingar) 

avsedd att ligga till grund för registrering och arkivläggning efter ämne. 

Diarium – fortlöpande förd förteckning över inkomna och/eller utgående 

handlingar. 

Digitalisering – omvandling av analog information till digital form. 

Dokument – varje form av handling eller föremål som utgör kvarleva eller 

sammanställning, oavsett form, medium eller material. 
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Dokumenthantering – område med ansvar för att på ett effektivt och 

systematiskt sätt skapa, ta emot, bevara, använda och gallra dokument. 

Dokumenthanteringsplan – en lista över verksamhetens alla förekomman-

de handlingar och hur de ska hanteras, bevaras eller gallras. 

Kommunarkiv – den information som ska bevaras från kommunens verk-

samhet i elektronisk form eller det som utgör myndighetens elektroniska 

handlingar oavsett format. Eller kommunens fysiska arkiv, institutionen. 

E-förvaltning – verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar 

nytta av informations- och kommunikationsteknik kombinerad med organi-

satoriska för-ändringar och nya kompetenser. 

E-handlingar – en upptagning för automatiserad behandling. 

Förteckna – redovisa handlingar enligt allmänna arkivschemat eller enligt 

processorienterad informationsredovisning. 

Förteckningsplan – systematisk plan för att förteckna arkiv (jämför allmän-

na arkivschemat), upprättad vid utredning av ett arkivs tillkomst och histo-

ria. 

Gallra – förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar. 

Att gallra innebär alltid informationsförlust och måste föregås av ett gall-

ringsbeslut. Vid gallring av elektroniska handlingar tas filerna bort så att de 

inte kan åter-skapas. Vid överföring av allmänna handlingar till annan data-

bärare räknas som gallring om överföringen medför: 

• informationsförlust 

• förlust av möjliga informationssammanställningar 

• förlust av sökmöjligheter eller 

• förlust av möjligheten att fastställa informationens autenticitet 

 

Gallringsbeslut – formellt fastställande av arkivmyndighet att handlingar/-

uppgifter ska eller får förstöras. 

Gallringsbegäran – förslag från arkivbildare (förvaltning) om gallring av 

allmänna handlingar, som sedan leder till ett gallringsbeslut från arkivmyn-

digheten. 

Gallringsfrist – tid som ska förflyta innan beslutad gallring verkställs. 

Handling – framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, 

avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med hjälp av tekniskt hjälp-

medel. Jämför dokument. Kan också benämnas handlingstyp. 

Gallringsutredning – utredning föranledd av gallringsbegäran och av-

seende handlingarnas värde för allmänhetens insyn, förvaltningens och 

rättskipningens samt forskningens behov. 

Informationshanteringsplan – se dokumenthanteringsplan. 
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Klassificeringsstruktur – struktur som representerar verksamheten och 

som används för klassificering av handlingsslag. 

Leveransreversal – följesedel (kvitto) vid leverans av arkivhandlingar. 

Metadata – data om data. En beskrivning av exempelvis bildfil eller textfil. 

Det kan vara information om bilden/dokumentet, filformat, när den ska 

skapades, av vem den skapades osv. 

Myndighet – avser även kommunala bolag och stiftelser enligt 1 § arkiv-

reglementet. 

Ordna – avgränsa och systematisera arkiv, vilket även inbegriper det prak-

tiska arbetet med rensning, gallring och volymbildning. 

Proveniens – handlingars ursprung. 

Proveniensprincipen – den princip enligt vilken ett arkiv sammanhålls som 

en enhet och ordnas i enlighet med arkivbildarens organisation och verk-

samhet. Det betyder att man i efterhand inte blandar handlingar från olika 

arkiv med varandra, eller att man gör ändringar i hur handlingarna var orga-

niserade från början. 

Rensa – avskilja sådana handlingar/uppgifter som inte är allmänna och som 

inte ska arkiveras. 

Reversal – se Leveransreversal. 

Vård – organisera, redovisa, skydda, avgränsa, gallra och bevara arkiv. 

Åldringsbeständigt papper – papper med förmåga att under lång tid mot-

stå påverkan i kemiskt och fysikaliskt avseende. De flesta papper till skriva-

re är godkända idag, men om man vill försäkra sig om kvaliteten, så bör en 

leverantörsförsäkran inhämtas från tillverkaren. 

Överföra – föra arkiv, arkivhandlingar eller uppgifter från en fysisk plats 

till en annan eller från en databärare till en annan. 

Överlämna – formellt överföra ansvar för arkiv, dock inte till arkivmyndig-

het (se för detta Avlämna). 



 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-04 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 24 Dnr 2021/00023  

Delegationsbestämmelser för kultur- och fritids-
nämnden 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta ändring av kultur- och 

fritidsnämndens delegationsbestämmelser. 

2 Ändringen gäller från och med den 1 juni 2021 och ersätter delegations-

bestämmelserna antagna av kultur- och fritidsnämnden den 12 maj 2020,   

§ 32.       

Bakgrund 

Kultur- och fritidsförvaltningen har sett över kultur- och fritidsnämndens 

delegationsbestämmelser. En organisationsförändring inom förvaltningen 

genomfördes från och med den 1 januari 2021. Avdelning Bad och avdelning 

Fritid slogs samman till avdelning Bad & Fritid. Verksamhetschefen har det 

övergripande ansvaret för den nya avdelningen. Verksamhetsledaren får ett 

personalansvar för verksamhetsvaktmästarna. I och med denna organisa-

tionsförändring har delegationsbestämmelserna för kultur- och fritidsnämnd-

en setts över. Fler ändringar som har gjorts i bestämmelserna är bland annat 

att riktlinjen för bisyssla har ändrats och att förvaltningschefen har delega-

tion på att anta dokumenthanteringsplanen efter samråd med arkivarie. Ett 

nytt förslag till bestämmelser har tagits fram.  

Förvaltningens bedömning 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden antar 

förslag till ändring av delegationsbestämmelserna och att ändringen börjar 

gälla från och med den 1 maj 2021 och ersätter delegationsbestämmelserna 

antagna av kultur- och fritidsnämnden den 12 maj 2020, § 32.  

Barnkonsekvensanalys 

I delegationsbestämmelserna framgår tydligt vilka beslut som kan tas på 

delegation samt att delegationsbeslut har likvärdig rättsverkan som nämnds-

beslut. Eftersom barnkonsekvensanalyser ska göras även inför beslut på 

delegation så säkrar kultur- och fritidsnämnden att barns rättigheter beaktas i 

beslut som även tas av angivna delegater.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen den 23 mars 2021 

Förslag till delegationsbestämmelser för kultur- och fritidsnämnden      

  

Paragrafen skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden            
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 Kultur- och fritidsnämnden 

Ändring av delegationsbestämmelser för kultur- och 
fritidsnämnden 

Förslag till beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta ändring av kultur- och 

fritidsnämndens delegationsbestämmelser. 

2 Ändringen gäller från och med den 1 juni 2021 och ersätter delegations-

bestämmelserna antagna av kultur- och fritidsnämnden den 12 maj 2020,   

§ 32.        

Bakgrund 

Kultur- och fritidsförvaltningen har sett över kultur- och fritidsnämndens 

delegationsbestämmelser. En organisationsförändring inom förvaltningen 

genomfördes från och med den 1 januari 2021. Avdelning Bad och avdelning 

Fritid slogs samman till avdelning Bad & Fritid. Verksamhetschefen har det 

övergripande ansvaret för den nya avdelningen. Verksamhetsledaren får ett 

personalansvar för verksamhetsvaktmästarna. I och med denna organisa-

tionsförändring har delegationsbestämmelserna för kultur- och fritidsnämnd-

en setts över. Fler ändringar som har gjorts i bestämmelserna är bland annat 

att riktlinjen för bisyssla har ändrats och att förvaltningschefen har delega-

tion på att anta dokumenthanteringsplanen efter samråd med arkivarie. Ett 

nytt förslag till bestämmelser har tagits fram.  

Förvaltningens bedömning 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden antar 

förslag till ändring av delegationsbestämmelserna och att ändringen börjar 

gälla från och med den 1 maj 2021 och ersätter delegationsbestämmelserna 

antagna av kultur- och fritidsnämnden den 12 maj 2020, § 32.  

Barnkonsekvensanalys 

I delegationsbestämmelserna framgår tydligt vilka beslut som kan tas på 

delegation samt att delegationsbeslut har likvärdig rättsverkan som nämnds-

beslut. Efter-som barnkonsekvensanalyser ska göras även inför beslut på 

delegation så säkrar kultur- och fritidsnämnden att barns rättigheter beaktas i 

beslut som även tas av angivna delegater.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen den 23 mars 2021 

Förslag till delegationsbestämmelser för kultur- och fritidsnämnden      

Beslutet ska skickas till 

Kultur- och fritidsförvaltningens styr- och ledgrupp 

 

 

 

Ulla Andersson 

Nämndsekreterare 



 

 

 

 

 

 
 

Delegationsbestämmelser för 
kultur- och fritidsnämnden 
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Röd text = ny text 

Inledning 
Med delegation enligt 6 kap. 37 § kommunallagen avses att en nämnd ger 

någon annan i uppdrag att självständigt fatta beslut på nämndens vägnar. 

Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat. Ett beslut som fattas med 

stöd av dessa delegationsbestämmelser har samma rättsverkan som om det 

fattats av kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden kan inte 

ändra ett sådant beslut men kan när som helst återkalla delegationen. 

Dessa delegationsbestämmelser gäller för kultur- och fritidsnämnden och 

kultur- och fritidsförvaltningen. Förvaltningschef är kultur- och fritidschef-

en. Följande är avdelningschefer: avdelningschef Bad, avdelningschef 

Bibliotek, avdelningschef Fritid, avdelningschef Kulturarv och avdelnings-

chef Öppen ungdomsverksamhet. Förvaltningschefens direkt underställda 

chefer är verksamhetschef Bad & Fritid, avdelningschef Bibliotek, avdel-

ningschef Kulturarv och avdelningschef Öppen ungdomsverksamhet. 

Enligt 6 kap. 38 § kommunallagen får beslutanderätten av följande slag av 

ärenden inte delegeras. 

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 

kvalitet. 

2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 

anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 

överklagats. 

3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av princi-

piell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till 

nämnden. 

5. Ärenden enligt lag eller annan författning. 

Vidare ska de beslut som delegeras enligt dessa bestämmelser fattas i enlig-

het med gällande lagar, förordningar, kommunfullmäktiges beslut, bindande 

avtal och vägledande bestämmelser. Den delegerade beslutsrätten är därtill 

begränsad till kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde och gäller 

bara inom respektive budgetramar. Frågor som bedöms vara av principiell 

eller prejudicerande natur ska alltid underställas kultur- och fritidsnämnd-

en.  

Om angivna delegater av någon anledning är förhindrade att fatta ett visst 

beslut är det kultur- och fritidsnämndens skyldighet att fatta beslutet. Om 

det är fara i dröjsmål har ordföranden, med förste respektive andre vice 

ordförande som ersättare, att fatta beslutet på nämndens vägnar.  

Dessa delegationsbestämmelser ska ses över vid behov. En översyn ska 

dock alltid göras i samband med att en ny mandatperiod inletts. 
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Skillnaden mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut  

Skillnaden mellan ett delegationsbeslut och ett verkställighetsbeslut är att 

delegationsbeslutet kan överklagas och måste anmälas till nämnden till 

skillnad mot verkställighetsbeslutet. Ett delegationsbeslut kännetecknas 

av att det föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste 

göra vissa överväganden och bedömningar. Verkställighetsbeslut är där-

emot sådana där de anställda följer redan fastställda regler och direktiv 

och där det i princip inte finns något utrymme för självständiga bedöm-

ningar och alternativa beslutsmöjligheter. Sådana beslut tas löpande som 

en del av det dagliga arbetet. Exempel på verkställighetsbeslut är bland 

annat avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa. 

 

Anmälan av delegationsbeslut  

Ett delegationsbeslut ska anmälas till kultur- och fritidsnämnden vid dess 

nästkommande sammanträde. Anmälan ska ske genom upprättandet av 

ett delegationsbeslut enligt mall. Delegationsbeslutet ska skickas till 

registrator för att anmälas på nästkommande sammanträde med kultur- 

och fritidsnämnden. För vissa typer av beslut finns särskilda regler vad 

gäller anmälan, se information i fältet ”Anmärkning” vid respektive 

punkt. Samtliga anmälda delegationsbeslut presenteras för kultur- och 

fritidsnämnden i form av en förteckning. 

 

Ordförandebeslut 

Med tillämpning av 6 kap. 39 § kommunallagen delegeras till ordföran-

den eller vid förfall för denne, till förste eller andre vice ordföranden i 

nämnd ordning, att besluta på kultur- och fritidsnämndens vägnar i 

ärenden, som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. 

Sådana beslut ska anmälas till nästa sammanträde. 

 

Vidaredelegation 

Förvaltningschefen får, med tillämpning av 7 kap. 6 § kommunallagen, 

vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd. Sådan vidaredelega-

tion ska anmälas skriftligt som ett vanligt delegationsbeslut till kultur- 

och fritidsnämnden. 

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

 

Där bestämmelserna anvisar flera delegater ska beslutet i första hand 

fattas av den förstnämnda delegaten ensam. Först i dennes frånvaro går 

beslutsrätten över till övriga delegater i angiven ordning.  

 

Där bestämmelserna anger att kultur- och fritidsnämndens ordförande är 

delegat får vid dennes förfall förste vice ordföranden inträda som delegat. 

Om förste vice ordföranden också har förfall får andre vice ordföranden 

inträda som delegat. 
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Med tillämpning av 6 kap. 37 § kommunallagen delegeras kultur- och 

fritidsnämndens beslutanderätt för de ärenden som framgår nedan.   

 

 Ärende Delegat Anmärkning 

1 Allmänna ärenden 

1.1 Utfärda fullmakt att föra 

nämndens talan inför dom-

stol och andra myndigheter 

samt vid förrättningar av 

olika slag 

1. Ordförande 

2. Förvaltningschef 

 

1.2 Besluta att inte lämna ut 

allmän handling enligt 

offentlighets- och sekre-

tesslagen samt att lämna ut 

sådan handling mot för-

behåll 

1. Verksamhetschef/ 

Avdelningschef/Verk-

samhetsledare 

2. Förvaltningschef 

 

1.3 Besluta om yttrande till 

domstol avseende över-

klagade beslut med undan-

tag av laglighetsprövning 

enligt 13 kap. 8 § kommu-

nallagen 

1. Den som fattat det 

överklagade beslutet  

2. Förvaltningschef 

 

1.4 Pröva om förvaltnings-

besvär inkommit i rätt tid 

samt fatta beslut om av-

visning om besvären in-

kommit för sent 

1. Den som fattat det 

överklagade beslutet  

2. Förvaltningschef 

 

1.5 Ändring av beslut enligt 38 

§ förvaltningslagen 

1. Den som fattat det 

överklagade beslutet  

2. Förvaltningschef 

 

1.6 Avge yttrande till annan 

nämnd i brådskande fall 

1. Arbetsutskott 

2. Förvaltningschef 

 

Efter samråd med ord-

föranden 

1.7 Besluta om tillfälliga 

ändringar av öppettider 

1. Verksamhetschef/ 

Avdelningschef/Verk-

samhetsledare     

2. Förvaltningschef 

 

1.8 Intyga om icke påbörjad 

verksamhet (t.ex. till riks-

idrottsförbundet, allmänna 

arvsfonden m.fl.) 

Ansvarig verksam-

hetsutvecklare  

Verksamhetschef 

 

1.9 Intyga om förväntat fram-

tida bidrag till samlings-

lokaler o.dyl. (t.ex. till 

Boverket m.fl.) 

Ansvarig verksam-

hetsutvecklare  

Verksamhetschef 

 

1.10 Anta dokumenthanterings-

plan 

Förvaltningschef Efter samråd med 

arkivarie 
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 Ärende Delegat Anmärkning 

2 Personalärenden 

2.1 Besluta om att inrätta ny 

befattning 

Förvaltningschef 

Verksamhetschef 

Avdelningschef 

 

2.2 Besluta om att återbesätta 

befattning 

Förvaltningschef 

Verksamhetschef 

Avdelningschef 

 

 

2.3 Anställa 

– verksamhetschef/avdel-

ningschef 

– annan personal 

 

Förvaltningschef 

 

Förvaltningschef 

Verksamhetschef 

Avdelningschef 

Verksamhetsledare 

 

Delegationsbeslut om 

anställning av personal 

anmäls genom en lista 

över nyanställningar som 

tas fram av nämndsekre-

teraren 

2.4 Besluta om lönesättning 

för 

– verksamhetschef/avdel-

ningschef 

– annan personal 

 

 

Förvaltningschef 

 

Förvaltningschef 

Verksamhetschef 

Avdelningschef 

Verksamhetsledare 

 

 

2.5 Utfärda varsel Förvaltningschef 

Verksamhetschef 

Verksamhetsledare 

 

Efter samråd med HR-

chefen 

2.6 Besluta om förkortad upp-

sägningstid för 

– verksamhetschef/avdel-

ningschef 

– annan personal 

 

 

Förvaltningschef 

 

Förvaltningschef 

Verksamhetschef 

Avdelningschef 

Verksamhetsledare 

 

 

2.7 Besluta om uppsägning 

p.g.a. arbetsbrist 

– verksamhetschef/avdel-

ningschef 

– annan personal 

 

 

Förvaltningschef 

 

Förvaltningschef 

Verksamhetschef 

Efter samråd med HR-

chefen 
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Avdelningschef 

Verksamhetsledare 

 

 Ärende Delegat Anmärkning 

2.8 Besluta om avskedande 

samt uppsägning som har 

sin grund i personliga för-

hållanden för 

– verksamhetschef/avdel-

ningschef 

– annan personal 

 

 

 

 

Förvaltningschef 

 

Förvaltningschef 

Verksamhetschef 

Avdelningschef 

Verksamhetsledare 

 

 

 

Efter samråd med HR-

chefen 

2.9 Besluta om avstängning 

från tjänstgöring för  

– verksamhetschef/avdel-

ningschef 

– annan personal 

 

 

Förvaltningschef 

 

Förvaltningschef 

Verksamhetschef 

Avdelningschef 

Verksamhetsledare 

 

 

 

Efter samråd med HR-

chefen 

2.10 Besluta om disciplinär 

åtgärd (varning) för 

– verksamhetschef/avdel-

ningschef 

– annan personal 

 

 

Förvaltningschef 

 

Förvaltningschef 

Verksamhetschef 

Avdelningschef 

Verksamhetsledare 

 

 

 

Efter samråd med HR-

chefen 

2.11 Besluta om tjänstledighet 

för 

– verksamhetschef/avdel-

ningschef 

– annan personal 

 

 

Förvaltningschef 

 

Förvaltningschef 

Verksamhetschef 

Avdelningschef 

Verksamhetsledare 
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 Ärende Delegat Anmärkning 

2.12 Besluta om förbud eller 

medgivande av bisyssla 

Förvaltningschef Kommunens riktlinjer för 

bisyssla 

2.12 Förhandling enligt 11–14 

och 38 §§ lagen om med-

bestämmande i arbetslivet 

vid förhandling med fack-

lig organisation som före-

träder 

– verksamhetschef/avdel-

ningschef  

– annan personal 

 

 

 

 

 

 

Förvaltningschef 

 

Förvaltningschef 

Verksamhetschef 

Avdelningschef 

Verksamhetsledare 

 

 

2.12 Kommunstyrelsen har ändrat riktlinjen för bisyssla. I kollektiv-

avtalet Allmänna Bestämmelser AB 17 finns nya bestämmelser som 

säger att som huvudregel gäller nu att bisysslor generellt sett är 

tillåtna. Medarbetarna  är fria att ha en bisyssla så länge den inte är 

konkurrerande, arbetshindrande eller förtroendeskadlig i förhållande 

till anställningen. Den tidigare rutinen att pröva och eventuellt god-

känna varje bisyssla i högst 2 år är borttagen. 
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 Ärende Delegat Anmärkning 

3 Ekonomiska ärenden 

3.1 Besluta om inköp av mate-

riel, varor och tjänster 

inom vederbörande verk-

samhetsområde och inom 

ramen för gällande budget, 

men utanför gällande ram-

avtal eller separat avtal, till 

ett belopp uppgående till 

– högst 100 000 kronor 

 

 

 

 

 

– högst 200 000 kronor 

inom verksamheten Barn-

kultur 

 

– mellan 100 000 kronor 

och det maximala belopp 

för direktupphandling som 

anges i gällande lag om 

offentlig upphandling 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetschef 

Avdelningschef 

Verksamhetsledare 

Strateger 

Samordnare 

 

Kulturstrateg Barn 

och Unga 

Förvaltningschef 

 

Förvaltningschef 

Behörig befattnings-

havares inköp av mate-

riel, varor och tjänster 

inom vederbörandes 

verksamhetsområde, 

inom ramen för gällande 

budget och i enlighet 

med giltigt ramavtal eller 

separat avtal betraktas 

som verkställighet. 

 

 

3.2 Beslut om tilldelning i 

upphandling av material, 

varor och tjänster 

Förvaltningschef 

Verksamhetschef 

Avdelningschef 

Verksamhetsledare 

Strateger 

 

3.3 Utse beslutsattestanter och 

ersättare 

Förvaltningschef 

Verksamhetschef 

 

3.4 Besluta om representation 

för 

– nämnden 

– förvaltningen 

 

 

Ordförande 

Förvaltningschef 

Verksamhetschef 

Avdelningschef 

 

Riktlinjer från KF och 

KS 

Policy för representation 

i Falköpings kommun 

3.5 Besluta om försäljning av 

utrangerat materiel för ett 

belopp uppgående till 

– 2 prisbasbelopp 

 

 

– mellan 2 och 15 prisbas-

belopp 

 

 

 

 

Verksamhetschef 

Avdelningschef 

Verksamhetsledare 

Förvaltningschef 
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 Ärende Delegat Anmärkning 

3.6 Registrering av lotteri 

enligt spellagen 

Ansvarig verksam-

hetsutvecklare 

Verksamhetschef 

 

 

3.7 Besluta om mindre av-

gifter som inte behöver 

fastställas av kommunfull-

mäktige 

Förvaltningschef 

Verksamhetschef 

Avdelningschef 

Verksamhetsledare 

Strateger 

Samordnare 

 

 

3.8 Avskrivning av fordran 

– under 5 000 kronor 

 

 

– över 5 000 kronor 

 

Verksamhestchef 

Avdelningschef 

Verksamhetsledare 

Förvaltningschef 

 

 

3.9 Besluta om att samman-

trädesarvode ska utbetalas 

för annan aktivitet än sam-

manträde för kultur- och 

fritidsnämndens förtro-

endevalda 

 

Ordförande  

3.10 Besluta om bidrag till eve-

nemang upp till och med 

20 000 kronor 

Kulturstrateg 

Förvaltningschef 

Riktlinje för förenings-

bidrag 

 

3.11 Besluta om bidrag till eve-

nemang från 20 000 kro-

nor 

Förvaltningschef Riktlinje för förenings-

bidrag 

3.12 Besluta om fast kultur-

bidrag 

Kulturstrateg 

Förvaltningschef 

Riktlinje för förenings-

bidrag 

3.13 Besluta om bidrag till 

mötesplatser och fysisk 

aktivitet på landsbygden 

Verksamhetsutveck-

lare 

 

 

3.14 Externa bidragsansök-

ningar för löpande verk-

samhet 

Ansvarig handläggare Ansökningar registreras 

hos nämndsekreteraren 

som sammanställer en 

lista som anmäls till 

kultur- och fritids-

nämnden 
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 Ärende Delegat Anmärkning 

4 Arbetsmiljö 

4.1 Delegation av arbetsmiljö-

frågor enligt Arbetsmiljö-

lagen och gällande före-

skrifter 

Förvaltningschef  

4.2 Delegation av arbetsmiljö-

uppgifter 

Förvaltningschef 

Verksamhetschef 

Avdelningschef 

Verksamhetsledare 

Arbetsmiljöverkets före-

skrifter om systematiskt 

arbetsmiljöarbete, AFS 

2001:1, § 6 

 

 

 

 

 

 

 Ärende Delegat Anmärkning 

5 GDPR-ärenden 

5.1 Beslut att ta ut en avgift 

eller vägra att tillmötesgå 

begäran om begäran är 

uppenbart ogrundade eller 

orimliga enligt artikel 12.5 

GDPR 

Ansvarig handläggare Förvaltningsbesvär. 

Överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol en-

ligt 7 kap. 2 § lag 

2018:218 om komplette-

rande bestämmelser till 

EU:s dataskyddsförord-

ning. Ange besvärs-

hänvisning. 

 

5.2 Beslut om utlämnande av 

registerutdrag samt beslut 

att avvisa begäran om 

registerutdrag enligt artikel 

15 GDPR 

Ansvarig handläggare Förvaltningsbesvär. 

Överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol en-

ligt 7 kap. 2 § lag 

2018:218 om komplette-

rande bestämmelser till 

EU:s dataskyddsförord-

ning. Ange besvärs-

hänvisning. 

 

5.3 Beslut om den registrera-

des rätt till rättelse enligt 

artikel 16 GDPR 

1. Avdelningschef 

2. Förvaltningschef 

Förvaltningsbesvär. 

Överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol en-

ligt 7 kap. 2 § lag 

2018:218 om komplette-

rande bestämmelser till 

EU:s dataskyddsförord-

ning. Ange besvärs-

hänvisning. 
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 Ärende Delegat Anmärkning 

5.4 Beslut om den registrera-

des rätt till radering enligt 

artikel 17 GDPR 

1. Avdelningschef 

2. Förvaltningschef 

Förvaltningsbesvär. 

Överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol en-

ligt 7 kap. 2 § lag 

2018:218 om komplette-

rande bestämmelser till 

EU:s dataskyddsförord-

ning. Ange besvärs-

hänvisning. 

5.5 Beslut om den registrera-

des rätt till begränsning av 

behandling enligt artikel 

18 GDPR 

1. Avdelningschef 

2. Förvaltningschef 

Förvaltningsbesvär. 

Överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol en-

ligt 7 kap. 2 § lag 

2018:218 om komplette-

rande bestämmelser till 

EU:s dataskyddsförord-

ning. Ange besvärs-

hänvisning. 

 

5.6 Beslut om underrättelse till 

tredje man om rättelse 

eller radering av person-

uppgifter eller begränsning 

av behandling enligt arti-

kel 19 GDPR 

1. Avdelningschef 

2. Förvaltningschef 

Förvaltningsbesvär. 

Överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol en-

ligt 7 kap. 2 § lag 

2018:218 om komplette-

rande bestämmelser till 

EU:s dataskyddsförord-

ning. Ange besvärs-

hänvisning. 

 

 

5.7 Beslut om den registre-

rades rätt till dataportabi-

litet enligt artikel 20 

GDPR (Registrerad ska ha 

rätt att få ut personupp-

gifter om sig själv som 

denne lämnat till person-

uppgiftsansvarig på struk-

turerat sätt och har rätt att 

överföra dessa uppgifter 

till en annan personupp-

giftsansvarig utan att den 

förstnämnda personupp-

giftsansvarige hindrar 

detta) 

 

 

1. Avdelningschef 

2. Förvaltningschef 

Förvaltningsbesvär. 

Överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol en-

ligt 7 kap. 2 § lag 

2018:218 om komplette-

rande bestämmelser till 

EU:s dataskyddsförord-

ning. Ange besvärs-

hänvisning. 
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 Ärende Delegat Anmärkning 

5.8 Beslut med anledning av 

den registrerades rätt att 

göra invändningar enligt 

artikel 21 GDPR 

1. Avdelningschef 

2. Förvaltningschef 

Förvaltningsbesvär. 

Överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol en-

ligt 7 kap. 2 § lag 

2018:218 om komplette-

rande bestämmelser till 

EU:s dataskyddsförord-

ning. Ange besvärs-

hänvisning. 

 

 

5.9 Ingå personuppgifts-

biträdesavtal inklusive 

instruktioner enligt artikel 

28.3 GDPR 

 Överklagandeförbud en-

ligt 7 kap. 5 § lag 

2018:218 om komplette-

rande bestämmelser till 

EU:s dataskyddsförord-

ning.  

 

 

5.10 Beslut att anmäla en per-

sonuppgiftsincident samt 

upprätta anmälan och do-

kumentation enligt artikel 

33 GDPR 

1. Avdelningschef 

2. Förvaltningens 

kontaktperson för 

GDPR-frågor 

Anmälan ska göra till 

Integritetsskyddsmyn-

digheten senast 72 

timmar efter att myndig-

heten fick kännedom om 

incidenten. 

Samråd med dataskydds-

ombud innan anmälan. 

Överklagandeförbud en-

ligt 7 kap. 5 § lag 

2018:218 om komplette-

rande bestämmelser till 

EU:s dataskyddsförord-

ning. 

5.11 Fastställa konsekvensbe-

dömning avseende data-

skydd enligt artikel 35 

GDPR 

1. Avdelningschef 

2. Förvaltningschef 

Samråd med dataskydds-

ombud innan konse-

kvensbedömningen fast-

ställs. 

Överklagandeförbud en-

ligt 7 kap. 5 § lag 

2018:218 om komplette-

rande bestämmelser till 

EU:s dataskyddsförord-

ning. 
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Undertecknande av handlingar 

 

Handlingar Undertecknas av 

Avtal, handlingar och skrivelser som 

beslutas av kultur- och fritidsnämnden 

Ordföranden eller, vid dennes frånvaro, en 

vice ordförande och kontrasigneras av kultur- 

och fritidschefen eller, då denne har för-

hinder, av verksamhetschef/avdelningschef 

Avtal, andra handlingar och skrivelser 

som beslutas av kultur- och fritids-

nämndens arbetsutskott 

Utskottets ordförande eller, vid dennes från-

varo, av utskottets vice ordförande och 

kontrasigneras av kultur- och fritidschefen 

eller, då denne har förhinder, av verksam-

hetschef/avdelningschef 

Avtal, andra handlingar och skrivelser 

i övrigt som anställd i kommunen har 

beslutat om på delegation av kultur- 

och fritidsnämnden 

Förvaltningschef 

Avdelningschef 

Ansvarig handläggare 

Delegaten 

 



 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-04 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 25 Dnr 2020/00072  

Kulturstipendium 2020 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

1 Arbetsutskottet lämnar förslag på stipendiat vid kultur- och fritids-

nämndens sammanträde.       

Bakgrund 

Falköpings kommuns kulturstipendium utdelas årligen till en person, 

förening eller institution som utfört en värdefull gärning inom kulturens 

område såsom konst, musik, litteratur, teater, dans, foto, film med mera. 

Även insatser inom folkbildningen, hembygds- och kulturminnesvården eller 

närbesläktade områden kan komma ifråga. Stipendiat ska vara folkbokförd i 

Falköpings kommun eller ha annan nära anknytning till kommunen. 

Stipendiet är på 10 000 kronor. Person, förening eller institution kan själv 

söka stipendiet eller föreslå stipendiat. Det har kommit in 13 förslag.  

Barnkonsekvensanalys 

Den helt övervägande delen av engagemanget i det civila samhället sker 

oavlönat, det vill säga på fritiden. Ungefär hälften av den vuxna svenska 

befolkningen utför under ett år någon form av ideell insats. Förutom att 

involvera stora delar av befolkningen i ett frivilligt engagemang är civila 

samhället också en betydelsefull aktör när det gäller att arrangera organise-

rade fritidsaktiviteter för människor i alla åldrar. Särskilt betydelsefull är 

kanske denna roll i relation till barn och unga. Kultur- och idrottsfrågorna 

berör inte bara främjandet av idrott, motion, upplevelser, skapande och 

rekreation utan är också en viktig del i folkhälsan och demokratin. Att 

uppmärksamma personer som gjort en värdefull insats i en förening eller 

organisation bidrar till att lyfta goda förebilder som kan inspirera fler till 

engagemang. Goda förebilder och ledare skapar också trygghet för barn och 

unga. Genom att lyfta betydelsefulla föreningsledare, kulturaktörer och 

idrottsutövare får stipendiaterna och organisationen eller föreningen som de 

representerar också en extra kraft att fortsätta bedriva ett gott arbete. Det kan 

också medföra att barn och unga blir mer angelägna att fortsätta med sina 

fritidsaktiviteter och sitt engagemang eller testa ett nytt intresse. Med 

stipendierna kan kultur- och fritidsnämnden bidra till att skapa samhälls-

aktiva medborgare, stärka det ideella engagemanget  och värna om en 

meningsfull fritid. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 20 april 2021 

Ansökningar/Förslag       

  

Paragrafen skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden            



 

Staben 

 

Ulla Andersson   Nämndsekreterare   0515-88 50 45   ulla.andersson@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

2021-04-20 

KFN 2020/00072  
 

 

 

 
 

 Kultur- och fritidsnämnden 

Kulturstipendium 2020 

Förslag till beslut 

1 Arbetsutskottet lämnar förslag på stipendiat vid kultur- och fritids-

nämndens sammanträde.        

Bakgrund 

Falköpings kommuns kulturstipendium utdelas årligen till en person, 

förening eller institution som utfört en värdefull gärning inom kulturens 

område såsom konst, musik, litteratur, teater, dans, foto, film med mera. 

Även insatser inom folkbildningen, hembygds- och kulturminnesvården eller 

närbesläktade områden kan komma ifråga. Stipendiat ska vara folkbokförd i 

Falköpings kommun eller ha annan nära anknytning till kommunen. 

Stipendiet är på 10 000 kronor. Person, förening eller institution kan själv 

söka stipendiet eller föreslå stipendiat. Det har kommit in 13 förslag.  

Barnkonsekvensanalys 

Den helt övervägande delen av engagemanget i det civila samhället sker 

oavlönat, det vill säga på fritiden. Ungefär hälften av den vuxna svenska 

befolkningen utför under ett år någon form av ideell insats. Förutom att 

involvera stora delar av befolkningen i ett frivilligt engagemang är civila 

samhället också en betydelsefull aktör när det gäller att arrangera organise-

rade fritidsaktiviteter för människor i alla åldrar. Särskilt betydelsefull är 

kanske denna roll i relation till barn och unga. Kultur- och idrottsfrågorna 

berör inte bara främjandet av idrott, motion, upplevelser, skapande och 

rekreation utan är också en viktig del i folkhälsan och demokratin. Att 

uppmärksamma personer som gjort en värdefull insats i en förening eller 

organisation bidrar till att lyfta goda förebilder som kan inspirera fler till 

engagemang. Goda förebilder och ledare skapar också trygghet för barn och 

unga. Genom att lyfta betydelsefulla föreningsledare, kulturaktörer och 

idrottsutövare får stipendiaterna och organisationen eller föreningen som de 

representerar också en extra kraft att fortsätta bedriva ett gott arbete. Det kan 

också medföra att barn och unga blir mer angelägna att fortsätta med sina 

fritidsaktiviteter och sitt engagemang eller testa ett nytt intresse. Med 

stipendierna kan kultur- och fritidsnämnden bidra till att skapa samhälls-

aktiva medborgare, stärka det ideella engagemanget  och värna om en 

meningsfull fritid. 



 

  2(2) 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 20 april 2021 

Ansökningar/Förslag       

Beslutet ska skickas till 

Utsedd stipendiat 

 

 

 

Ulla Andersson 

Nämndsekreterare 



Falköpings kommuns kulturstipendium 
 

1965 Einar Magnusson, hembygdsforskare 

1966 Frans Helmerson, musiker 

1967 Gösta Pettersson, konstnär 

1968 John Liedholm, författare 

1969 Stig Carlson, författare (utdelat 1970) 

1970 Jalmar Lindgren, konstnär 

1971 Lennart Dahl, författare 

1972 Erik Sandberg, hembygdsforskare 

1973 Hugo Sköld, hembygdsforskare 

1974 Maria Johansson, musiker 

1975 Gösta Sjöström, konstnär 

1976 Marianne Ahrne, författare 

1977 Maj Larsson, författare 

1978 Bert Johansson, hembygdsforskare 

1979 Falköpings orkesterförening 

1980 Georg von Euler / Gunvor Johdet, hembygdsforskare 

1981 Bengt Fransson / Sture Creutz, hembygdsforskare 

1982 Lennart Mörk, konstnär 

1983 Eva Ullberg, konstnär 

1984 Bear Jazz 

1985 Rolf Green 

1986 Eyvor Hedberg, konstnär 

1987 Åsa Gustavsson, konstnär 

1988 Falbygdens folkdansgille 

1989 Lars Hillerström, ordf. Falköpings teaterförening 

1990 Lars Blomqvist (Bägerfelt), arkeolog 

1991 Tore och Henry Svensson, musiker 

1992 Fay Lyrenäs, danspedagog 

1993 Föreningen Teaterboven 

1994 Gloria Joyce Burt, musiker 

1995 Ann-Britt Werner, körledare 

1996 "Ållebergs ryttare" vid Västgötaskolan 

1997 Gustaf Dalénsällskapet 

1998 Sportdansklubben Trandans och HV-dans 

1999 Gunnar Svärd 

2000 Krister Brandt 

2001 Ulla Nordmark 

2002 Göran Löfwing 

2003 Josef Jacobsson 

2004 Erik Lundberg Niggol 

2005 Gunnar Johanzon 

2006 Ewa Perzanowska 

2007 Ted Rosvall 

2008 Karl-Erik Andersson, Karleby Hembygdsförening 

2009 Mössebergs Musikkår 

2010 Gudhems Klostermuseiförening 

2011 Föreningen Mat & Kultur 

2012 Per-Olof ”Perra” Ljungberg 

2013 Föreningen Nasco Yankees Falköping                            Vänd 



2014 Annelie och Per-Anders Sandström 

2015 Ronnie Sandahl 

2016 Vilske-Kleva Nostalgimuseum 

2017 Daniel ”Dano” Wilhelmsson 

2018 Urban Lundberg 

2019 Marcus Wilsson 



Falköpings kommuns kulturstipendium 

fördelat på olika kategorier 

 

Hembygdsforskare 

1965 Einar Magnusson 

1972 Erik Sandberg 

1973 Hugo Sköld 

1978 Bert Johansson 

1980 Georg von Euler / Gunvor Johdet 

1981 Bengt Fransson / Sture Creutz 

1990 Lars Blomqvist 

2003 Josef Jacobsson 

2008  Karl-Erik Andersson, Karleby 

2018 Urban Lundberg 

 

Musiker 

1966 Frans Helmerson 

1974 Maria Johansson 

1979 Falköpings Orkesterförening 

1984 Bear Jazz 

1991 Tore och Henry Svensson 

1994 Gloria Joyce Burt 

1995 Ann-Britt Werner 

2009 Mössebergs Musikkår 

2012 Per-Olof ”Perra” Ljungberg 

2019 Marcus Wilsson 

 

Konstnärer 

1967 Gösta Pettersson 

1970 Jalmar Lindgren 

1975 Gösta Sjöström 

1982 Lennart Mörk 

1983 Eva Ullberg 

1986 Eyvor Hedberg 

1987 Åsa Gustavsson 

2002 Göran Löfwing 

2014 Annelie och Per-Anders Sandström 

2017 Daniel ”Dano” Wilhelmsson 

 

Författare 

1968 John Liedholm 

1969 Stig Carlson (utdelat 1970) 

1971 Lennart Dahl 

1976 Marianne Ahrne 

1977 Maj Larsson 

2000 Krister Brandt 

2001 Ulla Nordmark 

2015 Ronnie Sandahl    Vänd 

 



Övriga 

1985 Rolf Green 

1988 Falbygdens folkdansgille 

1989 Lars Hillerström          

1992 Fay Lyrenäs (FayHills Dansstudio) 

1993 Föreningen Teaterboven                  

1996 "Ållebergs ryttare" vid Västgötaskolan        

1997 Gustaf Dalénsällskapet                                                

1998 Sportdansklubben Trandans / HV-dans 

1999 Gunnar Svärd 

2004 Erik Lundberg Niggol 

2005 Gunnar Johanzon 

2006 Ewa Perzanowska 

2007 Ted Rosvall 

2010 Gudhems Klostermuseiförening 

2011 Föreningen Mat & Kultur 

2013 Föreningen Nasco Yankees Falköping 

2016 Vilske-Kleva Nostalgimuseum 

 



KOMMUNAL 
 

FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 
 
 
KS 2017/478 802                                                                 KFS 2017:16 
 

 
Bestämmelser för Falköpings kommuns 
kulturstipendium 
 
Antagen av kommunfullmäktige den 27 november 2017 
Gäller från och med den 1 december 2017 
 
 
§ 1 
 
Falköpings kommuns kulturstipendium är avsett att årligen delas ut till en 
person, förening eller institution som utfört en värdefull gärning inom 
kulturens område såsom konst, musik, litteratur, teater, dans, foto, film m.m. 
Även insatser inom folkbildningen, hembygds- och kulturminnesvården eller 
närbesläktade områden kan komma i fråga. 
 
§ 2 
 
Stipendiaten skall vara folkbokförd i Falköpings kommun eller ha annan nära 
anknytning till kommunen. 
 
§ 3 
 
Stipendiet uppgår till 10 000 kronor. 
 
§ 4 
 
Stipendiaten utses efter ansökningsförfarande. Även sådana som inte har sökt 
kan komma i fråga. Stipendiaten utses av kultur- och fritidsnämnden. 
 
Stipendiet delas ut av kultur- och fritidsnämndens ordförande en gång om året. 
____________________________________________________________________________
Denna kommunala författningssamling ersätter kommunal författningssamling 
1993:6. 



 

 

 

Ansökningarna/förslagen 

till kulturstipendiat finns 

tillgängliga på kultur- och 

fritidsförvaltningens stab 



 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-04 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 26 Dnr 2021/00018  

Föreningsledarstipendium 2020 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

1 Arbetsutskottet lämnar förslag på stipendiat vid kultur- och fritids-

nämndens sammanträde.       

Bakgrund 

Falköpings kommuns föreningsledarstipendium utdelas årligen till en person 

eller förening som utfört en värdefull gärning inom föreningsverksamheten. 

Stipendiat ska ha utfört sin ledarinsats eller verksamhet i Falköpings 

kommun. Stipendiet är på 10 000 kronor. Person eller förening kan själv 

söka stipendiet eller föreslå stipendiat. Det har kommit in åtta förslag. 

Barnkonsekvensanalys 

Den helt övervägande delen av engagemanget i det civila samhället sker 

oavlönat, det vill säga på fritiden. Ungefär hälften av den vuxna svenska 

befolkningen utför under ett år någon form av ideell insats. Förutom att 

involvera stora delar av befolkningen i ett frivilligt engagemang är civila 

samhället också en betydelsefull aktör när det gäller att arrangera organise-

rade fritidsaktiviteter för människor i alla åldrar. Särskilt betydelsefull är 

kanske denna roll i relation till barn och unga. Kultur- och idrottsfrågorna 

berör inte bara främjandet av idrott, motion, upplevelser, skapande och 

rekreation utan är också en viktig del i folkhälsan och demokratin. Att 

uppmärksamma personer som gjort en värdefull insats i en förening eller 

organisation bidrar till att lyfta goda förebilder som kan inspirera fler till 

engagemang. Goda förebilder och ledare skapar också trygghet för barn och 

unga. Genom att lyfta betydelsefulla föreningsledare, kulturaktörer och 

idrottsutövare får stipendiaterna och organisationen eller föreningen som de 

representerar också en extra kraft att fortsätta bedriva ett gott arbete. Det kan 

också medföra att barn och unga blir mer angelägna att fortsätta med sina 

fritidsaktiviteter och sitt engagemang eller testa ett nytt intresse. Med 

stipendierna kan kultur- och fritidsnämnden bidra till att skapa samhälls-

aktiva medborgare, stärka det ideella engagemanget  och värna om en 

meningsfull fritid. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 21 april 2021 

Ansökningar/Förslag       

  

Paragrafen skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden            



 

Staben 

 

Ulla Andersson   Nämndsekreterare   0515-88 50 45   ulla.andersson@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

2021-04-21 

KFN 2021/00018  
 

 

 

 
 

 Kultur- och fritidsnämnden 

Föreningsledarstipendium 2020 

Förslag till beslut 

1 Arbetsutskottet lämnar förslag på stipendiat vid kultur- och fritids-

nämndens sammanträde.        

Bakgrund 

Falköpings kommuns föreningsledarstipendium utdelas årligen till en person 

eller förening som utfört en värdefull gärning inom föreningsverksamheten. 

Stipendiat ska ha utfört sin ledarinsats eller verksamhet i Falköpings 

kommun. Stipendiet är på 10 000 kronor. Person eller förening kan själv 

söka stipendiet eller föreslå stipendiat. Det har kommit in åtta förslag. 

Barnkonsekvensanalys 

Den helt övervägande delen av engagemanget i det civila samhället sker 

oavlönat, det vill säga på fritiden. Ungefär hälften av den vuxna svenska 

befolkningen utför under ett år någon form av ideell insats. Förutom att 

involvera stora delar av befolkningen i ett frivilligt engagemang är civila 

samhället också en betydelsefull aktör när det gäller att arrangera organise-

rade fritidsaktiviteter för människor i alla åldrar. Särskilt betydelsefull är 

kanske denna roll i relation till barn och unga. Kultur- och idrottsfrågorna 

berör inte bara främjandet av idrott, motion, upplevelser, skapande och 

rekreation utan är också en viktig del i folkhälsan och demokratin. Att 

uppmärksamma personer som gjort en värdefull insats i en förening eller 

organisation bidrar till att lyfta goda förebilder som kan inspirera fler till 

engagemang. Goda förebilder och ledare skapar också trygghet för barn och 

unga. Genom att lyfta betydelsefulla föreningsledare, kulturaktörer och 

idrottsutövare får stipendiaterna och organisationen eller föreningen som de 

representerar också en extra kraft att fortsätta bedriva ett gott arbete. Det kan 

också medföra att barn och unga blir mer angelägna att fortsätta med sina 

fritidsaktiviteter och sitt engagemang eller testa ett nytt intresse. Med 

stipendierna kan kultur- och fritidsnämnden bidra till att skapa samhälls-

aktiva medborgare, stärka det ideella engagemanget  och värna om en 

meningsfull fritid. 



 

  2(2) 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 21 april 2021 

Ansökningar/Förslag       

Beslutet ska skickas till 

Utsedd stipendiat 

 

 

 

Ulla Andersson 

Nämndsekreterare 



Falköpings kommuns föreningsledarstipendium 
 

1989 Gunnar Alriksson, SMU:s ungdomsverksamhet 

1990 Kjell Kjellner, Falköpings Motorklubb 

1991 Roy Henriksson, Floby Idrottsförening 

1992 Peter Turin, IFK Falköping 

1993 Göran Einarsson, IFK Falköpings bordtennissektion 

1994 Gun-Britt o. Allan Larsson, IK Wilske 

1995 Åsle-Mularp-Tiarps hembygdsförening 

1996 Korpen i Falköping / Bertil Svarén, Floby Volleybollklubb 

1997 Gunilla Hjort, IFK Falköpings bordtennissektion 

1998 Evert Carlson, FK Falken 

1999 Kurt Axelsson, FAIK slalom / Sture Eriksson, Grolanda IF 

2000 Kjell-Åke Johansson, Falköpings Tyngdlyftningsklubb / 

Sture Pettersson, FAIK:s orienteringssektion 

2001 Åke Dahlgren, Vartofta Rid- och Körsällskap 

2002 Mats Karlén, Grolanda IF 

2003 Falköpings Atlet- och Brottarklubb 

2004 Harry Thiel, Floby IF 

2005 Carola Binnberg och Tage Persson, Falköpings Simsällskap 

2006 Rune Johansson, Falköpings Ishockeyklubb 

2007 Håkan Andersson, Tomtens IF 

2008 Karl-Gustav Ahl, Kinneveds Skytteförening 

2009 Yvonne Klarson, Badmintonklubben Falan 

2010 Tommy Sonestedt, Falköpings AIK 

2011 Kjell Fredriksson, Falköpings Atlet- och Brottarklubb 

2012 Jenny och Fredrik Johansson, Art Dance Falköpings Dansförening 

2013 Stefan Halleröd, Falköpings Cykelklubb 

2014 Spelföreningen RELFA/Anders Lundin, IFK Falköping FF 

2015 Sebastian Streith, Föreningen Brädan 

2016 Lars-Erik Kullenwall, Gudhems Hembygdsförening/Caroline Ringstrand, 

HV-dans 

2017 Maria Tenglin Svedberg, Falköpings Simsällskap 

2018 Eva Björk, Cancerdrabbade i Skaraborg 

2019 Patrik Andersson Falköpings Atlet- och Brottarklubb och Kristina Edsberg, 

Falköpings Atlet- och Brottarklubb  

 



KOMMUNAL 
 

FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 
 
 
KS 2017/479 805                                                                 KFS 2017:17  
 

Bestämmelser för Falköpings kommuns 
föreningsledarstipendium 
 
Antagen av kommunfullmäktige den 27 november 2017 
Gäller från och med den 1 december 2017 
 
 
§ 1 
 
Falköpings kommuns föreningsledarstipendium är avsett att årligen delas ut till 

en person eller förening, som utfört en värdefull gärning inom 

föreningsverksamheten. 

 
§ 2 
 
Stipendiaten skall ha utfört sin ledarinsats eller verksamhet i Falköpings 

kommun. 

 
§ 3 
 
Stipendiet uppgår till 10 000 kronor. 

 
§ 4 
 
Stipendiaten utses efter ansökningsförfarande. Även sådana som inte har sökt 

kan komma i fråga. Stipendiaten utses av kultur- och fritidsnämnden. 

 
Stipendiet delas ut av kultur- och fritidsnämndens ordförande en gång om året. 
____________________________________________________________________________

Denna kommunala författningssamling ersätter kommunal författningssamling 

1993:7. 
 



 

 

 

Ansökningarna/förslagen 

till föreningsledarstipendiat 

finns tillgängliga på kultur- 

och fritidsförvaltningens stab 



 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
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Sida 
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Sammanträdesdatum 

2021-05-04 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital justering 
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§ 27 Dnr 2021/00041  

Idrottsstipendium 2020 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

1 Arbetsutskottet lämnar förslag på stipendiat vid kultur- och fritids-

nämndens sammanträde.       

Bakgrund 

Falköpings kommuns idrottsstipendium utdelas årligen till en lovande 

idrottstalang som utfört goda prestationer och som kan förväntas utvecklas 

ytterligare inom sin idrott. Stipendiat ska vara folkbokförd i Falköpings 

kommun eller ha annan nära anknytning till kommunen. Stipendiet är på 

10 000 kronor. En person kan själv söka stipendiet eller föreslå stipendiat.  

Förra året var ett annorlunda år. I stort sett ingen idrottslig verksamhet kunde 

genomföras på grund av coronapandemin. Detta kan vara orsaken till att det 

inte har kommit in några förslag. Därför aktualiseras de förslag som kom in 

2019.  

Barnkonsekvensanalys 

Den helt övervägande delen av engagemanget i det civila samhället sker 

oavlönat, det vill säga på fritiden. Ungefär hälften av den vuxna svenska 

befolkningen utför under ett år någon form av ideell insats. Förutom att 

involvera stora delar av befolkningen i ett frivilligt engagemang är civila 

samhället också en betydelsefull aktör när det gäller att arrangera organise-

rade fritidsaktiviteter för människor i alla åldrar. Särskilt betydelsefull är 

kanske denna roll i relation till barn och unga. Kultur- och idrottsfrågorna 

berör inte bara främjandet av idrott, motion, upplevelser, skapande och 

rekreation utan är också en viktig del i folkhälsan och demokratin. Att 

uppmärksamma personer som gjort en värdefull insats i en förening eller 

organisation bidrar till att lyfta goda förebilder som kan inspirera fler till 

engagemang. Goda förebilder och ledare skapar också trygghet för barn och 

unga. Genom att lyfta betydelsefulla föreningsledare, kulturaktörer och 

idrottsutövare får stipendiaterna och organisationen eller föreningen som de 

representerar också en extra kraft att fortsätta bedriva ett gott arbete. Det kan 

också medföra att barn och unga blir mer angelägna att fortsätta med sina 

fritidsaktiviteter och sitt engagemang eller testa ett nytt intresse. Med 

stipendierna kan kultur- och fritidsnämnden bidra till att skapa samhälls-

aktiva medborgare, stärka det ideella engagemanget  och värna om en 

meningsfull fritid. 

 

 

Beslutsunderlag 



 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-04 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 21 april 2021 

Förslag på 2019 års stipendiater       

  

 

Paragrafen skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden            
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 Kultur- och fritidsnämnden 

Idrottsstipendium 2020 

Förslag till beslut 

1 Arbetsutskottet lämnar förslag på stipendiat vid kultur- och fritids-

nämndens sammanträde.        

Bakgrund 

Falköpings kommuns idrottsstipendium utdelas årligen till en lovande 

idrottstalang som utfört goda prestationer och som kan förväntas utvecklas 

ytterligare inom sin idrott. Stipendiat ska vara folkbokförd i Falköpings 

kommun eller ha annan nära anknytning till kommunen. Stipendiet är på 

10 000 kronor. En person kan själv söka stipendiet eller föreslå stipendiat.  

Förra året var ett annorlunda år. I stort sett ingen idrottslig verksamhet kunde 

genomföras på grund av coronapandemin. Detta kan vara orsaken till att det 

inte har kommit in några förslag. Därför aktualiseras de förslag som kom in 

2019.  

Barnkonsekvensanalys 

Den helt övervägande delen av engagemanget i det civila samhället sker 

oavlönat, det vill säga på fritiden. Ungefär hälften av den vuxna svenska 

befolkningen utför under ett år någon form av ideell insats. Förutom att 

involvera stora delar av befolkningen i ett frivilligt engagemang är civila 

samhället också en betydelsefull aktör när det gäller att arrangera organise-

rade fritidsaktiviteter för människor i alla åldrar. Särskilt betydelsefull är 

kanske denna roll i relation till barn och unga. Kultur- och idrottsfrågorna 

berör inte bara främjandet av idrott, motion, upplevelser, skapande och 

rekreation utan är också en viktig del i folkhälsan och demokratin. Att 

uppmärksamma personer som gjort en värdefull insats i en förening eller 

organisation bidrar till att lyfta goda förebilder som kan inspirera fler till 

engagemang. Goda förebilder och ledare skapar också trygghet för barn och 

unga. Genom att lyfta betydelsefulla föreningsledare, kulturaktörer och 

idrottsutövare får stipendiaterna och organisationen eller föreningen som de 

representerar också en extra kraft att fortsätta bedriva ett gott arbete. Det kan 

också medföra att barn och unga blir mer angelägna att fortsätta med sina 

fritidsaktiviteter och sitt engagemang eller testa ett nytt intresse. Med 

stipendierna kan kultur- och fritidsnämnden bidra till att skapa samhälls-

aktiva medborgare, stärka det ideella engagemanget  och värna om en 

meningsfull fritid. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 21 april 2021 

Förslag på 2019 års stipendiater       

Beslutet ska skickas till 

Utsedd stipendiat 

 

 

 

Ulla Andersson 

Nämndsekreterare 



Falköpings kommuns idrottsstipendium 
 

1989 Jan Karlsson, tävlingscyklist 

1990 Peter Wallin, handikappidrott, löpning m.m. 

1991 Ann Björnberg, ryttare - fälttävlan 

1992 Dennis Lundberg, tennisspelare 

1993 Maria Dahlälv, skytte 

1994 Magnus Österlund, ryttare - fälttävlan 

1995 Mattias Ekman, höjdhoppare / Dennis Eriksson, motocrossåkare 

1996 Camilla Fredh, fotbollsspelare / Erik Pönni, simmare 

1997 Fredrik Andersson, bordtennisspelare 

1998 Falköpings KIK, damfotboll 

1999 Per Westerberg, fotbolls- och ishockeyspelare / Morgan Carlsson,  

 motocrossförare 

2000 Josefin Gustavsson, golfspelare 

2001 Josefine Magnusson, friidrott / Pernilla Willbo, hästhoppning 

2002 Sara Hermansson och Daniel Johansson, SDK Trandans 

2003 Kim Ågren, friidrott för handikappade 

2004 Fredrik Gustafsson och Helena Holm, hästhoppning 

2005 Linus Emilsson och Santosh Berggren, Falköpings MK 

2006 Emma Weberg och Malin Gredenvall, Falköpings Atlet- och Brottarklubb 

2007 Josefine Alfsson, Falköpings KIK 

2008 Martin Olsson, HV71 (tidigare IFK Falköping Hockeyklubb Blue Riders) 

2009 Christoffer Forsberg, Tidaholmsbygdens Hästklubb 

2010 Sara Hagström, FAIK Orientering 

2011 Marcus Fåglum Karlsson, Falköpings Cykelklubb 

2012 Andreas Elofsson, Falköpings Simsällskap/Uddevalla Sim 

2013 Albin Tärning, Falköpings AIK Skidor 

2014 Erika Fronth, IFK Falköping BTK 

2015 Johanna Hagström, Falköpings AIK Skidor 

2016 Gustav Andersson, Falköpings Golfklubb 

2017 Simon Wiklund, IK Wilske 

2018 Alva Sonesson, Falköpings AIK Orientering 

2019 Madelen Janogy 

 



KOMMUNAL 
 

FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 
 
 
KS 2017/480 805                                                                 KFS 2017:15 
 

Bestämmelser för Falköpings kommuns 
idrottsstipendium 
 
Antagen av kommunfullmäktige den 27 november 2017 
Gäller från och med den 1 december 2017 
 
 
§ 1 
 
Falköpings kommuns idrottsstipendium är avsett att årligen delas ut till en 
lovande idrottstalang, som utfört goda prestationer och som kan förväntas 
utvecklas ytterligare inom sin idrott. 
 
§ 2 
 
Stipendiaten ska vara folkbokförd i Falköpings kommun eller ha annan nära 
anknytning till kommunen. 
 
§ 3 
 
Stipendiet uppgår till 10 000 kronor. 
 
§ 4 
 
Stipendiaten utses efter ansökningsförfarande. Även sådana som inte har sökt 
kan komma i fråga. Stipendiaten utses av kultur- och fritidsnämnden. 
 
Stipendiet delas ut av kultur- och fritidsnämndens ordförande en gång om året. 
___________________________________________________________________________ 
Denna kommunala författningssamling ersätter kommunal författningssamling 
1993:08. 
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till idrottsstipendiat finns 

tillgängliga på kultur- och 
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Förteckning över delegationsbeslut till 
kultur- och fritidsnämndens sammanträde  
den 18 maj 2021 

Delegation 

Med delegation enligt 6 kap. 37 § kommunallagen avses att en nämnd ger 

någon annan i uppdrag att självständigt fatta beslut på nämndens vägnar. 

Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat.  

Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsut-

skottet, ordföranden och tjänstepersoner i enlighet med kultur- och 

fritidsnämndens delegationsbestämmelser.  

Ett beslut som en delegat fattar med stöd av delegationsbestämmelserna har 

samma rättsverkan som om det fattats av kultur- och fritidsnämnden. Kultur- 

och fritidsnämnden kan inte ändra ett sådant beslut. Dock kan kultur- och 

fritidsnämnden när som helst återkalla delegationen. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ett delegationsbeslut som fattas med stöd av kultur- och fritidsnämndens 

delegationsbestämmelser ska anmälas till kultur- och fritidsnämnden vid 

dess nästkommande sammanträde. Samtliga anmälda delegationsbeslut 

presenteras för kultur- och fritidsnämnden i form av nedanstående förteck-

ning. 

Delegationsbeslut  
 

Ordförandebeslut 

 

 

Diarienr Beslut Delegat 

2021/9 

 

 

 

2021/7 

Sammanträdesarvode för deltagande i 

årsredovisningskonferens 2020 

 

 

Öppnande av Odenbadet för boknings-

bara tider 

Kultur- och fri-

tidsnämndens ord-

förande 

 

”- 

 



FÖRTECKNING ÖVER ANMÄLNINGSÄRENDEN 

Kultur- och fritidsnämnden 18 maj 2021 

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 

händelser som kan vara av intresse för kultur- och fritidsnämnden.   
 

Nr Ärende 

1 Kommunfullmäktiges beslut den 29 mars 2021, § 34, om antagande av 

strategi för digitalisering 

2 Kommunfullmäktiges beslut den 29 mars 2021, § 35, om ändring av 

riktlinje för bisyssla 

3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 31 mars 2021, § 40, om 

budgetförutsättningar för flerårsplanen för åren 2022–2024 

4 Kommunstyrelsens beslut den 14 april 2021, § 62, om pensions-

riktlinjer för medarbetare och förtroendevalda 

5 Kommunstyrelsens beslut den 14 april 2021, § 69, om ansökningar om 

strategiska medel från kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbild-

ningsnämnden, kommunstyrelsen och nämnden för samhällsskydd 

mellersta Skaraborg 

6 Kulturrådets beslut om bidrag till Skapande skola – 629 000 kronor 

7 Länsstyrelsens beslut efter tillsyn på Falbygdens museum på grund av 

den tillfälliga covid-19-lagen – godkänt 

8 Rapport om antalet identifierade personuppgiftsincidenter under 2020 

9 Rapport från Miljösamverkan Östra Skaraborg efter kontroll enligt 

miljöbalken på Odenbadet 

10 Kommunfullmäktiges beslut den 26 april 2021, § 44, om revisions-

berättelse för Falköpings kommun år 2020 

11 Kommunfullmäktiges beslut den 26 april 2021, § 45, om Falköpings 

kommuns årsredovisning för år 2020 

12 Kommunfullmäktiges beslut den 26 april 2021, § 46, om prövning av 

ansvarsfrihet för Falköpings kommuns kommunstyrelse och nämnder 

för verksamhetsåret 2020 

13 Kommunfullmäktiges beslut den 26 april 2021, § 47, om pensions-

riktlinjer för medarbetare och förtroendevalda 

14 Kommunfullmäktiges beslut den 26 april 2021, § 50, om ändring av 

avgifter för Ekehagens Forntidsby 

 

 

 


