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Matti Qvist (SD) 
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§ 33 Dnr  

Information om arbetet med utredningen om framtida 
former för bidrag och stöd till civilsamhällets aktiviteter 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1 Informationen läggs till handlingarna.      

Bakgrund 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 29 september 2020 att anlita en 

utredare som ska utreda kommunens framtida former för bidrag och stöd till 

civilsamhällets aktiviteter. Kennert Orlenius, seniorprofessor vid högskolan i 

Borås, har anlitats och har tillsammans med kultur- och fritidschefen, 

verksamhetschefen, idrottsstrategen, kulturstrategen och verksamhets-

utvecklaren startat arbetet. Kennert Orlenius informerar om planen för 

arbetet framöver. Eventuella inspel från politiken diskuteras. Kontinuerligt 

rapportering till kultur- och fritidsnämnden kommer att ske.         
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§ 34 Dnr  

Information om pågående och avslutade konstprojekt 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1 Informationen läggs till handlingarna.      

Bakgrund 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 18 juni 2019 om riktlinje för konst 

och konstnärlig gestaltning i offentlig miljö. Två gånger om året, i maj och 

november, ska information lämnas om pågående och avslutade konstprojekt. 

Vid större byggprojekt avsätts 0,5% av projektkostnaden, dock max 500 000 

kronor, för konstnärlig gestaltning. Kulturstrategen informerar om de konst-

verk som har placerats i Vindängenskolan, Kinnarpsskolan, Åsarpsskolan 

och LSS-boendet Fridhem.  

Pågående konstprojekt är en installation som ska göras på Ålleberg längs den 

röda leden. Installationen är en del av Land Art, vilket innebär att konst görs 

av det som finns i naturen. På Kyrkerörsskolan ska ett konstprojekt genom-

föras tillsammans med elever som får vara med och bestämma konst och 

placering. 

Kommande projekt som ska utsmyckas är Odensbergsskolan och Frökinds-

gårdens äldreboende. 

De hängande konstverken som fanns i centrum i samband med förra årets 

sommargata ska hängas upp i någon offentlig inomhusmiljö men plats är inte 

bestämd ännu.        
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§ 35 Dnr 2020/00026  

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsrapport per 
den 30 april 2021 

Kultur- och fritidsnämndens 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. 
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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 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 18/2021 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 3 maj 2021 

Verksamhetsrapport 

  

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 36 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 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.      
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Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 19/2021 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 14 april 2021 

Kommunfullmäktige § 1/2021 

Remiss från kommunstyrelsen 21 mars 2021  

Motion 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 37 Dnr 2021/00033  

Ansökan från föreningen Cancerdrabbade i Skaraborg 
om evenemangsbidrag  

Kultur- och fritidsnämndens 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.  

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Marie Post (S) i detta ärende.      

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.    
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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 (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 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 20/2021 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 27 april 2021 

Ansökan från föreningen Cancerdrabbade i Skaraborg 

  

 

Paragrafen skickas till  
Föreningen Cancerdrabbade i Skaraborg 

Woori Gennemark, näringslivsutvecklare 

Karin Hermansson, kulturstrateg            
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§ 38 Dnr 2021/00040  

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

Kultur- och fritidsnämndens 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 
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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 (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 fritidsnämndens arbetsutskott § 21/2021 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 27 april 2021 

Ansökan från Göteborg Baroque 

 

Paragrafen skickas till  
Göteborg Baroque 

Karin Hermansson, kulturstrateg            
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§ 39 Dnr 2021/00027  

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen om 
ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter  

Kultur- och fritidsnämndens 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 fritidsnämndens arbetsutskott § 22/2021 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 3 maj 2021 

Remiss från kommunstyrelsen inklusive förslag till allmänna lokala 

ordningsföreskrifter för Falköpings kommun 

  

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            


 M

W
, G

G
 —

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k:
 ID

 1
23

24
39

31
5



 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14 (27) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-18 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 40 Dnr 2021/00021  

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritids-
nämnden 

Kultur- och fritidsnämndens 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, 
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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 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 23/2021 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 12 mars 2021 

Förslag till dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsförvaltningen 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kultur- och fritidsförvaltningens styr- och ledgrupp + plan            
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§ 41 Dnr 2021/00023  

Delegationsbestämmelser för kultur- och fritids-
nämnden 

Kultur- och fritidsnämndens 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 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 24/2021 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen den 23 mars 2021 

Förslag till delegationsbestämmelser för kultur- och fritidsnämnden 

  

Paragrafen skickas till  
Kultur- och fritidsförvaltningens styr- och ledgrupp + bestämmelser            
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§ 42 Dnr 2020/00072  

Kulturstipendium 2020 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1 Anders och Lena Modig, Åsle-Mularp-Tiarps Hembygdsförening, 

tilldelas Falköpings kommuns kulturstipendium 2020.         

Motivering 

Anders och Lena Modig har med själ och hjärta engagerat sig i att bevara 

och marknadsföra Åsle Tå. Sedan flytten från Göteborg till Åsle har paret 

engagerat sig ideellt i Åsle-Mularp-Tiarps Hembygdsförening och deras 

förmågor i att leda och entusiasmera människor har gjort att engagemanget 

för Åsle Tå har ökat väsentligt i bygden. 

 

Tack vare Anders’ och Lenas driv och energi och med hjälp av bidrag från 

olika kulturinstitutioner har stugorna en efter en renoverats av professionella 

hantverkare tillsammans med ideellt arbetande medlemmar i hembygds-

föreningen. Anders och Lena har även startat en grupp där daglediga arbetar 

med underhåll av Åsle Tå.   

 

Anders och Lena arbetar på flera sätt för att utveckla Åsle Tå som besöks-

mål. De är involverade i programverksamheten i samarbete med caféet, 

håller i trådarna vid arrangemang såsom ”Tådagen” och ”Konstnatten”, 

agerar guide för besökare och har även ett djupt engagemang i att forska om 

de människor som bott och verkat på Tån.       

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 
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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 § 25/2021 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 20 april 2021 

Ansökningar/Förslag 

  

 

Paragrafen skickas till  
Anders och Lena Modig            
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§ 43 Dnr 2021/00018  

Föreningsledarstipendium 2020 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1 Bength Tjus, IFK Falköping FF, tilldelas Falköpings kommuns 

föreningsledarstipendium 2020.               

Motivering 

Bength Tjus har under 44 års tid varit verksam i IFK Falköping FF och 

Falköpings KIK, både i styrelse, som tränare, ungdomsledare, lagledare 

samt som skadeansvarig och materielansvarig.  

 

I Falköpings KIK har Bength varit ungdomstränare 1977–2005, styrelse-

ledamot 1999–2011 och ordförande 2006–2008, detta under år 2007 då 

Falköpings KIK spelade i allsvenskan. 

 

I IFK Falköping har Bength Tjus varit styrelseledamot 1982–1991, 

ungdomsledare 1977–1982, lagledare B-lag 1980–1984, skadeansvarig 

1981–2021 samt materielansvarig Oden Cup 2015–2021. Att vara 

skadeansvarig innebär att vara med på alla träningar och matcher vilket 

innebär att Bength har lagt ner ett stort antal ideella timmar. Bength har 

även hjälpt andra föreningar i kommunen med skaderehabilitering. 

 

Bength Tjus har erhållit flera utmärkelser från Svenska Fotbollförbundet 

och Västergötlands Fotbollförbund samt har tilldelats Falköpings 

Fotbollsgrupps ledarpris vid två tillfällen.       

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 
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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 § 26/2021 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 21 april 2021 

Ansökningar/Förslag 

  

 

Paragrafen skickas till  
Bength Tjus            
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§ 44 Dnr 2021/00041  

Idrottsstipendium 2020 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1 Max Ahlin, Falköpings MK, tilldelas Falköpings kommuns idrotts-

stipendium 2020.            

Motivering 

Max Ahlin kör enduro i Falköpings MK. Trots coronapandemin under året 

har Max lyckats behålla motivationen med mycket träning. Efter en kort och 

komprimerad VM-säsong kom Max på en fin sjätteplats i juniorklassen.  

 

Årets största tävling, Gotland Grand National med över 2 000 tävlande, blev 

en stor framgång för Max. Seger i juniorklassen och en tredjeplats totalt, 

vilket fick stor uppmärksamhet.  

 

Tidigare har Max Ahlin vunnit junior-EM, junior-SM samt blivit Årets 

rookie i svensk enduro. 

 

Max Ahlin är en omtyckt och ödmjuk klubbkompis som gärna stöttar yngre 

medlemmar i klubben trots att studier och träning tar mycket tid i anspråk.      

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 
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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 § 27/2021 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 21 april 2021 

Förslag på 2019 års stipendiater 

  

 

Paragrafen skickas till  
Max Ahlin            
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§ 45 Dnr 2021/00009  

Delegationsbeslut 2021 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1 Följande delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Ordförandebeslut 

      

Bakgrund 

Delegationsbeslut 

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 en förteckning.      

  

 

 
            

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 

 

”- 
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§ 46 Dnr 2021/00010  

Anmälningsärenden 2021 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1 Följande anmälningsärenden läggs till handlingarna. 

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 ansökning-

ar om strategiska medel från kultur- och fritidsnämnden, barn- 

och utbildningsnämnden, 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 
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Nr Ärende 

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 

      

Bakgrund 

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 

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

Information från kultur- och fritidsförvaltningen 

Kultur- och fritidschefen Maria Wallengren informerar om att 

 resultatet av medarbetarundersökningen har kommit och den visar ett bra 

resultat för kultur- och fritidsförvaltningen. Svarsfrekvensen var 91 pro-

cent och undersökningen visar att personalen trivs på kultur- och fritids-

förvaltningen. 

 kultur- och fritidsförvaltningen har beviljats projektmedel av Skaraborgs 

Kommunalförbund till ett kulturprojekt som innebär en kartläggning ska 

göras över vad invånarna i Skaraborg förväntar sig av kulturutbuden.  

 kultur- och fritidsförvaltningen har ett samarbete med barn- och utbild-

ningsförvaltningen som heter Kulturklubb – utbud för barn och unga av 

olika kulturskapande aktiviteter. Kulturrådet har beviljat bidrag till detta 

projekt. 

 kultur- och fritidsförvaltningen har 150 feriepraktikplatser i sommar och 

att de ska bland annat göra områdesanalyser. 

 Sveriges Fritids- och Kulturchefsförenings årskonferens den 26–27 au-

gusti 2021 är helt digital. Årets tema är Öppna ungdomsverksamheten.      
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§ 48 Dnr   

Information från förtroendevalda 

Marie Post (S) informerar om sitt deltagande i Skaraborgs Föreningsarkivs 

årsmöte den 19 april 2021. Årsmötet genomfördes digitalt.      
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§ 33 Dnr  


Information om arbetet med utredningen om framtida 
former för bidrag och stöd till civilsamhällets aktiviteter 


Kultur- och fritidsnämndens beslut 


1 Informationen läggs till handlingarna.      


Bakgrund 


Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 29 september 2020 att anlita en 


utredare som ska utreda kommunens framtida former för bidrag och stöd till 


civilsamhällets aktiviteter. Kennert Orlenius, seniorprofessor vid högskolan i 


Borås, har anlitats och har tillsammans med kultur- och fritidschefen, 


verksamhetschefen, idrottsstrategen, kulturstrategen och verksamhets-


utvecklaren startat arbetet. Kennert Orlenius informerar om planen för 


arbetet framöver. Eventuella inspel från politiken diskuteras. Kontinuerligt 


rapportering till kultur- och fritidsnämnden kommer att ske.         
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§ 34 Dnr  


Information om pågående och avslutade konstprojekt 


Kultur- och fritidsnämndens beslut 


1 Informationen läggs till handlingarna.      


Bakgrund 


Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 18 juni 2019 om riktlinje för konst 


och konstnärlig gestaltning i offentlig miljö. Två gånger om året, i maj och 


november, ska information lämnas om pågående och avslutade konstprojekt. 


Vid större byggprojekt avsätts 0,5% av projektkostnaden, dock max 500 000 


kronor, för konstnärlig gestaltning. Kulturstrategen informerar om de konst-


verk som har placerats i Vindängenskolan, Kinnarpsskolan, Åsarpsskolan 


och LSS-boendet Fridhem.  


Pågående konstprojekt är en installation som ska göras på Ålleberg längs den 


röda leden. Installationen är en del av Land Art, vilket innebär att konst görs 


av det som finns i naturen. På Kyrkerörsskolan ska ett konstprojekt genom-


föras tillsammans med elever som får vara med och bestämma konst och 


placering. 


Kommande projekt som ska utsmyckas är Odensbergsskolan och Frökinds-


gårdens äldreboende. 


De hängande konstverken som fanns i centrum i samband med förra årets 


sommargata ska hängas upp i någon offentlig inomhusmiljö men plats är inte 


bestämd ännu.        


  


 


            







 


Kultur- och fritidsnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


5 (27) 


Sammanträdesdatum 


2021-05-18 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 


Digital justering 


  Protokollsutdraget bestyrks 


 


§ 35 Dnr 2020/00026  


Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsrapport per 
den 30 april 2021 


Kultur- och fritidsnämndens 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. 
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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 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 18/2021 


Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 3 maj 2021 


Verksamhetsrapport 


  


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 36 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 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.      
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Beslutsunderlag 


Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 19/2021 


Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 14 april 2021 


Kommunfullmäktige § 1/2021 


Remiss från kommunstyrelsen 21 mars 2021  


Motion 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 37 Dnr 2021/00033  


Ansökan från föreningen Cancerdrabbade i Skaraborg 
om evenemangsbidrag  


Kultur- och fritidsnämndens 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.  


Jäv 


På grund av jäv deltar inte Marie Post (S) i detta ärende.      


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.    
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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 (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 


Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 20/2021 


Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 27 april 2021 


Ansökan från föreningen Cancerdrabbade i Skaraborg 


  


 


Paragrafen skickas till  
Föreningen Cancerdrabbade i Skaraborg 


Woori Gennemark, näringslivsutvecklare 


Karin Hermansson, kulturstrateg            
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§ 38 Dnr 2021/00040  


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


Kultur- och fritidsnämndens 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 
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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 (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 fritidsnämndens arbetsutskott § 21/2021 


Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 27 april 2021 


Ansökan från Göteborg Baroque 


 


Paragrafen skickas till  
Göteborg Baroque 


Karin Hermansson, kulturstrateg            
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§ 39 Dnr 2021/00027  


Besvarande av remiss från kommunstyrelsen om 
ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter  


Kultur- och fritidsnämndens 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 fritidsnämndens arbetsutskott § 22/2021 


Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 3 maj 2021 


Remiss från kommunstyrelsen inklusive förslag till allmänna lokala 


ordningsföreskrifter för Falköpings kommun 


  


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 40 Dnr 2021/00021  


Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritids-
nämnden 


Kultur- och fritidsnämndens 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, 
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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 


Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 23/2021 


Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 12 mars 2021 


Förslag till dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsförvaltningen 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kultur- och fritidsförvaltningens styr- och ledgrupp + plan            
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§ 41 Dnr 2021/00023  


Delegationsbestämmelser för kultur- och fritids-
nämnden 


Kultur- och fritidsnämndens 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 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 24/2021 


Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen den 23 mars 2021 


Förslag till delegationsbestämmelser för kultur- och fritidsnämnden 


  


Paragrafen skickas till  
Kultur- och fritidsförvaltningens styr- och ledgrupp + bestämmelser            
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§ 42 Dnr 2020/00072  


Kulturstipendium 2020 


Kultur- och fritidsnämndens beslut 


1 Anders och Lena Modig, Åsle-Mularp-Tiarps Hembygdsförening, 


tilldelas Falköpings kommuns kulturstipendium 2020.         


Motivering 


Anders och Lena Modig har med själ och hjärta engagerat sig i att bevara 


och marknadsföra Åsle Tå. Sedan flytten från Göteborg till Åsle har paret 


engagerat sig ideellt i Åsle-Mularp-Tiarps Hembygdsförening och deras 


förmågor i att leda och entusiasmera människor har gjort att engagemanget 


för Åsle Tå har ökat väsentligt i bygden. 


 


Tack vare Anders’ och Lenas driv och energi och med hjälp av bidrag från 


olika kulturinstitutioner har stugorna en efter en renoverats av professionella 


hantverkare tillsammans med ideellt arbetande medlemmar i hembygds-


föreningen. Anders och Lena har även startat en grupp där daglediga arbetar 


med underhåll av Åsle Tå.   


 


Anders och Lena arbetar på flera sätt för att utveckla Åsle Tå som besöks-


mål. De är involverade i programverksamheten i samarbete med caféet, 


håller i trådarna vid arrangemang såsom ”Tådagen” och ”Konstnatten”, 


agerar guide för besökare och har även ett djupt engagemang i att forska om 


de människor som bott och verkat på Tån.       


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 
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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 § 25/2021 


Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 20 april 2021 


Ansökningar/Förslag 


  


 


Paragrafen skickas till  
Anders och Lena Modig            
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§ 43 Dnr 2021/00018  


Föreningsledarstipendium 2020 


Kultur- och fritidsnämndens beslut 


1 Bength Tjus, IFK Falköping FF, tilldelas Falköpings kommuns 


föreningsledarstipendium 2020.               


Motivering 


Bength Tjus har under 44 års tid varit verksam i IFK Falköping FF och 


Falköpings KIK, både i styrelse, som tränare, ungdomsledare, lagledare 


samt som skadeansvarig och materielansvarig.  


 


I Falköpings KIK har Bength varit ungdomstränare 1977–2005, styrelse-


ledamot 1999–2011 och ordförande 2006–2008, detta under år 2007 då 


Falköpings KIK spelade i allsvenskan. 


 


I IFK Falköping har Bength Tjus varit styrelseledamot 1982–1991, 


ungdomsledare 1977–1982, lagledare B-lag 1980–1984, skadeansvarig 


1981–2021 samt materielansvarig Oden Cup 2015–2021. Att vara 


skadeansvarig innebär att vara med på alla träningar och matcher vilket 


innebär att Bength har lagt ner ett stort antal ideella timmar. Bength har 


även hjälpt andra föreningar i kommunen med skaderehabilitering. 


 


Bength Tjus har erhållit flera utmärkelser från Svenska Fotbollförbundet 


och Västergötlands Fotbollförbund samt har tilldelats Falköpings 


Fotbollsgrupps ledarpris vid två tillfällen.       


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 







 


Kultur- och fritidsnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


20 (27) 


Sammanträdesdatum 


2021-05-18 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 


Digital justering 


  Protokollsutdraget bestyrks 


 


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 § 26/2021 


Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 21 april 2021 


Ansökningar/Förslag 


  


 


Paragrafen skickas till  
Bength Tjus            
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§ 44 Dnr 2021/00041  


Idrottsstipendium 2020 


Kultur- och fritidsnämndens beslut 


1 Max Ahlin, Falköpings MK, tilldelas Falköpings kommuns idrotts-


stipendium 2020.            


Motivering 


Max Ahlin kör enduro i Falköpings MK. Trots coronapandemin under året 


har Max lyckats behålla motivationen med mycket träning. Efter en kort och 


komprimerad VM-säsong kom Max på en fin sjätteplats i juniorklassen.  


 


Årets största tävling, Gotland Grand National med över 2 000 tävlande, blev 


en stor framgång för Max. Seger i juniorklassen och en tredjeplats totalt, 


vilket fick stor uppmärksamhet.  


 


Tidigare har Max Ahlin vunnit junior-EM, junior-SM samt blivit Årets 


rookie i svensk enduro. 


 


Max Ahlin är en omtyckt och ödmjuk klubbkompis som gärna stöttar yngre 


medlemmar i klubben trots att studier och träning tar mycket tid i anspråk.      


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 
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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 § 27/2021 


Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 21 april 2021 


Förslag på 2019 års stipendiater 


  


 


Paragrafen skickas till  
Max Ahlin            
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§ 45 Dnr 2021/00009  


Delegationsbeslut 2021 


Kultur- och fritidsnämndens beslut 


1 Följande delegationsbeslut läggs till handlingarna. 


Ordförandebeslut 


      


Bakgrund 


Delegationsbeslut 


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 en förteckning.      


  


 


 
            


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 


 


”- 
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§ 46 Dnr 2021/00010  


Anmälningsärenden 2021 


Kultur- och fritidsnämndens beslut 


1 Följande anmälningsärenden läggs till handlingarna. 


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 ansökning-


ar om strategiska medel från kultur- och fritidsnämnden, barn- 


och utbildningsnämnden, 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 







 


Kultur- och fritidsnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


25 (27) 


Sammanträdesdatum 


2021-05-18 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 


Digital justering 


  Protokollsutdraget bestyrks 


 


Nr Ärende 


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 


      


Bakgrund 


I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 


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


Information från kultur- och fritidsförvaltningen 


Kultur- och fritidschefen Maria Wallengren informerar om att 


 resultatet av medarbetarundersökningen har kommit och den visar ett bra 


resultat för kultur- och fritidsförvaltningen. Svarsfrekvensen var 91 pro-


cent och undersökningen visar att personalen trivs på kultur- och fritids-


förvaltningen. 


 kultur- och fritidsförvaltningen har beviljats projektmedel av Skaraborgs 


Kommunalförbund till ett kulturprojekt som innebär en kartläggning ska 


göras över vad invånarna i Skaraborg förväntar sig av kulturutbuden.  


 kultur- och fritidsförvaltningen har ett samarbete med barn- och utbild-


ningsförvaltningen som heter Kulturklubb – utbud för barn och unga av 


olika kulturskapande aktiviteter. Kulturrådet har beviljat bidrag till detta 


projekt. 


 kultur- och fritidsförvaltningen har 150 feriepraktikplatser i sommar och 


att de ska bland annat göra områdesanalyser. 


 Sveriges Fritids- och Kulturchefsförenings årskonferens den 26–27 au-


gusti 2021 är helt digital. Årets tema är Öppna ungdomsverksamheten.      
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§ 48 Dnr   


Information från förtroendevalda 


Marie Post (S) informerar om sitt deltagande i Skaraborgs Föreningsarkivs 


årsmöte den 19 april 2021. Årsmötet genomfördes digitalt.      
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