
 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-10 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 38 Dnr 2020/00026  

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsrapport per  
31 augusti 2021 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

1 Verksamhetsrapport per den 31 augusti 2021 presenteras i sin helhet på 

kultur- och fritidsnämndens sammanträde 23 september 2021.      

Bakgrund 

Syftet med verksamhetsrapporten är att vara ett stöd för uppföljning och 

analys av delåret. Verksamhetsrapporten syftar även till att visa hur mål och 

ambitioner har samspelat med nämndens ekonomiska resultat. Verksamhets-

rapporten ska ha sin utgångspunkt i kultur- och fritidsnämnden men även 

lyfta nämndens ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål 

och resultat.  

En rapport per den 31 augusti 2021är under utarbetande. Vid kultur- och 

fritidsnämndens sammanträde den 23 september 2021 lämnas en komplett 

verksamhetsrapport.  

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen har arbetat med nya metoder för att tillgängliggöra förvalt-

ningens utbud i största möjliga mån trots den pandemi som råder. Digitala 

kanaler, nya arbetssätt, turnerande verksamheter och begränsat antal del-

tagare är några av lösningarna. I jämförelse med andra kommuner och 

liknande verksamheter så har Falköpings kommun varit ett gott exempel på 

att verksamheterna kan hållas öppna trots restriktioner. Pandemin har 

påverkat alla ålderskategorier negativt men på olika sätt. Lärande insatser 

som inte har kunnat genomföras i samma omfattning som tidigare kommer 

att ha negativ påverkan på bland annat simkunnighet och läskunnighet. Både 

kunskap och kreativitet har påverkats negativt då barn har gått miste om 

kulturupplevelser som de skulle fått genom barnkulturgarantin samt genom 

förvaltningens samverkan med skolan. De som redan innan pandemin var 

mest utsatta har drabbats hårt av inställda eller förändrade aktiviteter. Trots 

hög flexibilitet och stort mått av förnyelse så är bedömningen att förvalt-

ningens arbete till följd av pandemin inte gett samma effekt som det brukar.   

Finansiering 

Ekonomisk analys är under bearbetning.  

 

 

 

Barnkonsekvensanalys 
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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. I februari 

genomfördes en utbildningsdag med fokus på barnkonventionen där alla 

medarbetare och några av nämndens ledamöter deltog. Barnrättsperspektivet 

involveras allt mer i arbetsprocesser och beslut. Rutiner är framtagna för att 

säkerställa att barns rättigheter beaktas i samband med beslut i nämnd. Detta 

har gett förvaltningen bättre förutsättningar att identifiera hur nämndens 

beslut förhåller sig till barns rättigheter. Det gör att förvaltningen tidigare 

kan identifiera behov och riktning för att främja barns rättigheter inom 

nämndens ansvarsområde. 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 verksamheter har öppnat för barn och unga att delta i 

aktiviteter om än i begränsad omfattning. Trots detta ses en risk 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, lov-

aktiviteter, evenemang och fritidsgårdar 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 2 september 2021.      
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 Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsrapport per  
31 augusti 2021 

Förslag till beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsnämndens 

verksamhetsrapport per 31 augusti 2021.        

Bakgrund 

Syftet med verksamhetsrapporten är att vara ett stöd för uppföljning och 

analys av delåret. Verksamhetsrapporten syftar även till att visa hur mål och 

ambitioner har samspelat med nämndens ekonomiska resultat. Verksamhets-

rapporten ska ha sin utgångspunkt i kultur- och fritidsnämnden men även 

lyfta nämndens ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål 

och resultat.  

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen har arbetat med nya metoder för att tillgängliggöra förvalt-

ningens utbud i största möjliga mån trots den pandemi som råder. Digitala 

kanaler, nya arbetssätt, turnerande verksamheter och begränsat antal del-

tagare är några av lösningarna. I jämförelse med andra kommuner och 

liknande verksamheter så har Falköpings kommun varit ett gott exempel på 

att verksamheterna kan hållas öppna trots restriktioner. Pandemin har på-

verkat alla ålderskategorier negativt men på olika sätt. Lärande insatser som 

inte har kunnat genomföras i samma omfattning som tidigare kommer att ha 

negativ påverkan på bland annat simkunnighet och läskunnighet. Både 

kunskap och kreativitet har påverkats negativt då barn har gått miste om 

kulturupplevelser som de skulle fått genom barnkulturgarantin samt genom 

förvaltningens samverkan med skolan. De som redan innan pandemin var 

mest utsatta har drabbats hårt av inställda eller förändrade aktiviteter. Trots 

hög flexibilitet och stort mått av förnyelse så är bedömningen att förvalt-

ningens arbete till följd av pandemin inte gett samma effekt som det brukar. 

De ekonomiska konsekvenserna av begränsning och nedstängning av verk-

samheter på grund av pandemin har påverkat förvaltningens intäktssida och 

gett lägre intäkter från bad, halluthyrning och Ekehagens verksamheter m.m. 

Regeringens plan om avveckling av restriktioner från slutet av september 

innebär att verksamheter som varit stängda sedan november åter kan öppnas. 

Antagande om hur förvaltningens ekonomi påverkas kvarstår sedan före-

gående prognos efter april. Sammantaget visar prognosen att kultur- och 

fritidsnämndens verksamheter under 2021 kan komma att innebära ett 
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underskott om 3,8 miljoner kronor jämfört med budget om inte ytterligare en 

ny våg av pandemin uppstår under hösten.  

Finansiering 

Nämndens budgetram uppgår till 73,2 miljoner kronor. Budgeten har sedan 

föregående rapport justerats för sänkt personalomkostnadspålägg och sänkta 

internhyror samt tillägg för vissa kapitalkostnader. Förändringen innebär 

minskad budget om 1,1 miljoner kronor. Nämnden har också fått 2,7 mil-

joner kronor för att genomföra fem projekt inom ramen för kommunens 

tillfälliga strategiska utvecklingsmedel. 

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. I februari 

genomfördes en utbildningsdag med fokus på barnkonventionen där alla 

medarbetare och några av nämndens ledamöter deltog. Barnrättsperspektivet 

involveras allt mer i arbetsprocesser och beslut. Rutiner är framtagna för att 

säkerställa att barns rättigheter beaktas i samband med beslut i nämnd. Detta 

har gett förvaltningen bättre förutsättningar att identifiera hur nämndens 

beslut förhåller sig till barns rättigheter. Det gör att förvaltningen tidigare 

kan identifiera behov och riktning för att främja barns rättigheter inom 

nämndens ansvarsområde. 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 verksamheter har öppnat för barn och unga att delta i 

aktiviteter om än i begränsad omfattning. Trots detta ses en risk 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, lov-

aktiviteter, evenemang och fritidsgårdar 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 § 38/2021 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 15 september 2021 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsrapport per 31 augusti 2021       

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

Linda Jakobsson 

Controller 

Kultur- och fritidsnämnden, 2021-09-23
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1. Kultur-och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsnämndens Verksamhetsrapport 
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  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. Delårsrapporten 

syftar också till att tydliggöra att mål och ambitioner 

samspelar med de resurser som kommunen avsatt i 

verksamhetsplanen. Delårsrapporten ska även funge-

ra som ett underlag till eventuella verksamhets-

förändringar som kan behövas för att nå mål och 

ekonomiska resultat. 

Delårsrapporten har sin 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 ekonomistyr-

ning. Nämnden följer kontinuerligt upp sin verksam-

hetsplan och budget i samband med kommunens 

gemensamma uppföljningar vid första tertialen, del-

årsbokslutet 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 

Statens 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 människor kan ta del 

av när de 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.  

KOMMENTAR EFTER AUGUSTI 

Under senvår och sommar har smittspridningen av 

Covid-19 minskat kraftigt och restriktionerna har 

lättats. Till följd av detta har förvaltningens möjlighet 

att möta människor och att arbeta i riktning mot målen 

blivit lättare. 
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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 verksam-

heterna i strävan mot respektive mål.  

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE 

Internt arbete har genomförts för att överta driften av 

platåbergen och djurparken från 1 april. Övertagan-

det av verksamheterna på Mösseberg ökar förvalt-

ningens 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 pande-

min har varit och är den innovativa förmågan. Denna 

ses även som mycket viktig framöver då förutsätt-

ningarna spås förändrade jämfört med innan pande-

min. 

HÄNDELSER MAJ TILL AUGUSTI 

Feriepraktik 

Under juni, juli och augusti har förvaltningen anställt 

155 feriepraktikanter som förmerat verksamheterna 

inom hela förvaltningens ansvar. Kommunens totala 

mängd anställda feriepraktikanter var i år 259 st. Att 

arbeta med unga anställda ser förvaltningen som en 

resurs och en stor möjlighet. Det har under detta och 

förgående år visat att förvaltningen genom dessa 

tjänster kan skapa en service och ett utbud som inte är 

möjligt utan dessa tjänster. Det ger också en bred 

inblick kring hur det är att arbeta inom sektorn. Det 

utmanar med korta deadlines och lite tid för plane-

ring. Det utmanar också att pengar till handledare och 

tjänster inte finns inom ram. Det vill säga, det är svårt 

att framöver planera långsiktigt trots att det visat sig 

vara ett mycket bra grepp för att uppnå kommunens 

fyra mål. Feriepraktikanterna som tjänstgjort inom 

förvaltningen beskrev hög nöjdhet och meningsfull-

het med sina tjänster och har påverkat Falköping som 

samhälle på olika sätt. Det är dessutom att bra sätt att 

bidra till arbetsmarknadsstrategin. 

Lovverksamheten 

Tagga lov har planerats och genomförts i flera år. 

Varje år har denna verksamhet finansierats med 

externa medel ansökta ifrån Socialstyrelsen. Sedan 

två år tillbaka har nämnden en egen ram för verksam-

heten som låg till grund för den omfattande verk-

samheten som tog plats under sommaren. Ett utveck-

lat samarbete med Falköpings Hyresbostäder på ett 

antal platser inom Falköpings centralort och ett aktivt 

områdesarbete i Falköpings kommuns olika sam-

hällen gav i sin helhet dagliga aktiviteter för barn och 

unga som de själva deltagit i och planerat. Alla 

fritidsgårdar var dessutom öppna under sommaren 

och ett antal miniläger och dagsutflykter arrange-

rades. Fritidsbanken, kulturarvet och biblioteket har 

deltagit i sommarens verksamheter genom närvaro på 

sommargatan där många barn och föräldrar tagit del 

av det utbud som fanns där. Genom lovverksamheten 

nås barn och föräldrar som är i Falköping på 

sommaren. De har skapat mening för barn och unga 

och ger en identitet till kommunen genom att skapa 

positiva sammanhang. Utmaningen är mycket lik den 

som beskrivs ovan med korta ledtider och svårigheter 

att planera både kring rekrytering och resurser.  

Kultur- och fritidsnämnden, 2021-09-23
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Besöksverksamheter 

Sommarmånaderna inom kultur-och fritidsnämndens 

ansvar är på många sätt en högsäsong. Ekehagens 

Forntidsby, Falbygdens Museum, Mösseberg, Ålle-

berg, Sommargatan, Odenbadet, Flobybadet, Stens-

torpsbadet och Pop-Up kultur är platser, institutioner 

och arrangemang som erbjudits falköpingsborna och 

turisterna ett brett utbud hela sommaren. Verksam-

heterna har axlat pandemins utmaningar och lyckats 

komma igenom på ett säkert sätt. Inom varje enskild 

del finns det möjlighet att göra mer och jobba 

annorlunda för att skapa ett ännu bättre utbud. Detta 

har förvaltningen påbörjat inför nästkommande år. 

Det blir viktigt att lansera en samlad marknadsföring 

för det omfattande utbud kommunen har under 

sommaren.  
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Kommunens uppföljningsarbete  

 

 

UPPFÖLJNINGSARBETE  

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verk-

samhet 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 kommunfullmäk-

tiges vision till verksamheterna.  

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål- och 

resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet och 

analys av resultat. Kommunen har initierat och på-

börjat ett utvecklingsarbete för att få en gemensam 

struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är lång-

siktigt och ska bidra till en ökad samsyn och systema-

tik samt skapa förutsättningar för en helhetsbild och 

ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning av kommun-

ens fyra övergripande mål görs som en samlad be-

dömning av måluppfyllelse och baseras bland annat 

på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender 

och utfall för indikatorer, uppföljning av styrdoku-

ment 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.  

 

Kultur- och fritidsnämnden, 2021-09-23



9 I VERKSAMHETSRAPPORT 2021-08-31 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

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 verksamhets-

planen 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 förvalt-

ningen.  

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 uppfölj-

ningen 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 reglemen-

tet, men inte i den omfattning som är önskvärt. Bland 

annat kommer insatser för att bidra till simkunnighet, 

barns 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 bibliotek, badhus, fritids-

gårdar, museum, idrottsplatser 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 Falkö-

ping arbetar nämnden nätverkande och samverkande 

med civilsamhället såväl som enskilda med bland 

annat en omfattande volontärverksamhet. 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 ung-

domsverksamhet, språkvän, unga tar ordet, förenings-

verksamhet och konst- och kulturverksamhet. 

Nämndens arbete präglas av samverkan och sam-

arbete.  

Fysisk aktivitet, läsfrämjande insatser, kultur, demo-

kratiskapande, historia och identitetsskapande aktivi-

teter är innehåll som verksamheterna präglas av.  

 

STRATEGI FÖR KULTUR- OCH FRITIDS-NÄMNDEN 

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, förenings-

liv, 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 demokrati-

stärkande insatser. 

Avdelningsgemensamma aktiviteter för år 2021: 

 Jubileumsår – bibliotek och museum. 

 Föreningsfestival. 
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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 

 

*Negativ trend till följd av pandemin.  

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

utlånade artiklar.  

*** Varav 2368 från butik, resten under pop up-turné  

 

KVALITATIVA INDIKATORER EFTER AUGUSTI 

Verksamheternas uppföljning av kundupplevd 

kvalité 

Arbete har startats för att planera och strukturera in-

hämtning av synpunkter från både besökare och de 

medborgare som idag inte besöker verksamheterna. 

Samtliga verksamheter är igång och arbetet får växa 

över tid. 

Besökarnas återkoppling till Avdelningen Kulturarv. 

Vårens skolor uttryckte en stor glädje och tacksamhet 

över att få möjlighet att besöka Ekehagen igen. Ur 

skolenkäten utläses generellt en hög nöjdhet (ur 90 

inkomna svar från cirka 286 grupper). Särskilt 

glädjande är att så gott som samtliga svar vittnar om 

det goda bemötande och personalens kompetens. 

Bland svaren finns också återkoppling om detaljer 

och upplägg som kan förbättras. Exempelvis upplever 

flera att tiden var för knapp för allt som fanns att göra. 

Besökare på Falbygdens museum har kunnat lämna 

återkoppling på besöket via Google my business, 

muntligt till personalen samt i gästboken. Många 

uttrycker att de är positivt överraskade (vad säger det 

om förväntningarna?) och imponerade över särskilt 

den spännande och fina basutställningen.  

Omdöme om Falbygdens museum, Google my 

business: 

Detta besöksmål överträffade mina förväntningar. 

Mycket att ta del av och fint presenterat. Tips till 

den historieintresserade. (juli 2021) 

Mycket intressant, nya upptäckter, som jag aldrig 

hört om, tidigare. (maj 2021) 

 

 

 

 

Kommunikativa indikatorer T2 2018 T2 2019 T2 2020 T2 2021 Trend 

           

Totala antalet besök till verk-

samheterna 

 

161 165* 

 

166090 

 

130763 91 658  

Antalet utlånade artiklar från 

Fritidsbanken 
- - 602** 6887***   

Trend kan inte 

ses. 
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UPPFÖLJNING OCH ANALYS EFTER APRIL 

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 verk-

samheterna 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 Forn-

tidsby är igång igen, trots att restriktionerna är tuffa.  

När förvaltningens mötesplatser inte finns tillgäng-

liga i samma utsträckning som tidigare drabbar det 

människor i alla åldrar. Både biblioteket och avdel-

ningen 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 män-

niskor möter i sin vardag såsom fysiska och psykiska 

eller geografiska, kulturella skillnader etc. så finns det 

all anledning att även efter pandemin 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 nega-

tivt av pandemin men på olika sätt. Ungas psykiska 

ohälsa och riskbeteenden är svårare att upptäcka till 

följd av distansundervisning och inställda eller av-

gränsade 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 utan-

förskap och inte varit en del av organiserad verksam-

het t.ex. arbetslösa eller de som inte har organiserad 

fritidsaktiviteter etc. Verksamheter som i hög ut-

sträckning finns till för att kompensera utanförskap 

har inte kunnat genomföras i samma omfattning. 

T.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, t.ex. 

etniska föreningar, tvingas att arbeta annorlunda eller 

att pausa sina verksamheter. 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 svårig-

heter 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 kun-

skapstapp: 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.  
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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 identi-

fiera förutsättningarna för ett områdesbaserat arbete 

på sex olika platser i Falköping. Arbetet är i upp-

startsfas och effekterna går inte att analysera ännu.  

 

UPPFÖLJNING OCH ANALYS EFTER AUGUSTI 

Metoder har utvecklats för att på bästa sätt inkludera 

fler i förvaltningens verksamheter. De digitala 

”metoderna” har varit en mycket viktig faktor för att 

under pandemin fortsätt arbetet med att inkludera, 

sprida kunskap och möta människor. Men samtidigt 

synliggörs vikten av att mötas ”på riktigt” och att få 

uppleva i samband med lärande. Även om de digitala 

kanalerna varit ett bra verktyg att använda under 

pandemin anses de trots allt vara ett sämre alternativ 

än det fysiska mötet. Effekten av samspel, diskus-

sioner, att lära av varandra, upplevelsen och att möta 

nya människor uteblir i stort sett helt vid digitala 

forum. Samtidigt tydliggörs att vissa delar av för-

valtningens utbud lämpar sig väldigt väl för digitala 

kanaler och delar av målgruppen föredrar att ta del av 

utbudet via digitala kanaler. Med hjälp av digitala 

kanaler kan trösklar sänkas och nya målgrupper nås, 

till exempel de som har svårt att ta sig till platsen, 

skolorna kan använda sig av de digitala kanalerna 

som läromedel och pedagogisk metod.  

 

Basutställningen på muséet har förnyats med bland 

annat en touchskärm som ger besökaren möjlighet till 

medskapande aktivitet och valbar information. 

Kunskapen i sig är både demokratistärkande och 

hälsofrämjande. 

 

Trots att unga i Falköping idag har många olika 

aktiviteter och forum att delta i, är det fortfarande 

unga som inte ”hittar rätt”. Därför är det av stor vikt 

att ständigt möta unga för att ge dem stöd och 

inspiration till att påverka sitt liv i positiv riktning. 

Med den nya metoden områdesbaserat arbetet har 

fler möten mellan unga, beslutsfattare samt tjänste-

personer skapats. Ungdomarna som varit i verk-

samheten har upplevt delaktighet, meningsfullhet och 

lärt känna kommunen.  Det områdesbaserade arbetet 

har utvecklats ytterligare genom feriepraktik-

en. Feriepraktikanterna har bidragit med viktiga 

ungdomsperspektiv i olika frågor som rör unga, 

skapat kulturupplevelser och stöttat barn och unga till 

ett aktivt och meningsfullt sommarlov. Nytt för i år är 

unga områdesutvecklare som har skapat opinion, 

identifierat och lyft utvecklingsbehov samt tagit ini-

tiativ till möten med beslutsfattare. Det områdes-

baserade arbetet har nu ett viktigt underlag att utgå 

ifrån för att skapa socialt hållbara bostadsområden i 

Falköpings kommun.  

Förbättrade möjligheter för unga att påverka i kom-

munen har skapats genom det nya arbetssättet med 

unga områdesutvecklare och unga handledare.  

Hälsofrämjande arbete har genomförts på ett nytt sätt 

där medarbetare anställda med hjälp av Arbetsför-

medlingens extratjänster arbetat med Fritidsbanken 

och genomfört pop up-verksamhet som kallats för 

Fritidsbanken pep up. Fritidsutrustning har lånats ut 

och aktiviteter har anordnats. Genom insatsen har 

förvaltningen nått många fler än tidigare. Känne-

domen om Fritidsbanken har ökat hos invånarna. En 

pojke och hans pappa var flitiga besökare på 

sommargatan och hans pappa berättade att när 

pojken lärt sig cykla frågade han honom vart han ville 

cykla sin första utflykt - till sommargatan!  

För att stärka tillgången till mötesplatser på lands-

bygd har alla fritidsgårdar varit öppna under sommar-

en. Då antalet besökare varit få ser verksamheten 

behov av att utveckla andra arbetsmetoder för nästa 

sommar.  

 

I linje med Arbetsmarknadsstrategin har förvalt-

ningen erbjudit ca 150 feriepraktikplatser i sommar 

vilket är många fler än tidigare. I samverkan med 

kompetens och arbetslivsförvaltningen har nya 

metoder gett unga bättre möjligheter till en bra start i 

arbetslivet och samtidigt förbättrat ungas möjlighet 

till delaktighet. Feriepraktikanterna beskriver stor 

meningsfullhet i de arbeten de utfört som dessutom 

gett vår kommun nya inspel kring hur den kan ut-

vecklas. Unga kommunutvecklare finns nu i sju andra 

Skaraborgskommuner där Falköping var först ut.  

 

Genom att bygga broar mellan människor skapar vi 

rätta förutsättningar för en mer hållbara framtid. Det 

är viktigt att ge plats för olika perspektiv och olik-

heter för det är då vi skapar mer toleranta och inklu-

derande samhälle.  Den välkomnar den demokra-

tiska process som uppstår när människor med olika 

bakgrund möts för att lära något som är ett 

gemensamt intresse. Rätt insatser i ett tidigt skede 
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kan bidra till goda och likvärdiga möjligheter för 

alla. Verksamheter som stödjer de som befinner sig i 

utanförskap hade under vintern och våren svårt att 

vara verksamma till följd av pandemin. Under 

sommaren har arbetet kommit i gång både med 

Agera Mera och med gruppaktiviteter. Samtidigt är 

nya uppdrag och fysiska mötesplatser under plane-

ring. Ett exempel är den nystartade grupp för män 

Falköpingsdads och kvinnogrupp som kommer att 

genomföra studiebesök, gruppsamtal och andra 

enkla aktiviteter tillsammans. Syftet med grupper är 

att stärka vuxna i sin föräldraroll, öka föräldrars 

kunskap om de insatser som finns i Falköping. Att 

lyfta fram män/kvinnor som väljer att ta aktiv roll i 

sina barns liv, och bygger en nära relation med dem. 

Insats ska bidra till en diskussion om föräldrarollen 

och hur ett engagerat föräldraskap hänger ihop med 

ökad jämställdhet, det är något som gynnar såväl 

föräldrar och barn som samhället i stort.  

Utvecklade metoder har även använts för att öka sam-

verkan med skolan. Att använda flera olika metoder 

och arbetssätt ökar tillgängligheten, då fler kan hitta 

sin fungerande form. Samverkan med skolan fungerar 

bra vilket till viss del har dämpat de negativa effekt-

erna av pandemin. Trots detta är ”skulden” mycket 

stor och kommer ta flera år att arbeta ikapp.  
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Att samverkan med andra är i sig ingen ny arbets-

metod men ett arbetssätt som använts allt mer och där 

god effekt ses. Samverkan breddar perspektivet och 

gynnar ett systemtänk där effekten av insatsen får 

ökat fokus. Hinder och svårigheter för samverkan kan 

vara att tjänstepersoner i sitt arbete ibland hamnar för 

långt ifrån verkligheten och den vardag som 

kommuninvånarna befinner sig i. För att motverka 

detta är det viktigt att arbeta i nära samverkan med 

medarbetarna i kärnverksamheterna. Ytterligare 

arbetssätt för att ha ”öppna ögon” kan vara om- och 

närvärldsbevakning. Även kritiskt tänkande anses 

vara viktigt. Frågor som. Vilka når vi inte? Varför har 

vi inte fler besökare med utländsk härkomst? Vilka 

signaler ger vi som inkluderar de som befinner sig i 

utanförskap? etc. Andra svårigheter som kan mot-

verka samverkan är bristande insyn i andra förvalt-

ningar eller verksamheters vardag. Med ökad 

kunskap om varandras ansvar, arbetssätt, svårigheter 

och utmaningar skulle chansen att hitta sam-

verkansmetoder öka. Även ekonomiska aspekter och 

olika prioriteringar och fokus ses försvåra samverkan.  

Samverkansformen skola, socialtjänst, polis och fritid 

(SSPF) har börjat ta form för att fånga in unga i 

riskzon för kriminalitet och droger. Här ses goda 

möjligheter för förvaltningen att i samverkan med 

andra aktörer skapa bättre förutsättningar för unga.  

 

IFK – de första hundra åren, är en utställning som 

skapas tillsammans med föreningen och visas på 

muséet i höst. Detta sätt att arbeta på ses ge goda 

möjligheter att nå en målgrupp som idag inte tillhör 

de traditionella besökarna. Ytterligare positiv effekt 

av samskapandet är att föreningarnas representanter 

engageras i produktionen och på så sätt ges en 

meningsfull aktivitet och att närheten till den 

kommunala verksamheten ökar. Sättet att arbeta ses 

som framgångsrikt och bör användas framöver.  

Arbetet med Floby Mötesplats fortlöper i samverkan 

med barn- och utbildningsförvaltningen och civil-

samhället. Metoden bygger på lokalt ideellt engage-

mang där medskapandet genererar goda effekter 

såsom inkludering och meningsfull fritid. När tät 

samverkan sker mellan kommunala verksamheter och 

civilsamhället ökar förståelsen för varandras perspek-

tiv och invånarnas behov och önskemål blir tydliga. 

Läsglädje är ett projekt i samverkan mellan barn- och 

utbildningsförvaltningen och biblioteket som har 

pågått i tre veckor under sommaren. Syftet är att 

skapa förutsättningar för barn i åldrarna 7–9 år att 

stärka läsningen under sommarmånaderna, få lust-

fyllda lässtunder – enskilt och tillsammans med andra 

och bli hemmastadda i biblioteksmiljön. Hela 140 

elever sökte till de 36 platserna. Det är bra spridning 

mellan deltagande barn från landsbygd och innerstad. 
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 – Det har varit jätteroligt att vara här, berättar 

barnen. Vi har fått pyssla, läsa och haft högläsning. 

– Allra roligast var nog läsmysteriet, säger en av 

pojkarna. På avslutningsdagen fick mysteriet sin 

lösning! 

– Idag fick vi även en bokkasse fylld med böcker. Det 

ska bli så roligt att få läsa dem i sommar, utbrister en 

av flickorna glatt. 

Läskunnighet är grunden till demokrati då det är en 

förutsättning för att ta del av samhällets information 

och för att få möjlighet att påverka. Därav är ovan 

beskrivna projekt av stor vikt och får dessutom anses 

vara mycket framgångsrikt. Framför allt är det 

metoden som sådan som ska anses vara framgångsrik 

då deltagarna ger mycket positiv återkoppling till 

verksamheten. Antalet elever som sökte var många 

men antalet platser relativt få. Genom denna 

begränsning förloras möjligheten att hjälpa fler barn 

att bli läskunniga. När så många barn visar intresse 

för att studera under ett lov borde detta tas om hand 

på ett mer effektivt sätt. Hur kan metoden utvecklas 

vidare så att långt fler platser kan erbjudas? 

 

Musik och minne är ett hälsofrämjande arbete som har 

genomförts i samverkan med socialförvaltningen. 

Arbetet kommer nu tas över och drivas vidare av 

socialförvaltningen på egen hand. Denna metod att 

arbeta där kulturstrateger är med i ett inledande skede 

och arbetet sedan drivs vidare av ansvarig med-

arbetare på avdelningen har fungerat mycket bra och 

bör användas vidare för att få igång fler funktioner att 

arbete med kultur trots förvaltningens relativt små 

resurser. 

 

Ur perspektivet tillgänglighet är det viktigt att 

kommunikation till invånarna är god. Upplevelsen är 

att marknadsföringen av sommarens aktiviteter och 

evenemang, mötesplatser och besöksmål inte varit 

samlad. Förvaltningen har många kanaler och 

målgrupper vilket bidrar till att marknadsföringen kan 

upplevas splittrad. Även om särskilda kanaler och 

kommunikationsvägar behövs för att nå vissa mål-

grupper så kvarstår ett behov av ett samlat utbud. Att 

samla kommunens utbud gör att invånaren får en 

överblick. Det ska vara enkelt att navigera och hitta 

rätt i utbudet. Det förenklar även för andra arrangörer 

och aktörer i och utanför kommunen.  

Pandemin har skapat nya vanor för de flesta vilket 

troligen innebär att marknadsföringsinsatser behöver 

göras för att vissa målgrupper ska hitta tillbaka till 

verksamheterna. 

 

En förutsättning för att uppnå ökad jämlikhet och 

inkludering är ökad tillgänglighet till verksamhet-

erna. Gratis aktiviteter ses gynna barn i ekonomiskt 

utsatta situationer, varför gratisaktiviteter anses vara 

ett mycket viktigt verktyg för både inkludering, jäm-

likhet och lärande. Även om många av förvaltningens 

aktiviteter är gratis så syns behov av ytterligare gratis-

aktiviteter. Under sommaren har gratis simskolor 

arrangerats och antalet deltagare har ökat med 10 % 

vilket anses vara ett resultat av den uteblivna avgiften. 

Ytterligare gratisaktiviteter som genomförts är gratis 

sommarkort till baden som samtliga elever i årskurs 6 

fått.  

 

Andra sätt för att öka tillgängligheten är mobila verk-

samheter som befinner sig där människor rör sig. Här 

har förvaltningen arbetat extra intensivt till följd av 

pandemin. Det positiva resultatet och den goda feed-

backen signalerar att detta sätt att arbeta behöver 

finnas kvar även efter pandemin.  

 

I syfte att öka tillgängligheten till redan existerande 

insatser ger förvaltningen stöd i form av utbildning 

och samverkan till föreningar.  

 

Röda spåret på Ålleberg har tillgänglighetsanpassats 

genom hårdgjord yta, ökad bredd och sittmöjligheter 

längs leden för att så många som möjligt ska kunna ta 

del av den vackra leden. Arbetet är gjort med medel 

från Länsstyrelsen. Samverkan i planeringsarbetet har 

skett över förvaltningsgränser mellan kultur- och 

fritidsförvaltningen, Park & Gata, Turismen och folk-

hälsostrateg. Utanför kommunen har Länsstyrelsen 

och segelflygförbundet medverkat. Arbetet påbörja-

des i juni och väntas klart i mitten av september.  

 

Rotundan i Medborgarhuset har utvecklats med ny 

scenkonstutrustning och förbättringar i lokalen för 

att fler evenemang ska kunna genomföras. 
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SAMLAD BEDÖMNING EFTER APRIL 

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 om kulturupplevelser som de 

skulle fått genom barnkulturgaranti samt genom 

avdelning Kulturarvs samverkan med skolan.  

 

De 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 om-

ställning 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.  

 

SAMLAD BEDÖMNING EFTER AUGUSTI 

Kunskap, delaktighet och meningsfullhet är demo-

kratistärkande och hälsofrämjande. När verksam-

heterna befinner sig på olika platser, fysiskt eller 

digitalt, för att sprida kunskap och möta människor så 

ökar tillgängligheten, trösklar sänks och möjligheter 

till demokrati och hälsa stärks. Utvecklingen av nya 

arbetsmetoder är stor. Många av de nya arbetsmetod-

erna är av vikt att fortsätta med även efter pandemin. 

En kommande utmaning är att prioritera vilken 

metod, digital eller fysisk som ska användas vid vilket 

tillfälle. Under hösten behöver prioriterings ordning 

fastställas. Förvaltningen konstaterar att samverkan 

som prioriterat målområde är rätt och bör därför 

fortsatt prioriteras. Ett strukturerat arbete med 

besökarnas synpunkter ger möjligheter att förbättra 

förvaltningens utbud på ett sätt som gagnar invånaren 

och besökaren. 

 

Pandemin påverkar och förändrar samhället med 

korta tidsintervaller varför analys om vilka typer av 

insatser som krävs ständigt behöver göras. När 

pandemin släpper sitt grepp behöver verksamheterna 

hitta en ny plattform att verka utifrån som utgår från 

de nuläge som råder då.  

Prognos för måluppfyllelse bedöms som god.  

  

  

Samlad bedömning                                                                                                                        Uppföljning 
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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 såsom 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, Oden-

badet 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. 
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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 

 

*Negativ trend till följd av pandemin.  

 

UPPFÖLJNING OCH ANALYS EFTER APRIL 

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 med-

arbetarna. En del av det planerade arbetet har kunnat 

genomföras trots pandemin, men i mindre omfatt-

ning. Anläggningar och kommunala lokaler har till-

gängliggjorts för föreningar som bedriver barn- och 

ungdomsverksamhet. Den öppna ungdomsverk-

samheten 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 mötes-

platser för unga öppna under pandemin. Odenbadet är 

också det första badhuset i Skaraborg som öppnade 

upp för allmänheten. Ekehagens Forntidsby förbere-

der för en vår- och sommarsäsong. Med hjälp av för-

valtningens nya bokningssystem kommer möjlighet-

erna till exempelvis förbokade biljetter att förbättra 

servicen mot besökare och möjligheterna till corona-

säkra besök för både Ekehagen, museet och badet. 

Arbete pågår även för att förbättra möjligheter att 

besöka kulturarvslandskapet. Under våren får exem-

pelvis Ekornavallen och stadens fornlämningar upp-

daterad 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 för-

valtningen utmaningar att hantera. Överfulla parke-

ringsplatser 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 resurs-

er 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 

Kommunikativa indikatorer T2 2018 T2 2019 T2 2020 T2 2021 Trend 

Kulturarv, antal deltagare per målgrupp. 

Totalt 
27 162  

 

28 895 

 

17 430 

 

19 330 

 

Vuxen 
11 371 

 

11 410 

 

9352 

 

7422 

Barn 
15 792 

 

17 485 

 

8078 

 

11 908 

Varav skolelever. 
11 835 

 

12 984 

 

1408 

 

7489 
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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 genom-

föras under året med hjälp av resurser från Läns-

styrelsen. Internt arbete har genomförts för att på 

bästa sätt vara redo för att överta driften av platå-

bergen och djurparken från 1 april. Övertagandet av 

verksamheterna på Mösseberg ökar 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 sam-

varon 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. Omställ-

ningsförmågan 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. I linje med kommunens satsning 

för ett levande centrum ska konst och kultur utvecklas 

i centralorten Falköping.  

 

UPPFÖLJNING OCH ANALYS EFTER AUGUSTI 

Att människor gått miste om kulturupplevelser och 

evenemang till följd av pandemin har nog inte undgått 

någon. Den ”skuld” som nu ses kommer vara svår att 

arbeta ikapp. Prioriteringar är svåra att göra eftersom 

olika målgrupper ses drabbade utifrån olika per-

spektiv. Frågorna om vem eller vad som är viktigast 

att prioritera är både omfattande och komplexa. 

Viktigt är att fortsätta arbeta för olika målgruppers 

tillgång till förvaltningens utbud. Ett väl fungerande 

sätt för att ge fler tillgång till både kultur- och 

fritidsaktiviteter är de så kallade turnerande aktivi-

teter som verkat på olika platser i kommunen utanför 

förvaltningens väggar såsom exempelvis sommar-

gatan, pop up, tagga lov. Även samverkan kan 

konstateras vara en viktig framgångsfaktor för att nå 

många olika grupper. Ett bra exempel är Vikingatid i 

Falköping som är en berättelse om fynden på 

Köttorget som under sommaren varit tillgänglig på 

torget. Digitala hjälpmedel har förmerat upplevelsen 

och gett de mer kunskapstörstande besökarna möj-

lighet till mer information. Insatsen har gjort många 

mer medvetna om vilken spännande bygd de lever i 

eller besöker och därmed ökar stoltheten och bygdens 

identitet. Konst, kulturarv och fritidsaktiviteter har 

bidragit till ett attraktivare centrum för både invånare 

och besökare. Tack vara de aktiviteter som arrangeras 

förlängs besökarnas vistelse i centrum.  

 

Även besökare på Ekehagens Forntidsby har kunnat 

fördjupa sin kunskap med hjälp av digitala hjälp-

medel i form av QR-kod och 360-gradersfilm. 

Ett arbete med stadskärnans utveckling har pågått 

under längre tid och under 2021 har en arkitekttävling 

pågått där fyra byråer har skissat på var sitt förslag för 

stadskärnans gestaltning. En jury väljer ut det 

vinnande förslaget, men har till sin hjälp haft 

möjlighet att ställa frågor till två referensgrupper 

bestående av invånare samt aktörer med verksamhet i 

centrum. Arbetet med referensgrupper planerades och 

leddes av processledare från förvaltningen. God 
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effekt uppnås i övergripande processer när arbetet är 

förvaltningsövergripande och personer kopplas på 

utifrån särskild kompetens i vissa delmoment.  

”Det besöksvänliga kulturarvet” är ett projekt som 

syftar till att synliggöra kulturarvet på plats i land-

skapet och att göra det mer attraktivt och tillgängligt. 

Även här har digitala hjälpmedel ökat tillgänglighet 

och attraktivitet. Detta ses som ett framgångsrikt sätt 

att använda digitaliseringen på eftersom den ger ett 

mervärde till besökaren utan att kräva mer tid av 

verksamheten.   

Förvaltningens nya bokningssystem har implemen-

terats i fler verksamheter under våren och resultaten 

är mycket positiva. Besökare ges möjlighet att boka 

biljetter och genom att besöksantalet är begränsat kan 

besöken ”corona-säkras”. Besöksmålens professio-

nella intryck ökar i takt med att servicen till kunder 

ökar. Ytterligare en positiv effekt är att med-

arbetarens tid kan nyttas på ett bättre sätt när data-

systemet sparar tid. Ett bra exempel på när digitali-

seringen kommer väl till nytta för både invånare, 

besökare och verksamheterna.  

Till följd av pandemin har evenemang inte kunnat 

genomföras såsom planerat. Flertalet evenemang har 

skjutits på framtiden på grund av restriktioner. 

Föreningsfestivalen som hade planerats att 

genomföras under året har skjutits upp till år 2022. 
 

SAMLAD BEDÖMNING EFTER APRIL 

Starkt fokus på att i största möjliga mån tillgäng-

liggöra verksamheterna har minskat den negativa 

effekten av pandemin. Utvecklingen mot målet 

kommer trots detta att påverkas negativ. Nya för-

väntningar och behov som förutspås stanna kvar efter 

pandemin har tydliggjorts. 

SAMLAD BEDÖMNING EFTER AUGUSTI 

Attraktiviteten ökar i takt med tillgängligheten till 

förvaltningens utbud. Aktivt och målinriktat arbete 

har utförts för att nå invånare och besökare med 

tillgängligt utbud. Genom ytterligare bredd, djup i 

och tillgänglighet till förvaltningens utbud kan att-

raktiviteten öka ytterligare.  

 

Prognos för måluppfyllelse bedöms som god.  

  

  

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 kultur-

aktörer 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 EFTER APRIL 

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 Ålle-

berg.  

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 företags-

nätverk 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 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 land-

skapet samt spår och leder. Framtida utmaningar blir 

att hitta balans mellan slitage och nyttjande samt 
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stärka tillgängligheten. Behovet av iordningställande, 

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 per-

spektiv. Det är troligt att fler blir utan meningsfull 

sysselsättning när arbetsgivarens förutsättningar att 

anställa blir sämre. 

Möjligheterna ses goda för förvaltningen att locka fler 

besökare till Falköping vilket då kommer gagna 

näringsidkare inom olika branscher. Paketering av 

besöksmål och aktiviteter samt effektiv mark-

nadsföring är förutsättningar för att lyckas. 

Odenbadet, Ekehagens Forntidsby, sommargatan 

samt spår och leder är ett axplock av kommunens 

besöksmål. Vad är unikt för Falköping i jämförelse 

med andra kommuner i regionen? Vad blir avgörande 

när människor planerar vart de ska resa? Med andra 

ord, hur ska Falköping vinna kampen om de attraktiva 

besökarna?  

UPPFÖLJNING OCH ANALYS EFTER AUGUSTI 

Under sommaren har 35 kulturarrangemang och 

workshops genomförts både i centralorten och på 

mindre orter. På detta sätt har kultur tillgängliggjorts 

till både barn och vuxna samtidigt som kulturaktörer 

har stöttats. Sättet att arbeta med popup ses fram-

gångsrikt och ambitionerna är att fortsätta med detta 

även efter pandemin, om än med något förändrat 

upplägg med förbättrad marknadsföring. Responsen 

från både kulturaktör och publik har varit positiv. 

Denna arbetsmetod innebär att invånaren tillhanda-

hålls kultur utan att själva behöva planera eller 

prioritera detta.   

Sedan smittspridningen minskade och restriktionerna 

lättade har förvaltningen tagit emot många föreningar 

och aktörer som kommit till Falköping för läger inom 

idrotten. Intresset har varit mycket stort och det står 

tydligt att Falköping är mycket attraktiv kommun för 

arrangemang av läger. Möjligheter till ytterligare 

lägerarrangemang ses goda men frågan behöver då 

aktualiseras och prioriteras. Sedan tidigare känner vi 

till den målkonflikt som uppstår mellan Falköping 

som lägerstad och kommunens egna föreningars 

intressen. Frågan om att möta behovet av bespisning 

behöver tas med framöver.  

 

Antalet besökare på Mösseberg går inte att mäta men 

uppfattningen är att det varit väldigt många besökare 

under sommaren. Till kommande år behöver möjlig-

heterna till alternativa transportmedel ses över då 

parkeringsplatserna varit fulla. Badet, Mösseberg, 

Ekehagen, kulturarvet, sommargatan och Mösseberg 

ses som attraktiva och potentiella besöksmål för 

många fler. Förvaltningen ser goda möjligheter att 

öka antalet turister som besöker Falköping vilket då 

kommer näringsidkarna till gagn. Att sätta samman 

ett sommarprogram med aktiviteter och besöksmål 

som marknadsförs är en möjlighet. Planering inför 

sommarsäsongen 2022 behöver göras i god tid inför 

sommaren. 

SAMLAD BEDÖMNNG EFTER APRIL 

Risk finns att målet inte kommer att nås då både läger, 

arrangemang och aktiviteter påverkas negativt av 

pandemin. Prognosen är dock mycket osäker, resul-

tatet beror på vad pandemin medger under sommar 

och höst.  

SAMLAD BEDÖMNING EFTER AUGSTI 

Pandemin har försvårat för kreativa näringar att vara 

verksamma. Förvaltningen har gett stöd i så stor ut-

sträckning som setts möjligt men trots detta är de 

negativa konsekvenserna stora. 

Förvaltningen arbetar för att skapa attraktivitet 

genom verksamheternas mötesplatser, utbud och eve-

nemang. När antalet besökare till Falköping ökar 

gynnar det näringsidkare inom olika branscher.  

Många föreningar och aktörer har under sommaren 

kommit till Falköping för att arrangera läger inom 

idrotten. 

Prognos för måluppfyllelse bedöms som god.  

  

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. Medarbe-tarna, deras 

omställningsförmåga, kompetens och kunskap är den 

viktigaste resursen för att uppnå optimalt användande 

av förvaltningens resurser. 

Gemensamt fokusområde för förvaltningens kvali-

tetsarbete tas fram varje år. Det valda fokusområdet 

ligger till grund för kunskapshöjande insatser som 

förvaltningens samtliga medarbetare tar del av.  

Nätverkande och omvärldsbevakning samt kontinuer-

lig uppföljning av medborgarnas åsikter om verksam-

heten 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 för-

nyelse står i centrum. 

PLANERADE INSATSOMRÅDEN  

Förvaltningen ska arbeta för att ta miljö- och klimat-

ansvar samt effektivt hushålla med naturens resurser.  

Stöd och kunskap ska ges till övriga förvaltningar i 

arbetet med Barnkonventionen.  

Ständigt pågående utveckling genom alla medarbe-

tares deltagande ska förbättra förvaltningens verk-

samheter.  

Gemensam aktivitet för år 2021: 

 Kunskapshöjande insatser kring de globala 

målen. 
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KVALITATIVA INDIKATORER EFTER AUGUSTI 

Berättelsen om förvaltningens arbete för ökad med-

arbetardriven innovation 

Pandemin har varit utmanande och ”tvingat” fram 

förändringar som kommer vara invånarna till gagn 

även efter pandemin.  

Ett exempel på när medarbetardriven innovation ökat 

värdet för besökarna är de nya lekaktiviteterna som 

skapats i syfte att besökarna i Ekehagens Forntidsby 

ska kunna sysselsätta sig med på egen hand. 

Berättelser om genomförda innovationer inom 

förvaltningen 

En stor förbättring för förvaltningen i år är det nya 

datasystemet Actor som visat sig skapa förbättringar 

för både verksamheter och besökare.  

Redovisning av förvaltningens arbete för minskad 

klimatpåverkan 

Förvaltningen har stort engagemang och god vilja i 

arbetet för minskad klimatpåverkan men utmaningen 

är komplex. Förvaltningen har inte tillräcklig kunskap 

i frågan för att hitta lösningar och prioritera rätt i 

arbetet. Kommunens framtagna klimatstrategi 

kommer ge riktning i arbetet men ytterligare riktlinjer 

anpassade till förvaltningens verksamheter behövs för 

att ytterligare utveckling ska ske. Kommunala rikt-

linjer med absoluta miniminivåer såsom exempelvis 

krav på sopsortering skulle kunna vara till hjälp för 

att prioritera rätt. Förvaltningens mötesplatser ger 

goda möjlighet att sprida information och kunskap till 

invånare och besökare.  

Idag sker arbetet för minskad klimatpåverkan framför 

allt i vardagen på förvaltningsnivå och inte i de poli-

tiska besluten. Hade nämndens beslut varit annor-

lunda om det funnits en uttalad arbetsmetod liknande 

den metod som används för barnkonventionen?  

Grupper för samverkan inom förvaltningen 

Samverkan med både kommunala och civila aktörer 

är stor inom förvaltningen. Många exempel på detta 

finns beskrivna tidigare i denna rapport.  

UPPFÖLJNING OCH ANALYS EFTER APRIL 

Positiva effekter av pandemin är att föreläsningar, 

nätverksträffar och utbildningar som nu genomförts 

digital har tillgängliggjorts för fler medarbetare. 

Därmed ökar omvärldsbevakningen och kompeten-

sen inom förvaltningen.  

Medarbetares kreativitet har ställts på sin spets och 

idéer har varit påtagligt avgörande för verksamhet-

erna vilket gett en utveckling. Kompetensutveckling 

under året: Samtliga strateger, chefer och stabsfunk-

tioner har genomgått utbildningen Matchofabriken. 

Falköping har startat upp ett nätverk via KEKS där 60 

olika kommuner utbyter erfarenheter om digitala 

mötesplatser och gaming. En effekt av detta är bland 

annat att en digital mötesplats 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.  

UPPFÖLJNING OCH ANALYS EFTER AUGUSTI 

För att leva upp till målet att vara en utvecklande och 

förnyande organisation krävs positivt mottagande av 

idéer, förslag och kritik men även att medarbetare och 

chef kan vara kritiskt mot den egna arbetsinsatsen. En 

fråga som alltid är aktuell för samtliga verksamheter 

att ställa sig är:  

- vilken målgrupp inkluderas inte i verksamheten? 

Därefter kan behov av åtgärder identifieras för att 

uppnå ökad inkludering och förbättrad tillgänglighet. 

Bedömningen är att förvaltningen arbetar på ett 

positivt sätt med utveckling och förnyelse. Detta 

arbete beskrivs under övriga tre mål med fokus på mål 

1 Metodutvecklande insatser.  

 

Ett annat tillvägagångssätt är att genomföra mark-

nadsundersökningar utanför den egna verksamheten 

där man möter människor som normalt inte besöker 

verksamheterna, för att på så sätt få nya perspektiv. 

Denna typ av undersökning är resurskrävande och 

behöver ställas mot den nytta som förvaltningens 

resurser används till idag.  

En kultur som präglas av tillit och tilltro är en 

grundläggande faktor för ett innovativt arbetsklimat. 

Resultaten från medarbetarundersökningen som 

genomfördes under vintern visar på ett gott arbets-
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klimat och mycket nöjda medarbetare. Upplevelsen är 

att förändringar i det lilla sker hela tiden. Det är ofta 

de små kontinuerliga förändringarna som är hållbara 

på sikt. Omvärldsbevakning är viktigt för att ta lär-

dom av andra och att få kreativa inspel till den egna 

verksamheten. Även kritisk granskning och syn-

punktsinhämtning är en viktig faktor för god utveck-

ling och förnyelse. Här pågår mycket gott arbete som 

ska bibehållas för fortsatt positiv utveckling av 

förvaltningens arbete.  

De kommunstrategiska medel som tilldelats förvalt-

ningen har gett god effekt för invånarna. Betydelse-

fulla arbeten och även fysisk utveckling har skapats 

så som exempelvis cykelparken i Floby, områdes-

baserat arbete, Det besöksvänliga kulturarvet, Åsarp 

motionsspår.  

Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en hand-

lingsplan för implementering av Barnkonventionen i 

samtliga förvaltningar i kommunen. Arbete sker 

också för att ge stöd i frågan till andra förvaltningar.  

Revisorer som granskat kommunens arbete har upp-

märksammat behovet av att öka det kollegiala läran-

det. En formalisering av metod för hur nya idéer, 

input, inspiration och implementering kan delas 

mellan medarbetare och verksamheter inom förvalt-

ningen har genomförts. På detta sätt tar förvaltningen 

bättre vara på kompetensen som finns i verksam-

heterna. 

 

 

SAMLAD BEDÖMNING EFTER APRIL 

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 EFTER AUGUSTI 

Fokus på förnyelse är stort vilket till viss del är en 

följd av pandemin och dess negativa effekter. Nya 

metoder testas och utvärderas i syfte att hitta det 

arbetssätt som ger bäst effekt. Samtliga insatser som 

genomförs analyseras och utvärderas. Att styrningen 

till hög grad är tillitsbaserad syns på resultatet i 

medarbetarundersökningen.  

 

Prognos för måluppfyllelse bedöms som mycket 

god.  
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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 med-

borgarna tillsammans med Skaraborgs samtliga 

kommuner har beviljats. Denna informationsinhämt-

ning ses som viktig för förvaltningens utveckling 

samt vid framtagning av nyckeltal. 
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Personalredovisning 

 

 

UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS PERSONAL-

PLANERING 

Uppgifterna om årsarbetare januari–juli är ett medel-

värde av årsarbetarantalet för årets sju första månad-

er. Att mätvärdet inte inkluderar augusti, beror på att 

tid för timanställda redovisas i efterskott och därmed 

tillgängligt när septemberlönen är klar. Gränsdrag-

ningen mellan de olika anställningsformerna har inte 

hanterats på samma sätt i budgeten som i utfallet 

vilket bidrar till att jämförelse blir svår. Förbättring 

som får göras i kommande budgetar. 

Utfallet av totalt antal årsarbetare är högre i jämfö-

relse med budgeten och även utfallet för föregående 

år. Flera verksamheter inom förvaltningen har 

säsongsvariationer i personalförbrukningen. Det 

gäller badet, lovverksamheten och Ekehagens Forn-

tidsby. Två extratjänster har även funnits inom fritid 

sedan juni samt att 2,65 tjänster tillkommit vid start 

av enheten Platå. Skolverksamheten på Ekehagen har 

i år kunnat bedrivas, till skillnad från förra året. 

Sommarverksamheten inom öppen ungdomsverk-

samhet har varit mer omfattande i år genom tillgång 

på extra finansiering 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING/OMSÄTTNING 

Förvaltningen har övertagit befintlig personal från 

tekniska nämnden i samband med enheten Platå-

bergen bildades från 1 april.  

Personalomsättningen är låg bland tillsvidareanställd 

personal. Vakans har uppstått vid föräldraledighet 

och långtidssjukdom. 

Jämförelser och nycketal 
Utfall 

2020 

Utfall  

2021 

Budget 

2021 

Prognos 

2021 
Avvikelse 

Personalsammansättning - årsarbetare Jan-juli Jan-juli 

Tillsvidare anställda  54,0      52,1      60,4     

Visstidsanställda  4,9      7,8      3,1     

Timanställda  10,5      15,8      6,5     

Antal årsarbetare  69,42      75,7      70,0     

Antal årsarbetare per verksamhet Jan-juli Jan-juli 

Strategi - ledning  13,9      12,4      12,5     

Kultur  25,1      27,4      25,8     

Fritid  30,4      35,8      31,7     

Antal årsarbetare  69,42      75,7      70,0     

Frånvaro   januari-augusti

Sjukfrånvaro - antal sjuktimmar av

tillgängliga ordinarie arbetstid %

  Totalt 5,8% 4,6%

  Kvinnor 8,1% 7,0%

  Män 2,2% 1,2%

  Varav över 60 dagar 44,1% 57,8%

      -29 år 3,0% 1,5%

  30-49 år 5,0% 3,6%

  50 år - 9,0% 8,3%

Andel arbetstagare som inte har 61,7% 68,1%

någon sjukfrånvaro alls

Andel arbetstagare med 1-5 18,8% 17,8%

sjukfrånvarodagar
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FRÅNVARO 

Under perioden januari till augusti uppgår sjuk-

frånvaron till 4,6 % för förvaltningens personal och är 

lägre än för kommunens samtliga förvaltningar som 

uppgår till 6,5 %.  

Förvaltningens sjukfrånvaro har minskat och återgått 

till mer normal nivå efter ökningen som skedde under 

våren föregående år. Kvinnor har högre sjukfrånvaro 

än män och frånvaron är större i högre åldrar. Ytter-

ligare en person påverkar statistiken för långtids-

sjukskrivning (över 60 dagar).  

Den statliga ersättning som ska kompensera arbets-

givare för ökade sjuklönekostnader under covid-19 

utbetalas för perioden januari till juni. 
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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 biblio-

tekarier och invånare blir färre, kulturarv och kultur 

som inte upplevs när scener och verksamheter inte får 

vara öppna och tillgängliga. Det kommer vara av-

görande för kultur- och fritidsnämnden att kompen-

sera för detta i flera år framöver. 

PRIORITERINGAR 

Kopplat till denna skuld blir det också väsentligt att 

landa i vad som ska prioriteras. Ett större invånarantal 

och en åldrande befolkning utmanar det ekonomiska 

utrymmet för kultur- och fritidsnämnden. Vilka 

mötesplatser ska finnas? Vilka anläggningar ska 

finnas och var ska de finnas? På vilket sätt ska verk-

samheterna 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 att behövas en kultur- och fritidsstrategi 

som är politiskt antagen som sätter riktningen i 

sektorns frågor kopplat till kommunens övergripande 

utveckling. 

Särskilda satsningar som behöver hanteras framöver 

berör resurser till den öppna ungdomsverksamheten, 

investeringsbehov kring Odenbadet, kulturverksam-

het i centrum, fortsatt arbete med utveckling av Med-

borgarhuset, områdesbaserat arbete i Falköpings 

kommuns olika samhällen också kopplat till attrak-

tiva biblioteksfilialer och tillgängliga ytor för fysisk 

aktivitet.   

DIGITAL UTVECKLING 

Den höga innovationskraft som funnits under pande-

min kommer att 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 m.m. 

MÅLUPPFYLLELSE 

Nämndens arbete påverkas i mycket stor utsträck-

ning. De mål som ska uppnås utgår ifrån en tid som 

samhället just nu inte befinner sig i. Det är omöjligt 

att måluppfyllelsen upplevs god men under de förut-

sättningar som råder anses ändå nämndens verksam-

heter verka i mycket positiv riktning. Det vill säga ha 

en god måluppfyllelse utifrån de omständigheter som 

råder.  

PROJEKT OCH TILLFÄLLIGA MEDEL 

Nämnden har under året många tillfälliga projekt och 

medel ifrån kommunens övergripande strategiska 

medel och statliga tillfälliga satsningar. Att lyckas 

utföra projekt på kort tid av hög kvalité utmanar 

förvaltningen och ställer höga krav. Det är många 

medarbetare som arbetar hårt för att dessa projekt och 

medel ska användas ansvarfullt och det ökar arbets-

belastningen under året.  

MARKNADSFÖRING 

Nämnden behöver se över hur verksamhetsåret ska 

kommuniceras och marknadsföras till besökare såväl 

som till falköpingsbor och turister. Det görs mycket 

men det är svårt att nå ut med aktuella satsningar på 

ett tydligt sätt.  
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Resultaträkning 

 

NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE RESULTAT-

RÄKNING 

Budgetram 

Nämndens budgetram uppgår till 73,2 mnkr. 

Budgeten har sedan föregående rapport justerats för 

sänkt personalomkostnadspålägg och sänkta 

internräntor i internhyrorna samt tillägg för vissa 

kapitalkostnader. Förändringen innebär minskad 

budget om 1,1 mnkr. Nämnden har också fått 2,7 

mnkr för att genomföra fem projekt inom ramen för 

kommunens tillfälliga strategiska utvecklingsmedel. 

Utfall 

Nämndens resultat per augusti uppgår till -49,6 mnkr 

och utgör cirka 68 % av året budget. Om budget och 

utfall för de strategiska utvecklingsprojekten 

undantas ligger förbrukningen på 69 %.  

Begränsning och nedstängning av verksamheter på 

grund av Covid-19 har gett lägre intäkter från bad, 

halluthyrning och Ekehagens verksamhet. Avgifter 

och övriga intäkter uppgår till knappt 50 % av budget 

efter åtta månader. Störst intäktsbortfall visas för 

badverksamheten.  

Statsbidrag och interna intäkter påverkas av 

projektmedel till lovaktiviteter inom öppen ungdoms-

verksamhet och till Stärkta bibliotek. Statsbidragen 

har även ökat genom ersättning för sjuklöner och 

lönebidrag. 

Kostnaderna uppgår till 67 % av budget efter augusti. 

Personal- och verksamhetskostnadernas förbrukning 

visar 65 % för samma period. Vissa delar av verk-

samheterna har kunnat minska kostnaderna för perso-

nal under nedstängningen medan andra behöver hålla 

god bemanning för att säkerställa att folk-

hälsomyndighetens rekommendationer följs. I prog-

nosen bedöms effekten av minskade personal-

kostnader till ca 0,4 mnkr. 

Att kostnaderna är högre i år efter augusti än förra året 

beror främst på att enheten Platå har tillkommit, nya 

löneavtal samt att projekt bedrivits som finansieras 

med bidrag. 

Prognos 

Folkhälsomyndighetens senaste bedömning är att 

flera restriktioner kan lyftas i slutet av september. 

Enligt regeringens steg fyra i planen om avveckling 

av restriktioner tas deltagartaket för allmänna och 

privata sammankomster bort den 29 september. 

Regeringens plan om avveckling av restriktioner 

innebär att antagandet om att åter kunna öppna upp de 

verksamheter som varit stängda sedan november nu 

blir möjligt. De ekonomiska konsekvenserna av 

nedstängningen är betydande och påverkar genom 

lägre intäkter inom flera områden. Nivån kvarstår 

som redovisats i tidigare prognoser. Sammantaget 

visar prognosen att kultur- och fritidsnämndens 

verksamhet under 2021 kan komma att innebära ett 

underskott om 3,8 mnkr jämfört med budget. 

Resultaträkning ( tkr)  
Utfall 

2020-08 

Utfall 

2021-08 

Budget 

2021 

Prognos 

2021 

Prognos-

avvikelse 

Intäkter

Avgifter mm  4 439      4 571      9 686      6 286     -3 400     

Statsbidrag  2 105      2 166      1 572      3 112      1 540     

Övriga intäkter  1 551      1 329      2 832      2 182     -650     

Interna intäkter  1 492      1 586      1 664      2 224      560     

Summa intäkter  9 586      9 652      15 754      13 804     -1 950     

Kostnader

Personalkostnader -25 138     -27 549     -41 975     -42 975     -1 000     

Verksamhetskostnader -12 407     -12 893     -20 236     -21 086     -850     

Kapitalkostnader -1 616     -2 005     -3 126     -3 126      -     

Interna kostnader -16 292     -16 826     -23 567     -23 567      -     

Summa kostnader -55 452     -59 272     -88 904     -90 754     -1 850     

Resultaträkning för nämnd -45 866     -49 620     -73 150     -76 950     -3 800     
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ÅTGÄRDER FÖR ATT NÅ BALANS 

/OSÄKERHETER I PROGNOSEN 

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. 
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Resultat per verksamhetsområde 

STRATEGI OCH LEDNING 

Löner och andra löpande kostnader följer budget. 

Staten ger fram till juni ersättning för förvaltningens 

sjuklönekostnader, 0,1 mnkr. Interna intäkter för 

familjelördag överstiger kostnaderna med 0,2 mnkr 

(kan inte periodiseras). Förbrukningen per augusti 

uppgår till 60 % av budget. I prognosen för året antas 

att budgeten kommer följas. 

En ansökan om stimulansmedel ur den sociala 

investeringsreserven (SIR) har beviljats till utredning 

om framtida stöd till civilsamhället., 0,163 mnkr 

under två år. Några kostnader har inte uppstått ännu. 

KULTUR 

I området kultur ingår bibliotek och kulturarv.  

Biblioteket har som regel något högre kostnader i 

början av året och förbrukningen efter augusti uppgår 

till 68 %. Utfall per augusti påverkas i mindre grad av 

inköpsstöd från Statens kulturråd. Kulturrådet har 

beviljat ett nytt bidrag om ca 0,6 mnkr till insatser för 

Stärkta bibliotek, läsfrämjande, som delvis kommer 

att förbrukas under hösten. I prognosen för året 

bedöms budgeten komma att följas. 

Kulturarv är en av de verksamheter inom kultur- och 

fritidsförvaltningen som har bedrivit begränsad 

verksamhet under pandemitiden. Skolverksamhet på 

Ekehagen har bedrivits utifrån efterfrågan som varit 

lägre än normalt. Servering och turistverksamhet har 

gått tillfredställande. Intäkterna i utfallet för år 2021 

har fördubblats jämfört med förra året vid samma tid. 

Prognosen för året 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 ungdoms-

verksamhet. Från april ingår även verksamheter 

överförda från tekniska nämnden som omfattar 

djurpark, motionscentral m.m.  

Badet är starkt påverkat av begränsning av öppet-

hållande för allmänheten som pågått under hela året. 

Simskola och skolbad har kunnat upprätthållas. 

Uteblivna bad- och gymavgifter samt café-försäljning 

m.m. uppgår i utfallet till 40 % av budget och tros ge 

minskade intäkterna med 2,4 mnkr enligt 

helårsprognosen om badet kan öppnas när 

restriktionerna upphör under hösten. Bibehållen 

bemanning och vissa fysiska åtgärder har vidtagits 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 som nyligen 

övertagits från samhällsbyggnadsförvaltningen ser 

hittills ut att följa budget. 

Öppen ungdomsverksamhet har fått utökade resurser 

till sommarverksamhet från socialstyrelsen, 

kompetens- och arbetslivsförvaltningen och 

kommunens egna bostadsbolag i storleksordningen 

1,3 mnkr. Det innebär att kostnadsförbrukningen efter 

augusti uppgår 87 %. I prognosen antas att årets 

verksamhet inryms i avdelningens budget samt övriga 

tillförda medel.  

 

 

 

Verksamhetsredovisning 

( tkr)  

Utfall 

2020-08 

Utfall 

2021-08 

Budget

 2021 

Prognos

2021 

Avvik-

else 

Strategi och ledning -7 660 -7 857 -13 187 -13 187 0

Kultur -11 616 -10 800 -16 664 -17 364 -700

Fritid -26 590 -30 963 -43 299 -46 399 -3 100

Nämndens budgetram -45 866 -49 620 -73 150 -76 950 -3 800
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STRATEGISKA UTVECKLINGSMEDEL 

De tillfälliga strategiska utvecklingsmedel nämnden 

tilldelats för att genomföra fem projekt uppgår till 

2,735 mnkr. Budget har fördelat till det verksam-

hetsområden som berörs och ingår i tabellerna för 

den ekonomiska redovisningen ovan. 

Projekten skall slutföras under året. Hittills har en 

mindre del förbrukats. Utvecklingen framgår av 

tabellen nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Strategiska utvecklingsprojekt 

(tkr) 

Verksa

mhet 

Utfall 

2021-08 

Budg

 2021 

Progn

2021 

Avvik-

else 

Mötesplats Floby Fritid -213 -300 -300 0

Elljusspår Åsarp Fritid -280 -700 -700 0

Omr.baserat arbete -allaktivitetshus Fritid -56 -610 -610 0

Besöksvänligt kulturarv Kultur -68 -800 -800 0

Medborgarhuset som bas …

Strategi/

Ledning -188 -325 -325 0

Summa  -805 -2 735 -2 735 0
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Investeringsredovisning 

 

RE-/LÖPANDE INVESTERING 

Hittills gjorda investeringar avser inköp till nytt verk-

samhetssystem samt utrustning till hallar och planer. 

Fullmäktige har överfört budget om 688 tkr från 

samhällsbyggnadsförvaltningen kopplat till enheten 

Platåbergen. Hittills har gjorts förbättringar av gula 

spåret och inköp av delar till snökanon. 

Plan finns för inköp under resten av året i nivå med 

budgeten för året. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( tkr)  
Utfall

2021-08 

Budget

2021 

Avvik-

else 

Prognos

2021 

Re-/ löpande investeringar -963 -1 588 -625 -1 588

Inventarier -781 -900 -119 -900

Inventarier Mösseberg -182 -688 -506 -688

Fleråriga investeringar

(se spec sid x)

Summa nämnden -963 -1 588 -625 -1 588
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd under år 2021  

 

POLITISKA UPPDRAG UNDER ÅR 2021 

1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i upp-

drag 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 upp-

drag att ta fram en klimatstyrande resepolicy för 

kommunen. Uppdraget ska redovisas för kommun-

styrelsen under år 2021. 

 

3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i upp-

drag 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 upp-

drag att ta fram förslag på en grönstrukturplan för 

kommunen, där en strategi för pollinering ska 

inkluderas. Uppdraget ska redovisas för kommun-

styrelsen under år 2021. 

 

5. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i upp-

drag att ta fram förslag på en strategi för solenergi och 

hur tak på kommunala fastigheter kan arrenderas ut 

till energiproducenter. Uppdraget ska redovisas för 

kommunstyrelsen under år 2021 

 

6. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i upp-

drag 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 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.  

 

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 för-

valtningen 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 upp-

följning 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-

områden, utmaningar och arbete genomförs arbets-

möten där samtliga medarbetare inom förvaltningen 

bjuds in att delta i framtagandet av verksamhets-

planen 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 förvalt-

ningen.  

 

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse ligger 

tillgängliga för medarbetarna på Falnet och infor-

mation om detta mejlas till samtliga medarbetare 

när det är aktuellt.  

 

ÅTERKOPPLING TILL NÄMND/KOMMUN-

FULLMÄKTIGE 

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har 

under året, liksom föregående år, påverkats ekono-

miskt av åtgärder som vidtagits för att följa folk-

hälsomyndighetens rekommendationer så att smitt-

spridningen av covid-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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§ 39 Dnr 2021/00072  

Taxor och avgifter för uthyrning av och besök i 
kommunala lokaler och anläggningar i Falköpings 
kommun 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Föreslagna taxor och avgifter i kommunala lokaler och anläggningar i 

Falköpings kommun överlämnas till kommunfullmäktige för fastställelse. 

2 Avgifterna och taxorna föreslås gälla från och med 1 januari 2022 och tas 

upp i ny kommunal författningssamling och ersätter tidigare taxor antagna 

den 25 november 2019 och avgifter (KFS 2019:07).      

Bakgrund 

Ett förslag till nya taxor och avgifter för uthyrning av och besök i kommu-

nala lokaler och anläggningar i Falköpings kommun har tagits fram som ska 

gälla från och med 1 januari 2022. 

Förvaltningens bedömning 

Kultur- och fritidsförvaltningen anser att taxor för att hyra lokal och anlägg-

ning ska ligga kvar på samma taxa som 2021, detta för att underlätta och 

minimera kostnader för framförallt föreningar under och efter pandemin. På 

Odenbadet justeras avgifterna för utomhusbaden. Dessa avgifter har inte 

justerats på flera år och höjningen behövs för att täcka ökade omkostnader. 

För Odenrinken tas kategori D bort och hamnar under kategori C, vilket 

innebär en lägre taxa, detta för att underlätta och möjliggöra förutsättningar 

för läger för föreningar och förbund. Vid sammanhängande bokningar för 

läger och arrangemang som sträcker sig mer än tre dagar erhålls rabatt från 

dag 4 och framåt med 20% (gäller inte förläggning). 

Amfiteatern i Plantis har under 2020/2021 byggts ut, rustats upp och försetts 

med scentyger och möbler. För att öka nyttjandegraden och förtydliga kring 

villkor kommer scenen att hanteras som en anläggning inom ordinarie 

bokningssystem, en taxa för uthyrning och bokningsförfaranden föreslås.  

Några samlingslokaler som tidigare legat under kultur- och fritidsförvalt-

ningens ansvar sades upp av kultur- och fritidsnämnden enligt beslut 2020. 

Arrangemang med procentsats på entré tas bort på Odenbadet och ersätts 

med fast timtaxa för att följa förvaltningens övriga kostnader vad gäller 

arrangemang. Tjänstepersoner inom kultur- och fritidsförvaltningen har rätt 

att göra mindre kostnadsjusteringar vid uthyrning till större arrangemang, 

cuper och läger. 

 

Barnkonsekvensanalys 
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Unga i Falköping vill ha fler mötesplatser, större utbud i idrottsutövande och 

ökad tillgång till idrottshallar på fritiden. I samband med restriktioner som 

pandemin har medfört så har barns och ungas möjligheter till en aktiv fritid 

begränsats. Föreningslivet har också mött utmaningar i  sina verksamheter, 

både vad gäller ekonomi och verksamhetsutveckling. Det är gynnande för 

föreningslivet att inte höja taxor och avgifter när det finns ett stort behov av 

att ta ett omtag kring sina verksamheter. I förlängningen bedöms det även 

gynna barns och ungas möjligheter till fysisk aktivitet och att delta i före-

ningsverksamhet. Unga i Falköping har sedan 2015 uttryckt ett behov av 

ökat stöd för de barn och unga som inte vill eller saknar ekonomisk möjlig-

het att delta i organiserad verksamhet. Om kommunala lokaler och anlägg-

ningar skulle tillgängliggöras för unga att skapa sin egna aktiva fritid med 

egna eller utan ledare så skulle det behovet kunna tillgodoses. Om en sänkt 

åldersgräns inte är möjlig så kvarstår ungas förslag om lägre taxa för unga 

(18–25 år) som står som privata arrangörer. Dessa frågor har inte utretts av 

förvaltningen men utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv skulle dessa 

möjligheter kunna undersökas vidare. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen den 23 augusti 2021. 

Förslag till taxor och avgifter.       

  

 

Paragrafen skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden            
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 Kultur- och fritidsnämnden 

Taxor och avgifter för uthyrning av och besök i 
kommunala lokaler och anläggningar i Falköpings 
kommun 

Förslag till beslut 

1 Föreslagna taxor och avgifter i kommunala lokaler och anläggningar i 

Falköpings kommun överlämnas till kommunfullmäktige för fastställelse. 

2 Avgifterna och taxorna föreslås gälla från och med 1 januari 2022 och tas 

upp i ny kommunal författningssamling och ersätter tidigare taxor och 

avgifter.      

Bakgrund 

Ett förslag till nya taxor och avgifter för uthyrning av och besök i kommu-

nala lokaler och anläggningar i Falköpings kommun har tagits fram som ska 

gälla från och med 1 januari 2022. 

Förvaltningens bedömning 

Kultur- och fritidsförvaltningen anser att taxor för att hyra lokal och anlägg-

ning ska ligga kvar på samma taxa som 2021, detta för att underlätta och 

minimera kostnader för framförallt föreningar under och efter pandemin. På 

Odenbadet justeras avgifterna för utomhusbaden. Dessa avgifter har inte 

justerats på flera år och höjningen behövs för att täcka ökade omkostnader. I 

Odenrinken tas kategori D bort och hamnar under kategori C, vilket innebär 

en lägre taxa,  detta för att underlätta och möjliggöra förutsättningar för läger 

för föreningar och förbund. Vid sammanhängande bokningar för läger och 

arrangemang som sträcker sig mer än 3 dagar utgår rabatt från dag 4 och 

framåt med 20% (gäller ej förläggning). 

Amfiteatern i Plantis har under 2020/2021 byggts ut, rustats upp och försetts 

med scentyger och möbler. För att öka nyttjandegraden och förtydliga kring 

villkor kommer scenen att hanteras som en anläggning inom ordinarie 

bokningssystem, en taxa för uthyrning och bokningsförfaranden föreslås.  

Några samlingslokaler som tidigare legat under kultur- och 

fritidsförvaltningens ansvar sades upp av kultur- och fritidsnämnden enligt 

beslut 2020. 
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Arrangemang med procentsats på entré tas bort på Odenbadet och ersätts 

med fast timtaxa för att följa förvaltningens övriga kostnader vad gäller 

arrangemang. Tjänstepersoner inom kultur- och fritidsförvaltningen har rätt 

att göra mindre kostnadsjusteringar vid uthyrning till större arrangemang, 

cuper och läger. 

Barnkonsekvensanalys 

Unga i Falköping vill ha fler mötesplatser, större utbud i idrottsutövande och 

ökad tillgång till idrottshallar på fritiden. I samband med restriktioner som 

pandemin har medfört så har barns och ungas möjligheter till en aktiv fritid 

begränsats. Föreningslivet har också mött utmaningar i  sina verksamheter, 

både vad gäller ekonomi och verksamhetsutveckling. Det är gynnande för 

föreningslivet att inte höja taxor och avgifter när det finns ett stort behov av 

att ta ett omtag kring sina verksamheter. I förlängningen bedöms det även 

gynna barns och ungas möjligheter till fysisk aktivitet och att delta i före-

ningsverksamhet. Unga i Falköping har sedan 2015 uttryckt ett behov av 

ökat stöd för de barn och unga som inte vill eller saknar ekonomisk möjlig-

het att delta i organiserad verksamhet. Om kommunala lokaler och anlägg-

ningar skulle tillgängliggöras för unga att skapa sin egna aktiva fritid med 

egna eller utan ledare så skulle det behovet kunna tillgodoses. Om en sänkt 

åldersgräns inte är möjlig så kvarstår ungas förslag om lägre taxa för unga 

(18–25 år) som står som privata arrangörer. Dessa frågor har inte utretts av 

förvaltningen men utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv skulle dessa 

möjligheter kunna undersökas vidare. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen den 23 augusti 2021       

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

Torbjörn Lindgren, verksamhetschef Bad & Fritid               

 

 

 

Torbjörn Lindgren 

Verksamhetschef Bad & Fritid 
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KOMMUNAL 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 

 
 Taxor och avgifter för uthyrning av och 
besök i kommunala lokaler och anlägg-
ningar i Falköpings kommun 

Antagen av kommunfullmäktige den  
Gäller från och med den 1 januari 2021 2022 

Ändringar för 2022 i röd text 

 
 

Inomhus 
 

 A B 

Sporthallar, bordtennis-, skytte-, tyngd- 
lyftnings-, friidrotts- och styrketränings- 

hallar, beachvolleyhall 

72:-/timme 155:-/timme 

Gymnastiksalar, halv sporthall, danslokal 
Ållebergsgymnasiet, 1 beachvolleybana 

50:-/timme 117:-/timme 

 

Kategori A 

Träningstaxa för ungdomsförening i kommunen. 

Kategori B 

Övriga föreningar, företag och privatpersoner. 
Idrottsarrangemang och matcher med eller utan entré för föreningar i 

kommunen. 
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 A B C D 

Odenrinken 72:-/timme 155:-/timme 230:-/timme 
 

600:-/timme 

Odenrinken 

Arrangemang/mässa utanför issäsong 
Eventuell kostnad för el, vatten och renhållning kan till- 

komma utöver fast avgift. 

 

2 000:-/dag 

 

Kategori A 

Träningstaxa för ungdomsförening i kommunen 

Kategori B 

Idrottsarrangemang och matcher med eller utan entré för föreningar i 

kommunen.  

Kategori C 

Övriga föreningar, företag och privatpersoner i kommunen. Föreningar, 

företag och privatpersoner utanför kommunen 

Kategori D 

Föreningar, företag och privatpersoner utanför kommunen 

Kategori D tas bort och hamnar under kategori C, detta för att underlätta och möjliggöra 

förutsättningar för läger för föreningar och förbund. 

 

 

Arrangemang och match 
 

Idrottsarrangemang, match och övriga 

arrangemang för föreningar verksamma 

inom Falköpings kommun, med eller 

utan entré  

Taxa för timtid, 155:-/timme 

Idrottsarrangemang, match och övriga 

arrangemang med entré för extern kund 

Minimihyra 3 000:-/3 timmar, tid 

därutöver gäller taxan för timtid 

 

Tid som spärras på grund av att materiel står uppsatt mellan bokade tider 

debiteras. 

 

Maxpris för träningsläger per dag, vilket motsvarar tio timmar med gällande 

taxa. Vid avbokning av läger senare än 14 dagar före bokad tid tas en avbok-

ningsavgift ut med 50% av ordinarie pris. Ordinarie taxa gäller vid avbokning 

samma dag.  

 

Vid sammanhängande bokningar för läger och arrangemang som sträcker sig 

mer än 3 dagar utgår rabatt från dag 4 och framåt med 20% (gäller ej 

förläggning)  

 

Vid avbokning av träning/match senare än fem tre dagar före bokad tid tas en 

avbokningsavgift ut med 30 kronor per bokad timme 50% av ordinarie pris. 

Ordinarie taxa gäller vid avbokning samma dag. 

 

Vid avbokning av match/arrangemang senare än fem dagar före bokad tid tas 

en avbokningsavgift ut med 50 % av ordinarie pris. Ordinarie taxa gäller vid 

avbokning samma dag. 
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Utomhus 
 A B 

Fotbollsplaner – naturgräs och grus 

11 mot 11, 9 mot 9 72:-/timme 155:-/timme 

7 mot 7, 5 mot 5 50:-/timme 117:-/timme 

Fotbollsplaner - konstgräs 

11 mot 11, 9 mot 9 72:-/timme 155:-/timme 

7 mot 7, 5 mot 5 50:-/timme 117:-/timme 

Friidrott Odenplan 72:-/timme 155:-/timme 

Beachvolleybanor 

Hel anläggning 72:-/timme 155:-/timme 

1 bana 50:-/timme 117:-/timme 

Odenbadet beachplan 72:-/timme 155:-/timme 

 

 

Konstgräsplanerna, beachvolleybanorna utomhus och löparbanorna på 

Odenplan kan användas spontant när respektive anläggning inte är bokad. 

Detta gäller inom tidsramen för anläggningens öppettider och kan då 

användas utan kostnad. 

 
Kategori A 

Träningstaxa för ungdomsförening i kommunen. 

Kategori B 

Övriga föreningar, företag och privatpersoner. 

Idrottsarrangemang och matcher med eller utan entré för föreningar i 

kommunen. 

 

Arrangemang och match 

Idrottsarrangemang, match och övriga 

arrangemang för föreningar verksamma 

inom Falköpings kommun, med eller 

utan entré.  

Taxa för timtid, 155:-/timme 

Idrottsarrangemang, match och övriga 

arrangemang med entré för extern kund 

Minimihyra 3 000:-/3 timmar, tid 

därutöver gäller taxan för timtid 

 

Tid som spärras på grund av att materiel står uppsatt mellan bokade tider 

debiteras. 

 

Maxpris för träningsläger per dag, vilket motsvarar tio timmar med gällande 

taxa. Vid avbokning av läger senare än 14 dagar före bokad tid tas en avbok-

ningsavgift ut med 50% av ordinarie pris. Ordinarie taxa gäller vid avbokning 

samma dag. 

 

Vid sammanhängande bokningar för läger och arrangemang som sträcker sig 

mer än 3 dagar utgår rabatt från dag 4 och framåt med 20% (gäller ej 

förläggning)  

 

Vid avbokning av träning/match senare än fem tre dagar före bokad tid tas en 

avbokningsavgift ut med 30 kronor per bokad timme 50% av ordinarie pris. 

 

Ordinarie taxa gäller vid avbokning samma dag. 
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Vid avbokning av match/arrangemang senare än fem dagar före bokad tid tas 

en avbokningsavgift ut med 50 % av ordinarie pris. Ordinarie taxa gäller vid 

avbokning samma dag. 

 

 

Förläggning 

Valhall Odenhallen – säng, madrass, 
täcke och kudde 

100:-/person och dygn 

Hårt underlag 40:-/person och dygn 

 

Omklädning 

Vid separat användning vid arrange- 
mang utan hall 

120:-/omklädningsrum/tillfälle 
72:-/omklädningsrum/tillfälle 

Vid separat användning vid träning 48:-/omklädningsrum/tillfälle 
72:-/omklädningsrum/tillfälle 

 

Bastu 

Vid uthyrning 210:-/tillfälle 

 

Övrig verksamhet på grusplaner 

Cirkus m.m. 

Krav på dessa bokningar är förskottsbetalning 

senast fem dagar före bokat tillfälle. I 6 000:- ingår 

el, vatten och renhållning. 

6 000:-/dag 

Bouletävlingar, bingo m.m.. 500:-/dag 

 

      

Amfiteatern, Plantis                        A 

Scen, omklädningsrum.  50 kr / timme för bokningar upp 
till 3 timmar.  
Därefter och max 400 kr/ dag.  
 

I hyran ingår el, scentyger och stolar till scenen.  

Vid bokning av scenen får kunden tillgång till 1 möblerat omklädningsrum 

och 1 rum som kan användas som extra omklädningsrum/förråd.  

All teknisk utrustning bokas och bekostas av kunden.  

 

Kategori A Föreningar och övriga organisationer inom kommunen, företag, 

privatpersoner och övriga. 
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Undervisningskök/Skoldisco                                        A                         B 

Undervisningskök 
Flobyskolan, Kyrkerörsskolan, Gustaf Dalén- 
skolan 

275:-/dag 550:-/dag 

Skoldisco (som arrangeras av klassföräldrar)  400:-/dag 

Teorisalar och caféer 

Frejahallen, teorisal och café 

Ållebergsgymnasiet, teorisal 

Odenhallen, café, kiosk 

Motionscentralen, café, kiosk 

Broddetorpsskolan, café, pentry 

Bibliotekets hörsal (endast dagtid) 

Kommunalhuset Floby, fritidslokal-pentry 

 

48:-/timme 

50:-/timme 

Max 250:-/dag 

117:-/timme  

 

Max 400:-/dag 

Samlingslokaler 

  *Broddetorpsskolan, café, pentry, gymnastik- 

  Sal 

*Mössebergsskolans matsal, pentry 

 

500:-/dag 

 

*Tillställning – 

2 500 :-/helg 

800:-/dag 

 

*Tillställning – 

2 500 :-/helg 

 Kommunalhuset Floby, stora salen 

Ållebergsgymnasiet, matsal  

500:-/dag 800:-/dag 

* Lokal som är uthyrningsbar för sammankomster för större tillställning. Till 

större tillställning räknas t.ex. bröllopsfest, dop, privata tillställningar m.m. 

Lokalen kan bokas till som längst klockan 02.00 helg och vid röda dagar då 

det inte är skola dagen efter. I priset ingår alltid slutstäd. 

 

Samtliga samlingslokaler kan bokas vardagar klockan 17–22, helger och röda 

dagar klockan 8–18. 

 

 

Kategori A 

Föreningar och övriga organisationer inom kommunen. 

Kategori B 

Företag, privatpersoner och övriga. 
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Övrigt 

Bordtennisbord inklusive räkneverk 250:-/st och dag* 

Barriärer (bordtennis) 25:-/st och dag* 

Högtalare (mindre bärbar anläggning) 375:-/dag* 

PC-kanon portabel 375:-/dag* 

Frisbeegolf-discar 25:-/st och dag* 

Tipskort (bunt om 100 st) 50:-* 

Passagekort för uthyrning 

Externt 
Internt 

 

125:-* 
50:- 

Vaktmästartjänster som ett led i uthyrningen 323:-/timme 

Särdebiterade vaktmästartjänster (externt) 404:-/timme* 

Vaktmästartjänster internt 365 :-/timme 

Maskinkostnad 

Externt 
Internt 

 

196:-/timme* 

157:-/timme 

* inklusive moms med 25 %. 
Eventuell transport av materiel ordnas av kunden. 

 

Inventarier m.m. 

Gradängscen (10 enheter) 180:-/enhet och dygn* 

Bord (bockar och skivor) 25:-/st och dygn* 

* inklusive moms med 25 %.  

Eventuell transport av materiel ordnas av kunden. 

 

 

 

Extra avgift tas ut då fastighetsjourens/städets tjänster måste nyttjas på 

grund av problem som orsakas av kund. 

 

Dubbel avgift tas ut för bokade tider som inte nyttjas. 

 

Tjänstepersoner inom kultur- och fritidsförvaltningen har rätt att göra 

mindre kostnadsjusteringar vid uthyrning till större arrangemang, cuper och 

läger. 
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Inomhusbad 

Barn/ungdom 3–18 år* 40:- 

10-kort 360:- 

Årskort 800:- 

 

Vuxen 70:- inklusive relaxavdelningen 

10-kort 630:- inklusive relaxavdelningen 

Årskort 1 400:- inklusive relaxavdelningen 

 

Familj, 2 vuxna, 2 barn 180:- 

Övriga barn 20:- 

 

Minifamilj, 1 vuxen, 2 barn 110:- 

Övriga barn 20:- 

 

Pensionär 55:- inklusive relaxavdelningen 

10-kort 495:- inklusive relaxavdelningen 

Årskort 1 100:- inklusive relaxavdelningen 

* Från och med året barnet fyller 3 år till 18-årsdagen. 
 

 

 

Rehab-bassängen 

Avgift för lokal handikapporganisation samt för 

grupper med multihandikappade 

150:-/timme 

 

 A B C 

25- metersbassäng Träning- och undervisningsbassäng 

1–3 banor, träning 54:-/timme 145:-/timme 190:-/timme 

1–6 banor, träning 108:-/timme 290:-/timme 380:-/timme 

Simarrangemang  

Utan  entré (hela 

bassängen)  

med eller utan entré 

---------- 290:-/timme 380:-/timme 

Simarrangemang med 

entré 

 

 

20 procent av bruttobiljettintäkterna, dock 

lägst 720:- för högst 3 timmar. Taxan för högst 

3 timmar är maximerad till 1 800:- för förening 

verksam inom kommunen. För tid därutöver 

gäller taxan för timtid. För arrangemang som 

sträcker sig över flera dygn beräknas ovan- 
stående taxa per kalenderdygn 00.00– 24.00. 
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Övrigt arrangemang med 

entré   

Minimihyra 2 800:-/3 timmar, tid därutöver 

180:-/påbörjad timme 

 

Kategori A 

Träningstaxa för ungdomsförening, skoltävlingar av lokala föreningar 

Kategori B 

Övriga inom kommunen (samt arrangemang med eller utan entré), Skolor 

Kategori C 

Övriga utanför kommunen 

 

Vid iordningställande före och efter arrangemang debiteras träningstaxa Kategori A. 

 
 A B 

Konferensrum 

1–2 timmar  
Mer än 2 timmar 
 
Konferensrum Ägir Odenbadet 

80:-/tillfälle  

165:-/dag  

 

50:-/timme 

Max 250:-

/dag 

400:-/tillfälle    

 

117:-/timme 

Max 400:-

/dag 

 
Kategori A 

Föreningar och övriga organisationer inom kommunen 

Kategori B 

Företag, staten, enskilda och övriga 

 

Abonnemang 

Relaxavdelningen i mån av tid/plats 

 

– 10 personer 2 000:-/2 timmar, därefter 1 000:- för 

varje påbörjad timme. Önskas tillgång till 

övrigt bad tillkommer 50:-/person. 

11 personer eller fler 200:-/person/2 timmar, därefter 1 000:- 

för varje påbörjad timme. Önskas tillgång 
till övrigt bad tillkommer 50:-/person. 

 

Familjebadet i mån av tid/plats 

– 10 personer 2 000:-/2 timmar, därefter 1 000:- för 

varje påbörjad timme 

11 personer eller fler 200:-/person/2 timmar, därefter 1 000:- 

för varje påbörjad timme 
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Övrigt 

Babysim 750:- 

Minisim 750:- 

Simskola 450:- 

Simskola, vuxen 750:- 

Vattengympa + bad 75:- inklusive relaxavdelningen 

Vattengympa 10-kort 675:- inklusive relaxavdelningen 

Simlärare (externt) 375:-* 

        *Inklusive moms med 25% 

 

Utomhusbad – Odenbadet 

Barn/ungdom 3–18 år* 25:-                             30:- 

Vuxen 40:-                             45:- 

Sommarkort barn/ungdom 225:-                         250:- 

Sommarkort vuxen 360:-                         380:- 

Familj – 2 vuxna, 2 barn 105:-                         120:- 

Minifamilj – 1 vuxen, 2 barn 65:-                             75:- 

Utomhusbad – Floby och Stenstorp 

Barn/ungdom 3–18 år* 20:-                             25:- 

Vuxen 30:-                             35:- 

Sommarkort barn/ungdom 180:-                         200:- 

Sommarkort vuxen 270:-                         290:- 

Familj – 2 vuxna, 2 barn 80:-                             95:- 

Minifamilj – 1 vuxen, 2 barn 50:-                             60:- 

* Från och med året barnet fyller 3 år till 18-årsdagen. 
 
Maxpris för träningsläger per dag, vilket motsvarar tio timmar med gällande 

taxa. Vid avbokning av läger senare än 14 dagar före bokad tid tas en avbok-

ningsavgift ut med 50% av ordinarie pris. Ordinarie taxa gäller vid avbokning 

samma dag. 

 

Vid avbokning av träning/match senare än fem tre dagar före bokad tid tas en 

avbokningsavgift ut med 30 kronor per bokad timme 50% av ordinarie pris. 

Ordinarie taxa gäller vid avbokning samma dag. 

 

Vid avbokning av match/arrangemang senare än fem dagar före bokad tid tas 

en avbokningsavgift ut med 50 % av ordinarie pris. Ordinarie taxa gäller vid 

avbokning samma dag. 
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§ 1 

Kultur- och fritidsnämnden får rätt att fastställa kampanjpriser. 

 
§ 2 

Övriga avgifter, t.ex. för barnkalas och andra aktiviteter, får 

fastställas av kultur- och fritidsnämnden. 
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§ 40 Dnr 2021/00073  

Ändrade öppettider på Falbygdens museum 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Från och med den 1 november 2021 gäller nya öppettider på Falbygdens 

museum. 

Oktober – mars (exakt datum anpassas till utställningsperioder) 

Tisdag – torsdag klockan 11:00–16:00  

lördag – söndag klockan 11:00–16:00. 

April – september (exakt datum anpassas till utställningsperioder) 

Tisdag, torsdag, söndag klockan 11:00–16:00 

Onsdag klockan 11:00–19:00.                                                

Protokollsanteckning 

”Sverigedemokraterna vill gärna undersöka möjlighet för Falköpings 

museum att under sommarperioden (april–september) har öppet också på 

fredagar och lördagar. Enligt vår mening är lördagar och fredagar viktiga 

dagar för möjliga utflykter och kulturupplevelser. 

Milada Wurm (SD)”      

Bakgrund 

Museets verksamhet finansieras av kommunen och ska så långt möjligt vara 

tillgängligt för alla. Hit ska invånare och besökare kunna komma oavsett 

ålder, grupptillhörighet eller hur ens vardag ser ut.  

I den bästa av världar skulle förstås ett museum vara öppet närmast alla 

dagar i veckan. För Falbygdens museum handlar det emellertid om att hitta 

en bra balans som medger att även övriga uppdrag och arbetsuppgifter kan 

skötas, anpassat efter tillgång på personal.  

Förutom att öka tillgängligheten till verksamheten kan förslaget på ändrade 

öppettider också ses som ett led i Kulturarvs arbete med att resursoptimera. 

De senaste årens mer knappa budget har inneburit att avdelningen sett ett allt 

större behov av att samla sina resurser säsongsvis för att få kraft i verksam-

heterna. Under sommarhalvåret krävs att delar av museets personal (främst 

pedagogerna) används på Ekehagens Forntidsby. Vinterhalvåret blir enligt 

denna tanke istället museets högsäsong, med ökade öppettider och stöd av 

personal som vanligen verkar på Ekehagen.  

Förvaltningens bedömning 

Sedan 2013 har museet främst haft öppet under vardagarna, närmare bestämt 

tisdagar klockan 11–16, onsdagar klockan 11–19, torsdagar klockan 11–16 

samt söndagar klockan 11–16.  
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Onsdagens kvällsöppet var tänkt att öka tillgängligheten för målgrupper som 

inte är daglediga. Tyvärr har gensvaret inte blivit som förväntat. Flertalet 

kvällar har varit närmast obesökta, undantaget sommaren. Statistiken visar 

även att flest besöker museet på söndagarna, undantaget sommaren då även 

övriga dagar kan vara lika välbesökta. Baserat på dessa erfarenheter föreslås 

att museet håller öppet enligt följande under vinterhalvåret: 

Oktober – mars (exakt datum anpassas till utställningsperioder) 

Tisdagar klockan 11–16 

Onsdagar klockan 11–16 

Torsdagar klockan 11–16 

Lördagar klockan 11–16  

Söndagar klockan 11–16 

De utökade öppettiderna innebär självfallet ett förändrat schema för perso-

nalen. Även delar av Ekehagens personal kommer att schemaläggas på 

helgpass på museet under halvåret. Fördelat på många blir förändringarna 

emellertid inte så stora jämfört med idag. En viss förstärkning av timpersonal 

kommer dock att krävas, kostnaden bedöms kunna bäras inom befintlig 

budget.   

Under sommarhalvåret, april – september (exakt datum anpassas till 

utställningsperioder), återgår museet till ordinarie öppettider.  

Tisdagar klockan 11–16 

Onsdagar klockan 11–19 (kvällsöppet) 

Torsdagar klockan 11–16 

Söndagar klockan 11–16 

Varför inte hålla samma öppettider hela året? Varför återta kvällsöppet 

under sommaren?  

Som tidigare nämnts behöver öppettiderna balanseras mot avdelningens 

övriga uppdrag. Då ett generösare öppethållande innebär en ökad belastning 

på personal och budget bedömer avdelningen det inte möjligt att genomföra 

året om. Under sommaren behövs resurserna till Ekehagens verksamhet, 

museet behöver därmed gå ner i tempo.  

Under sommarhalvåret ökar ledigheten för många människor, särskilt under 

semesterperioderna. Här visar statistiken att besöken inte är så beroende av 

veckodag. Även onsdagskvällen är värd att hålla öppen sommartid.  

Efter något år med föreslagna öppettider behöver försöket självfallet 

utvärderas och eventuellt justera vidare.  
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Barnkonsekvensanalys 

Barn och unga har rätt till kulturmötesplatser och en meningsfull fritid, 

exempelvis i form av besök på Falbygdens museum. Eftersom även barn ofta 

är upptagna av skolarbete och liknande dagtid under vardagar bör lördags-

öppet innebära utökade möjligheter till att ta del av museets verksamhet 

under vinterhalvåret. Under sommaren är barn i regel mer lediga. Trots att 

museet då föreslås gå tillbaka till ordinarie öppettider bör det finnas stora 

möjligheter för barn att ändå ta del av verksamheten.  

Flest barn besöker trots allt museet via skolan. Eftersom skolans möjligheter 

att använda museet inte förväntas påverkas av de utökade öppettiderna, 

innebär förslaget ingen förändring för barn ur denna aspekt.    

Finansiering 

Vinterhalvårets utökade öppettider bemannas till stora delar av personal 

inom avdelning Kulturarv. Visst behov av timanställd personal behövs för att 

schemat ska gå ihop. Kostnaden för detta kommer emellertid kunna bäras 

inom budget.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 26 augusti 2021       

  

 

Paragrafen skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden            
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 Kultur- och fritidsnämnden 

Ändrade öppettider på Falbygdens museum 

Förslag till beslut 

1 Från och med den 1 november 2021 gäller nya öppettider på Falbygdens 

museum. 

Oktober – mars (exakt datum anpassas till utställningsperioder) 

Tisdag – torsdag klockan 11:00–16:00  

lördag – söndag klockan 11:00–16:00. 

April – september (exakt datum anpassas till utställningsperioder) 

Tisdag, torsdag, söndag klockan 11:00–16:00 

Onsdag klockan 11:00–19:00.                                                 

Bakgrund 

Museets verksamhet finansieras av kommunen och ska så långt möjligt vara 

tillgänglig för alla. Hit ska invånare och besökare kunna komma oavsett 

ålder, grupptillhörighet eller hur ens vardag ser ut.  

I den bästa av världar skulle förstås ett museum vara öppet närmast alla 

dagar i veckan. För Falbygdens museum handlar det emellertid om att hitta 

en bra balans som medger att även övriga uppdrag och arbetsuppgifter kan 

skötas, anpassat efter tillgång på personal.  

Förutom att öka tillgängligheten till verksamheten kan förslaget på ändrade 

öppettider också ses som ett led i Kulturarvs arbete med att resursoptimera. 

De senaste årens mer knappa budget har inneburit att avdelningen sett ett allt 

större behov av att samla sina resurser säsongsvis för att få kraft i verksam-

heterna. Under sommarhalvåret krävs att delar av museets personal (främst 

pedagogerna) används på Ekehagens Forntidsby. Vinterhalvåret blir enligt 

denna tanke istället museets högsäsong, med ökade öppettider och stöd av 

personal som vanligen verkar på Ekehagen.  

Förvaltningens bedömning 

Sedan 2013 har museet främst haft öppet under vardagarna, närmare bestämt 

tisdagar klockan 11–16, onsdagar klockan 11–19, torsdagar klockan 11–16 

samt söndagar klockan 11–16.  
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Onsdagens kvällsöppet var tänkt att öka tillgängligheten för målgrupper som 

inte är daglediga. Tyvärr har gensvaret inte blivit som förväntat. Flertalet 

kvällar har varit närmast obesökta, undantaget sommaren. Statistiken visar 

även att flest besöker museet på söndagarna, undantaget sommaren då även 

övriga dagar kan vara lika välbesökta. Baserat på dessa erfarenheter föreslås 

att museet håller öppet enligt följande under vinterhalvåret: 

Oktober – mars (exakt datum anpassas till utställningsperioder) 

Tisdagar klockan 11–16 

Onsdagar klockan 11–16 

Torsdagar klockan 11–16 

Lördagar klockan 11–16  

Söndagar klockan 11–16 

De utökade öppettiderna innebär självfallet ett förändrat schema för perso-

nalen. Även delar av Ekehagens personal kommer att schemaläggas på 

helgpass på museet under halvåret. Fördelat på många blir förändringarna 

emellertid inte så stora jämfört med idag. En viss förstärkning av timpersonal 

kommer dock att krävas, kostnaden bedöms kunna bäras inom befintlig 

budget.   

Under sommarhalvåret, april-september (exakt datum anpassas till 

utställningsperioder), återgår museet till ordinarie öppettider.  

Tisdagar klockan 11–16 

Onsdagar klockan 11–19 (kvällsöppet) 

Torsdagar klockan 11–16 

Söndagar klockan 11–16 

 

Varför inte hålla samma öppettider hela året? Varför återta kvällsöppet 

under sommaren?  

Som tidigare nämnts behöver öppettiderna balanseras mot avdelningens 

övriga uppdrag. Då ett generösare öppethållande innebär en ökad belastning 

på personal och budget bedömer avdelningen det inte möjligt att genomföra 

året om. Under sommaren behövs resurserna till Ekehagens verksamhet, 

museet behöver därmed gå ner i tempo.  

Under sommarhalvåret ökar ledigheten för många människor, särskilt under 

semesterperioderna. Här visar statistiken att besöken inte är så beroende av 

veckodag. Även onsdagskvällen är värd att hålla öppen sommartid.  

Efter något år med föreslagna öppettider behöver försöket självfallet 

utvärderas och eventuellt justera vidare.  

Barnkonsekvensanalys 

Barn och unga har rätt till kulturmötesplatser och en meningsfull fritid, 

exempelvis i form av besök på Falbygdens museum. Eftersom även barn ofta 

är upptagna av skolarbete och liknande dagtid under vardagar bör lördags-

öppet innebära utökade möjligheter till att ta del av museets verksamhet 

under vinterhalvåret. Under sommaren är barn i regel mer lediga. Trots att 

museet då föreslås gå tillbaka till ordinarie öppettider bör det finnas stora 

möjligheter för barn att ändå ta del av verksamheten.  
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Flest barn besöker trots allt museet via skolan. Eftersom skolans möjligheter 

att använda museet inte förväntas påverkas av de utökade öppettiderna, 

innebär förslaget ingen förändring för barn ur denna aspekt.    

Finansiering 

Vinterhalvårets utökade öppettider bemannas till stora delar av personal 

inom avdelning Kulturarv. Visst behov av timanställd personal behövs för att 

schemat ska gå ihop. Kostnaden för detta kommer emellertid kunna bäras 

inom budget.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 26 augusti 2021       

Beslutet ska skickas till 

Avdelningschef Kulturarv 

 

 

 

Elinor Karlsson 

Avdelningschef Falbygdens museum/Ekehagens Forntidsby 
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§ 41 Dnr 2021/00056  

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen om policy 
och riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig bakom framtagen policy 

och riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning. Kultur- och 

fritidsnämnden föreslår att riktlinjen innehåller att en barnkonsekvens-

analys ska göras av kommunens budgetprocess årligen.       

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen har som en del i uppdraget med att se över 

kommunens budgetprocess tagit fram förslag på nya styrdokument för 

verksamhets- och ekonomistyrning. Policyn kommer att antas av kommun-

fullmäktige, medan riktlinjer därefter antas av kommunstyrelsen. Samtliga 

nämnder ges möjlighet att lämna förslag på underlagen.  

Syftet med policyn är att skapa ett enhetligt arbetssätt och synsätt avseende 

intern styrning och kontroll gällande kommunens verksamheter och 

ekonomi.  

Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att kommunen arbetar för att nå 

nationella krav samt statliga och kommunala mål. 

Förvaltningens bedömning 

Arbetet med policy samt riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning är 

angeläget för att skapa samsyn i kommunen och ge den tydlighet som styr-

ningen syftar till. Det är i både policy och riktlinjer ett omfattande samman-

hang som beskrivs och klargörande och hjälpande i stor utsträckning för 

kultur- och fritidsförvaltningen. Till exempel punkten om att ekonomin 

endast regleras årligen vilket underlättar oerhört för arbetet under året.  

Finansiering 

Kultur- och fritidsnämndens ekonomi påverkas inte av policyn och rikt- 

linjerna men arbetet med ekonomi och uppföljning kan sannolikt göras mer 

effektivt. 
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Barn berörs indirekt av policyn och riktlinjerna. Då dessa dokument ämnar 

till att upprätta en tydlig styrning och ledning kring ekonomi internt påverkas 

barn indirekt. Kommunens ekonomi i sin helhet påverkar barn i mycket stor 

utsträckning och det kan därför bedömas som mycket viktigt att dessa 

processer fungerar väl. Detta är således ett viktigt perspektiv för alla 

invånare oavsett ålder. Då remissen är skickad till bland andra kultur- och 

fritidsnämnden är det svårt att bedöma hur barns och ungas perspektiv är 

beaktat i arbetet med framtagandet av policyn och riktlinjer men det är 

viktigt att se dessa perspektiv kopplat till kommunens budget och målarbete 

vilket inte görs idag, utifrån den kunskap kultur- och fritidsförvaltningen har 

om området. En barnkonsekvensanalys kan göras årligen kopplad till 

kommunens budget vilken skulle kunna formuleras i policyn alternativt i 

riktlinjen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 8 september 2021 

Remissversion av Riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning 
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 Kultur- och fritidsnämnden 

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen om policy 
och riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning 

Förslag till beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig bakom framtagen policy 

och riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning.        

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen har som en del i uppdraget med att se över 

kommunens budgetprocess tagit fram förslag på nya styrdokument för 

verksamhets- och ekonomistyrning. Policyn kommer att antas av kommun-

fullmäktige, medan riktlinjer därefter antas av kommunstyrelsen. Samtliga 

nämnder ges möjlighet att lämna förslag på underlagen.  

Syftet med policyn är att skapa ett enhetligt arbetssätt och synsätt avseende 

intern styrning och kontroll gällande kommunens verksamheter och 

ekonomi.  

Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att kommunen arbetar för att nå 

nationella krav samt statliga och kommunala mål. 

Förvaltningens bedömning 

Arbetet med policy samt riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning är 

angeläget för att skapa samsyn i kommunen och ge den tydlighet som styr-

ningen syftar till. Det är i både policy och riktlinjer ett omfattande samman-

hang som beskrivs och klargörande och hjälpande i stor utsträckning för 

kultur- och fritidsförvaltningen. Till exempel punkten om att ekonomin 

endast regleras årligen vilket underlättar oerhört för arbetet under året.  

Finansiering 

Kultur- och fritidsnämndens ekonomi påverkas inte av policyn och rikt- 

linjerna men arbetet med ekonomi och uppföljning kan sannolikt göras mer 

effektivt. 
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Barnkonsekvensanalys 

Barn berörs indirekt av policyn och riktlinjerna. Då dessa dokument ämnar 

till att upprätta en tydlig styrning och ledning kring ekonomi internt påverkas 

barn indirekt. Kommunens ekonomi i sin helhet påverkar barn i mycket stor 

utsträckning och det kan därför bedömas som mycket viktigt att dessa 

processer fungerar väl. Detta är således ett viktigt perspektiv för alla 

invånare oavsett ålder. Då remissen är skickad till bland andra kultur- och 

fritidsnämnden är det svårt att bedöma hur barns och ungas perspektiv är 

beaktat i arbetet med framtagandet av policyn och riktlinjer men det är 

viktigt att se dessa perspektiv kopplat till kommunens budget och målarbete 

vilket inte görs idag, utifrån den kunskap kultur- och fritidsförvaltningen har 

om området. En barnkonsekvensanalys kan göras årligen kopplad till 

kommunens budget vilken skulle kunna formuleras i policyn alternativt i 

riktlinjen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 8 september 2021 

Remissversion av Riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning 

Remissversion av Policy för verksamhets- och ekonomistyrning        
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 Alla nämnder 

Policy och riktlinjer för verksamhets- och 
ekonomistyrning 

Delegationsbeslut 

1 Kommunstyrelsen skickar förslag på policy för verksamhets- och 

ekonomistyrning, samt riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning, på 

remiss till samtliga nämnder, med svar senast 24 september 2021.   

Delegationsbeslut enligt  

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser § 6.14, antagna den 10 

februari 2020, § 17. 

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen har som en del i uppdraget med att se över 

kommunens budgetprocess tagit fram förslag på nya styrdokument för 

verksamhets- och ekonomistyrning. 

Policyn kommer att antas av kommunfullmäktige, medan riktlinjer därefter 

antas av kommunstyrelsen. 

Samtliga nämnder ges möjlighet att lämna förslag på underlagen. Yttranden 

ska vara kansliavdelningen tillhanda senast 24 september 2021. 

 

 

 

 

Linda Karelid 
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1. Inledning 
För att säkerställa en långsiktig ekonomisk hållbarhet för kommunens 

verksamhet krävs det tydliga strukturer och processer avseende verksamhet och 

ekonomi i hela organisationen. 

I policyn för verksamhets- och ekonomistyrning finns övergripande interna 

regler som ska styra kommunens beslut såväl på den politiska nivån som på 

förvaltningsnivån. Verksamheten i Falköpings kommun styrs av det nationella 

uppdraget och utgår från gällande lagstiftning samt även av styrdokument, som 

antagits av kommunfullmäktige, nämnderna och/eller av förvaltningarna. 

Kommunstyrelsen beslutar om förtydligande riktlinjer för verksamhets- och 

ekonomistyrning utifrån denna policy. 

2. Syfte 
Denna policy syftar till att säkerställa en tydlig, effektiv och ändamålsenlig 

verksamhets- och ekonomistyrning genom regler och struktur för beslut, samt 

genom att fastställa grundläggande processer för att nå uppsatta 

verksamhetsmål och finansiella mål. Syftet med policyn är att skapa ett enhetligt 

arbetssätt och synsätt avseende intern styrning och kontroll gällande kommunens 

verksamheter och ekonomi. 

 

Kommunen ska ha en tillförlitlig rapportering och en god ekonomisk 

hushållning i sin verksamhet, vilket inte bara innebär en ekonomi i balans utan 

även ett krav på att resurserna används för rätt ändamål och på ett effektivt sätt.  

 

3. Styrmodellen 
För att säkerställa verksamhetsutveckling och en långsiktig ekonomisk 

hållbarhet krävs tydliga strukturer och uppföljningsprocesser avseende 

verksamhet och ekonomi i hela organisationen.  

 

Falköpings kommun styrs utifrån en politiskt beslutad vision och fastställda 

mål. För en fungerande målstyrning krävs en sammanhållen styrkedja genom 

hela organisationen.  

 

Kommunfullmäktige fastställer kommunens vision samt övergripande mål. 

Visionen beskriver vad kommunen vill uppnå med sin verksamhet och vilken 

effekt som förväntas. De övergripande målen beskriver de områden som är 

prioriterade och som leder mot visionen.  

Nämnderna har i uppdrag att bryta ned kommunfullmäktiges övergripande mål 

till nämndspecifika delmål. Delmålen ska vara uppföljningsbara och 

konkretisera kommunfullmäktiges övergripande mål. Nämnden fastställer även 

en verksamhetsplan med budget för varje år. I verksamhetsplanen finns en 

övergripande beskrivning av hur nämnden avser att arbeta för att uppnå 
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kommunfullmäktiges mål och en övergripande fördelning av de ekonomiska 

resurserna i nämndens verksamhet.  

Förvaltningen har i uppdrag att kontinuerligt arbeta för att uppnå de 

övergripande målen och följa verksamhetsplanen. Förvaltningen kan bryta ned 

de övergripande målen i delmål och åtgärder.  

Uppföljning av de olika målen under året  
En uppföljning och analys av måluppfyllelse samt ekonomi sker från 

förvaltning till nämnd. Nämnderna ska även följa upp i vilken grad de 

nationella kraven uppfylls. Uppföljning ska vara kontinuerlig och systematisk 

för att bidra till tilltro i styrkedjan. 

 

Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen en uppsiktsplikt över övriga 

nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska kontinuerligt följa upp 

nämndernas måluppfyllelse och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen 

bildar sig en helhetsbild av nämndernas arbete och rapporterar vidare till 

kommunfullmäktige.  

 

4. Anslagsbindningsnivå 
Anslagsbindningsnivån beskriver hur kommunfullmäktige beslutar om 

fördelningen av kommunala medel utifrån vision och övergripande mål. 

Anslagsbindningsnivån tydliggör roller och ansvar både i den politiska 

organisationen och i förvaltningsorganisationen. 

För att tydliggöra verksamhets- och ekonomistyrning är det viktigt att ansvar 

och befogenheter definieras inom respektive anslagsnivå. Anslagsnivåerna är 

följande: 

 Kommunfullmäktige 

 Kommunstyrelse 

 Nämnd 

 Resultatenhet och balansräkningsenhet 

 

Vilka roller och ansvar respektive anslagsnivå innehar framgår nedan.  

4.1. Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar om budget och flerårsplan utifrån gällande lag. 

Kommunfullmäktige prioriterar och beslutar nettoram per nämnd.  
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4.2. Kommunstyrelse 

Kommunstyrelsens ansvar är att ha uppsikt över att nämnder och andra 

juridiska personer, som driver verksamhet på uppdrag av kommunen, når upp 

till och följer kommunfullmäktiges antagna mål och riktlinjer.  

Kommunstyrelsen ska följa upp att den av kommunfullmäktige antagna 

budgeten och flerårsplanen efterlevs. Om nämnd vid uppföljning befarar en 

betydande avvikelse gentemot budget ansvarar respektive nämnd för att 

informera kommunstyrelsen hur avvikelsen ska hanteras. Avvikelsen och 

vidtagna åtgärder ska dokumenteras i nämndens och styrelsens 

beslutsprotokoll. 

Kommunstyrelsen har också ett nämndansvar gentemot den förvaltning och 

verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsen som nämnd. 

4.3. Nämnd 

Varje nämnd ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lag, 

kommunfullmäktiges mål och beslut inom tilldelad nettoram.  

Varje nämnd ska göra en resursfördelning utifrån kommunfullmäktiges mål 

och beslut. Nämnden beslutar om den övergripande fördelningen av budgeten 

till verksamheten. Det ska framgå av nämndens verksamhetsplan med budget 

hur resursfördelningen görs. Nämnden har befogenheter att omfördela 

budgeten inom nettoramen i enlighet med kommunfullmäktiges mål.  

4.4. Resultatenhet 

En resultatenhet är en verksamhet som är skattefinansierad. Resultatenheten 

kan tilldelas medel från nämnden via budgetanslag eller via resursfördelning. 

Resultatenheten ansvarar för det samlade resultatet, både ekonomiskt och 

verksamhetsmässigt, enligt nämndens mål och inriktning. 

 

Exempel på resultatenheter i Falköpings kommun är verksamheter, enheter 

eller avdelningar som specificeras i nämndens verksamhetsplan 

 

4.5. Balansräkningsenhet 

En balansräkningsenhet är en verksamhet som inte är skattefinansierad. En 

enhet utgör en balansräkningsenhet om verksamheten fullt ut ska vara 

avgiftsfinansierad. Varje balansräkningsenhet upprättar en resultat- och 

balansräkning. Ansvarig nämnd rapporterar balansräkningen till 

kommunfullmäktige vid bokslut och uppföljningar. 

5. Roller och ansvar 
En förutsättning för att säkerställa en ändamålsenlig verksamhets- och 

ekonomistyrning är att det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning i 

förvaltningsorganisationen. Vilken befogenhet varje chef har att omfördela 

budget inom sitt ansvarsområde framgår av de delegationsbestämmelser som 

fastställs av nämnden.  
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5.1 Kommundirektör 

Kommundirektören är kommunens högste tjänsteperson och ansvar 

övergripande för att säkra rutiner, styra, leda och följa upp kommunens 

verksamheter. I rollen ingår samordningsansvar på förvaltningschefsnivå samt 

mellan de kommunala bolagen och kommunorganisationen.  

 

Kommundirektören ansvarar för att samordna arbetet med att fullgöra 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunens nämnder och bolag.   

 

5.2. Förvaltningschef 

Förvaltningschefen ansvarar mot nämnd för att verksamheten bedrivs i enlighet 

med det kommunala uppdraget, gällande lagstiftning, verksamhetsplan och 

internbudget och att uppföljning görs av dessa. Förvaltningschefen rapporterar 

sedan vidare till nämnd.    

Om det vid uppföljning befaras en avvikelse gentemot budget ansvarar 

förvaltningschefen för att vidta åtgärder. Om förutsättningarna för 

verksamheten har ändrats ansvarar förvaltningschefen att till nämnden ta fram 

förslag till omprioriteringar eller åtgärder för att uppnå följsamhet gällande 

verksamhetsplan och budget.    

Förvaltningschefen ansvarar för nu- omvärld- och målanalys inom nämndens 

verksamhetsområde.   

5.3. Avdelningschef/verksamhetschef eller motsvarande 

Avdelningschefen/verksamhetschefen eller motsvarande ansvarar för att 

verksamheten bedrivs i enlighet med det kommunala uppdraget, gällande 

lagstiftning, verksamhetsplan, internbudget och andra beslut inom sitt 

ansvarsområde. Avdelningschefens/verksamhetschefens eller motsvarandes 

ansvarsområde kan bestå av flera enheter. 

Avdelningschefen/verksamhetschefen eller motsvarande ansvarar för att uppnå 

följsamhet gällande budget och flerårsplan, att resurserna används för rätt 

ändamål och på ett effektivt sätt.  

Om det vid uppföljning befaras en avvikelse gentemot budget ansvarar 

avdelningschefen/verksamhetschefen eller motsvarande för att vidta åtgärder 

och att rapportera till förvaltningschef. Om förutsättningarna för verksamheten 

har ändrats ansvarar avdelningschefen/verksamhetschefen eller motsvarande att 

till förvaltningschefen ta fram förslag till omprioriteringar eller åtgärder för att 

uppnå följsamhet gällande verksamhetsplan och internbudget.   

5.4. Enhetschef  

Enhetschefen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med det 

kommunala uppdraget, gällande lagstiftning, verksamhetsplan, internbudget 

och andra beslut inom sitt ansvarsområde. Enhetschefen har ett 

uppföljningsansvar av budget och de nämndspecifika delmålen.   
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Om det vid uppföljning befaras en avvikelse gentemot budget ansvarar 

enhetschefen för att vidta åtgärder och att rapportera till 

avdelningschef/verksamhetschef. Om förutsättningarna för verksamheten har 

ändrats ansvarar enhetschefen att till avdelningschefen/verksamhetschefen ta 

fram förslag till omprioriteringar eller åtgärder för att uppnå följsamhet 

gällande verksamhetsplan och internbudget. 

 
6. Budgetprocessens delar 
Enligt kommunallagen är kommunstyrelsen ansvarigför att upprätta ett förslag 

till kommunens budgetför kommande år samt plan för de två följande åren före 

oktober månads utgång, förslaget ska grunda sig på budgetunderlag från 

nämnderna. 

Falköpings kommuns budgetprocess sker i olika steg och omfattar följande 

delar:  

 Planeringsförutsättningar, nu- och omvärldsanalys  

 Planeringsdag  

 Falköpings kommuns budgetberednings antagande av 

budgetförutsättningar  

 Nämndernas budgetunderlag  

 Avstämningsdialog, budgetberedning och nämnder/bolag. 

 Falköpings kommuns budgetberednings förslag till ny flerårsplan 

 Kommunstyrelsen beslutar om förslag till ny flerårsplan 

 Kommunfullmäktiges förslag till ny flerårsplan 

 

6.1. Falköpings kommuns budgetberedning 

Falköpings kommuns budgetberedning som beslutande organ är 

kommunstyrelsens arbetsutskott. Budgetberedningen sammanträder fem gånger 

per år och tar fram budgetförutsättningar till nämndernas budgetunderlag samt 

tar fram förslag till flerårsplan som beslutas av kommunfullmäktige.  

Budgetberednings sammanträden föregås av partipolitiska möten för att 

formera förslag som underlag till den formella beslutande budgetberedningen. 

6.2. Nu-, omvärld och målanalys  

Nu- och omvärldsanalys syftar till att identifiera och tolka trender i omvärlden 

utifrån kommunens nuläge som påverkar möjligheten till att nå kommunens 

vision. Analysen ska ge förståelse och skapa handlingsberedskap i den 

kommunala organisationen.  

I budgetprocessen ska utöver nu- och omvärldsanalys även målanalys fungera 

som ett underlag. När underlaget arbetas fram ska analys och uppföljning från 

tidigare delårs-/verksamhetsrapporter och års-/verksamhetsredovisningar 

användas.  
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Förvaltningschefen ansvarar för arbetet med nu-, omvärld- och målanalys för 

respektive nämnd och återkopplar till kommundirektören, som även ansvarar, 

med stöd av analysgruppen, för att den kommunövergripande nu-, omvärlds- 

och målanalysen genomförs. 

 

6.3. Investeringar 

Arbetet med Falköpings kommuns investeringar utgår ifrån den av 

kommunfullmäktige beslutade investeringsplanen i Flerårsplanen. 

Nämnderna lyfter sina framtida investeringsbehov i nämndens budgetunderlag 

till Falköpings kommuns budgetberedning. Till varje investeringsbehov i 

budgetunderlaget ska ett investeringsdirektiv bifogas, vilket beskriver 

investeringsbehovet, konsekvens och finansiering. Investeringar rörande 

lokaler, fastigheter och anläggningar regleras i Policy för lokalförsörjning och 

projektinvesteringar.  

Falköpings kommuns budgetberedning beslutar om underlag till 

investeringsplan i samband med att budgetförutsättningarna antas. 

Kommunfullmäktige beslutar om investeringsplan i Flerårsplanen. 

 

6.4. Kommunövergripande budgetprocess  

Falköpings kommuns budgetprocess utgår ifrån senast beslutad flerårsplan. 

Kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med kommunens övriga 

förvaltningar och bolag tar fram planeringsförutsättningar, nu- och 

omvärldsanalys. 

Planeringsdag/dagar genomför som uppstart i budgetprocessen, för att 

gemensamt diskutera, analysera och dra slutsatser kopplat till beslutad 

flerårsplan, planeringsförutsättningar, nu- och omvärldsanalys, mellan politik 

och tjänstepersoner. Syftet med planeringsdagen/dagarna är att skapa en 

gemensam utgångspunkt för det kommande arbetet med framtagande av 

budgetunderlag. 

Falköpings kommuns budgetberedning tar fram och behandlar förslag till 

budgetförutsättningar med underlag till budgetramar för nämnderna. Utifrån 

budgetförutsättningarna ges nämnderna i uppgift att ta fram och behandla 

nämndspecifika budgetunderlag. Nämnderna skall senast sista augusti besluta 

om att lämna in budgetunderlag. 

Avstämningsdag genomförs med presentation av nämndernas inkomna 

budgetunderlag samt uppdaterade planeringsförutsättningar. 

Falköpings kommuns budgetberedning tar fram och behandlar förslag till ny 

Flerårsplan och budget för kommande år. 
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Kommunstyrelsen beslutar om förslag till ny Flerårsplan och budget för 

kommande år. 

Kommunfullmäktige beslutar om ny Flerårsplan och budget för kommande år. 

6.5. Nämndernas budgetprocess 

Nämnderna ska utifrån budgetförutsättningarna ta fram och behandla 

nämndens budgetunderlag rörande mål, verksamhet och ekonomi. Underlaget 

ska efter behandling i nämnd skickas till kommunstyrelsen för vidare 

beredning. 

Nämnden ska utifrån kommunfullmäktiges beslutade mål och driftsramar i 

Flerårsplanen, bryta ner till nämndspecifika mål och en detaljbudget i 

nämndens verksamhetsplan.  

 

7. Uppföljning och analys 
För att uppnå en ändamålsenlig verksamhets- och ekonomistyrning är det 

viktigt att uppföljning och analys sker av verksamhet och ekonomi samt att den 

på säkerställt sätt återrapporteras till kommunfullmäktige.  

Falköpings kommun genomför delårsrapport per den 30 april, delårsrapport 

den 31 augusti samt årsredovisning per den 31 december. Vid dessa 

uppföljningar görs en samlad uppföljning av fullmäktiges mål samt ekonomi, 

där nämnderna gör en verksamhets- och ekonomiuppföljning av delmål och 

budget. Av uppföljningen ska framgå i vilken utsträckning målen har uppnåtts. 

Uppföljning ska även göras genom kontinuerlig analys av resultat i förhållande 

till mål och budget under året. 

Kommunstyrelsen har i sin uppsiktsplikt möjlighet att utöver lagens krav 

besluta om ytterligare uppföljningar och tider för uppföljningar.  
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Inledning 
Falköpings kommun har ansvar för viktiga samhällsfunktioner som en del av 

den service som samhället ger till sina medborgare. Kommunens verksamheter 

styrs till stor del av speciallagars bestämmelser. Av olika lagar framkommer att 

kommunen bland annat ansvarar för barnomsorg, utbildning, socialtjänst och 

äldreomsorg liksom för byggande av bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och 

räddningstjänst. Utöver det styrs kommunen av kommunallagen. Centralt i 

kommunallagen är att kommunen genom sitt självstyre får bestämma vad den 

ska arbeta med och i vilken omfattning men allt måste ta sin utgångspunkt i att 

kommunen är till för medborgaren. Syftet med dessa riktlinjer är att säkerställa 

att kommunen arbetar för att nå nationella krav samt statliga och kommunala 

mål. Det är kommunfullmäktige som högsta organ som fördelar olika 

ansvarområden tillsammans med budget ut till nämnderna. 

För att säkerställa verksamhetsutveckling och en långsiktig planering för 

ekonomisk hållbarhet krävs tydliga strukturer och uppföljningsprocesser 

avseende verksamhet och ekonomi i hela organisationen. Uppföljning ska vara 

kontinuerlig och systematisk för att bidra till tilltro i styrkedjan.  

Kommunfullmäktige i Falköpings kommun beslutade den datum månad år att 

anta policyn för verksamhets- och ekonomistyrning. Kommunstyrelsen beslutar 

om dessa riktlinjer utifrån policyn. Riktlinjerna ska ses som förtydligande av 

policyn och utgöra stöd och vägledning för verksamheterna i tillämpningen.  

 

Styrmodellen 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fastställer 

vision och övergripande mål som nämnderna ska följa. Visionen beskriver 

kommunens viljeinriktning och värdegrund medan de övergripande målen 

beskriver de områden som är prioriterade och vilken effekt som förväntas.  

Målen ska ligga i linje med lagstiftning och andra statliga styrdokument och 

kommunen följer även upp i vilken grad de nationella kraven uppfylls. För en 

fungerande målstyrning krävs en sammanhållen styrkedja genom hela 

organisationen.  

 

Nämnderna har i uppdrag att se till att verksamheterna arbetar mot 

kommunfullmäktiges mål och att verksamheterna bedrivs så ändamålsenligt 

och effektivt som möjligt. Nämnderna kan bryta kommunfullmäktiges 

övergripande mål till nämndspecifika delmål eller åtgärder. Delmålen ska vara 

uppföljningsbara och konkretisera kommunfullmäktiges övergripande mål. 

Varje nämnd fastställer en verksamhetsplan. I verksamhetsplanen finns en 

övergripande beskrivning av nämndens ambition och hur nämnden avser arbeta 

för att uppnå fastställda mål. I verksamhetsplanen finns även en övergripande 

plan för fördelning av de ekonomiska resurserna. Det är sedan förvaltningarnas 

uppgift att planera och skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling. Det är 

viktigt att alla medarbetare är delaktiga i och känner tilltro till styrkedjan. 

Genom ett systematiskt utvecklingsarbete ska förbättrad måluppfyllelse 

uppnås.  
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För att få en fungerande kontinuerlig verksamhetsutveckling behöver 

arbetssättet omsättas, förankras och bli känt ända ut i verksamheterna. 

 

Från planering till åtgärd i fem steg: 

Planera  

Planeringen anger inriktning för arbetet och beskriver 

effekten av det som ska uppnås, men också de insatser 

som ska göras och hur de ska följas upp. 

Genomföra  

Genomförandet handlar om mötet och vardagen, allas 

dagliga handlingar. Det är här det händer, det är här 

mötet sker med personen/brukaren/medborgaren.  

Följa upp  

Följa upp innebär att kontinuerligt samla in information 

om hur verksamheten fungerar ur flera olika perspektiv. 

Ju fler uppföljningar desto mer trovärdig bild framträder. 

Uppföljningen är ett underlag till kommande analys.  

Analysera  

Att analysera är att kritiskt granska och värdera material samt försöka hitta 

mönster, trender, riktningar och orsaker till framgångsfaktorer eller 

utvecklingsområden. Det är viktigt att jämföra, tolka, förklara samt 

problematisera resultatet utifrån flera perspektiv.  

Att sedan sammanställa, sortera, kategorisera och skapa begriplighet av 

insamlat material är nödvändigt för att kunna skapa förståelse och kunna sprida 

information vidare till alla berörda. Analysverktyg kan användas som stöd.  

Åtgärda 

Utifrån det som framkommit i analysen ska åtgärder prioriteras som behövs för 

fortsatt utveckling, för att skapa bättre förutsättningar och för stärkt 

måluppfyllelse. Det kan handla om att bibehålla, skapa helt nytt, justera eller 

förändra för att bidra till verksamhetsutveckling. När åtgärdsförslagen är klara 

är det viktigt att åter påbörja planeringsfasen som beskrivs under rubriken 

”Planera”. 

Uppföljningen ska ske på alla nivåer och skapa en styrkedja som bidrar till 

tilltro och samsyn. Rapportering och återkoppling är viktigt på alla nivåer och 

utifrån olika perspektiv. 
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Falköpings kommuns budgetprocess 
Kommunfullmäktige beslutar hur mycket verksamheterna får kosta genom att 

fastställa en budget. Enligt kommunallagen ska budgeten innehålla en plan för 

ekonomin för en period av tre år, där budgetåret ska vara periodens första år. 

Kommunfullmäktige beslutar om budget och flerårsplan utifrån gällande lag. 

Kommunfullmäktige fastställer nämndernas budgetramar och kan genom 

beslut justera dessa ramar under pågående år.  

Falköpings kommuns budgetberedning 

Falköpings kommuns budgetberedning som beslutande organ är 

kommunstyrelsens arbetsutskott. Budgetberedningen sammanträder fem gånger 

per år och tar fram budgetförutsättningar till nämndernas budgetunderlag samt 

tar fram förslag till flerårsplan som beslutas av kommunfullmäktige.  

Budgetberednings sammanträden föregås av partipolitiska möten för att 

formera förslag som underlag till den formella beslutande budgetberedningen. 

Nu-, omvärlds-, och målanalys   

Nu-, omvärlds- och målanalys ska fungera som underlag i budgetprocessen. 

Kommunfullmäktige fastställer de kommunövergripande målen som 

nämnderna ska bryta ned till nämndspecifika delmål. Förvaltningschefen 

ansvarar för nu- omvärlds- och målanalys för respektive nämnd och 

återkopplar till kommundirektören, som med stöd av analysgruppen, som 

ansvarar för att den kommunövergripande nu-, omvärlds- och målanalysen 

genomförs. 

 

För att lyckas med målarbetet är det viktigt att skapa en fungerande styrkedja 

där nämndernas mål binds ihop med kommunfullmäktiges vision och mål. Det 

förutsätter att målarbetet sker systematiskt och kontinuerligt. Analys av 

målarbetet sker genom uppföljning och utvärdering av kommunens uppdrag 

och givna förutsättningar, kommunfullmäktiges mål, nämndernas delmål och 

indikatorer i årsredovisningsprocessen. 

 

Omvärldsanalysen ska ge ett helhetsperspektiv och långsiktighet i hur trender 

och förändringar påverkar möjligheterna att utföra kommunens uppdrag och 

förverkliga de mål som formulerats för kommunens framtida utveckling. 

Omvärldsanalysen anger vad en organisation bör förbereda sig på.  

Omvärldsanalysen ska ge förståelse och skapa handlingsberedskap i den 

kommunala organisationen samt fungera som underlag för strategiska frågor i 

flerårsplanen. När väl krafterna i omvärlden är identifierade och analyserade 

kan organisationen bestämma sig för vilka åtgärder som ska vidtas. I 

omvärldsanalysen ska särskilt demografiska förändringar beaktas. Arbetet ska 

vara slutfört innan budgetförutsättningarna antas. 

Investeringar 

Större byggnadsinvesteringar och process återfinns i gällande dokument för 

Policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar. 
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Övriga investeringsbehov som inte ingår i ovanstående text ska inkomma 

tillsammans med nämndernas budgetunderlag till budgetberedningen och avse 

senare delen av budgetperioden. Till varje investeringsbehov, i nämndens 

budgetunderlag, ska ett investeringsdirektiv finnas som beskriver 

investeringsbehovet, konsekvens och finansiering.  

Med investering anses tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav 

med en nyttjandeperiod om minst tre år (3 år) klassificeras som 

anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen 

för mindre värde är satt till ett prisbasbelopp. 

Investeringsprojekt, som inte påbörjats under budgetår, måste omprövas i 

investeringsplanen nästkommande år tillsammans med det årets föreslagna 

investeringsprojekt. För att nämnden inte ska behöva avbryta pågående projekt 

vid årsskifte får nämnd begära att ombudgetera för projektet avsatta medel 

mellan åren. Ombudgetering beslutas av kommunfullmäktige i samband med 

årsbokslutet. 

Planeringsförutsättningar 

Inför varje budgetprocess behöver justeringar göras för kommunövergripande 

poster som påverkar nämndernas budgetramar.  

I Falköpings kommuns budgetmodell beräknas och fördelas dessa justeringar 

på respektive nämnd, det vill säga ingen central budgetering av ex löneöversyn 

och kapitalkostnader som utfördelas och budgetjusteras under löpande år.  

Nedan följer en lista på några av de poster som kan ändras: 

Demografi-/befolkningsförändring  

Flerårsplanen utgår alltid ifrån antagen demografi-/befolkningsförändring för 

Falköpings kommun, men inför en ny budgetprocess behöver en justering till 

verkligt utfall för föregående år göras vilket påverkar nämndernas 

budgettilldelning för volymförändringar. 

Kostnads-/intäktsuppräkning 

För de kostnader och intäkter som inte är fast enligt gällande avtal eller 

beslutade av kommunfullmäktige kommer en justering utifrån SKRs KPV att 

göras. Detta för att motverka att nämndernas budgetramar urholkas till följd av 

inflation eller ökade priser i samhället. 

Löneöversyn/personalkostnader 

Beräkning av förändrade personalkostnader för nämnderna kopplat till 

löneöversyn, lönestrukturer eller andra behov kopplat till flerårsplansperioden. 

Eventuell justering av tidigare års löneöversyn om tidigare fördelning av 

budgetmedel differerar väldigt mot verkligt utfall. 
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Kapital-/internhyreskostnader  

Fördelning av kapitalkostnader utifrån schablonberäkning av existerande 

objekt i anläggningsreskontran.  

Fördelning av kommande kapital-/internhyreskostnader för investeringar som 

beslutats i tidigare flerårsplan. 

Skatteunderlag 

Kommunens skatteunderlag grundar sig i Sverige kommuner och regioners 

beräkning av skatter och bidrag för kommande år. En justering görs utifrån 

demografi-/befolkningsförändring. 

 

Budgetprocess och framtagande av ny 
Flerårsplan 

Övergripande budgetprocess 

 

 
 

Falköpings kommuns övergripande budgetprocess sker i olika steg och 

omfattar följande delar:  

 

Planeringsförutsättningar, nu- och omvärldsanalys 

Falköpings kommuns budgetprocess utgår alltid ifrån senast beslutad 

flerårsplan.  

Kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med kommunens övriga 

förvaltningar och bolag tar fram en nuläges- och omvärldsanalys. Analysen 

beskriver bland annat kvaliteten i verksamheterna och kommunens 
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förutsättningar på längre sikt kopplat till kommunfullmäktiges mål, men även 

trender i omvärlden som kan påverka kommunens utveckling. 

Ekonomiavdelningen arbetar fram planeringsförutsättningar för den nya 

budgetprocessen. I planeringsförutsättningar lägger ekonomiavdelningen till ett 

nytt år samt eventuella förslag på justeringar av beslutad flerårsplan kopplat till 

omvärldsförändringar. Detta innefattar bland annat följande delar 

 Demografi/befolkningsförändring 

 Skatteunderlag 

 Kostnad-/intäktsuppräkning 

 Löneöversyn 

 Kapital-/internhyreskostnader 

Planeringsdag  

Budgetarbetet inleds med att kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med 

kommunens övriga förvaltningar och bolag tar fram en nuläges- och 

omvärldsanalys. Analysen beskriver bland annat kvaliteten i verksamheterna 

och kommunens förutsättningar på längre sikt, men även trender i omvärlden 

som kan påverka kommunens utveckling. Under en gemensam planeringsdag 

diskuterar politiker och tjänstepersoner analysen och de slutsatser som 

framkommit.  

Syftet med planeringsdagen är att skapa en gemensam utgångspunkt för det 

kommande arbetet med framtagande av budgetunderlag.  

 

Antagande av budgetförutsättningar  

Falköpings kommuns budgetberednings sammanträde föregås av partipolitiska 

möten för att formera förslag som underlag till den formella beslutande 

budgetberedningen för Falköpings kommun. 

Budgetförutsättningarna ska utgå ifrån tidigare flerårsplan, nu- och 

omvärldsanalys kopplat till mål, investeringsplan och lokalförsörjning samt 

verksamhetsplanering. I budgetförutsättningarna ska även skattesats, 

demografi/befolkningsförändring, internränta, personalomkostnader och 

eventuell resursfördelning beaktas. 

 

Senast i mars månad ska Falköpings kommuns budgetberedning anta 

budgetförutsättningar för kommande flerårsplan.  

 

Budgetberedningen ger även nämnderna i uppgift att utifrån antagna 

budgetförutsättningar ta fram och behandla nämndspecifika budgetunderlag 

som ska skickas till Falköpings kommuns budgetberedning. 

 

Budgetberedningen ger även de kommunala bolagen i uppgift att ta fram 

budgetunderlag som ska skickas till Falköpings kommuns budgetberedning 

senast den 31 augusti. 
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Nämndernas budgetunderlag  

Nämnderna ska utifrån budgetberedningens budgetförutsättningar ta fram och 

behandla nämnds budgetunderlag. 

I nämndens budgetunderlag ska följande punkter ingå med fokus på de två sista 

åren: 

 Nu-, omvärlds- och målanalys 

 Verksamhetsförändringar 

 Underlag för resultat- och verksamhetsbudget (bruttobudgetering) 

 Personalunderlag 

 Investeringsunderlag 

 Eventuella förändringar av taxor och avgifter 

 

Nämndernas budgetunderlag ska vara beslutade i respektive nämnd och vara 

budgetberedningen till handa senast den 31 augusti.  

 

 

Avstämningsdialog 

Presentation/avstämning av nämndernas inkomna budgetunderlag till 

budgetberedningen. Ekonomiavdelningen presenterar ny skatteprognos och 

eventuella justeringar av planeringsförutsättningarna kopplat till 

omvärldsförändringar.  

 

Budgetberedningens förslag till ny Flerårsplan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar förslag till ny Flerårsplan. 

Budgetberedningens sammanträden föregås av partipolitiska möten för att 

formera förslag som underlag till den formella beslutande budgetberedningen. 

 

Kommunstyrelsen beslutar om ny Flerårsplan 

Kommunstyrelsen behandlar och beslutar om ny Flerårsplan och skattesats före 

oktober månads utgång.  

 

Kommunfullmäktige beslutar om ny Flerårsplan 

Kommunfullmäktige beslutar om skattesats, ny Flerårsplan och budget för 

kommande år senast november månads utgång.  

Kommunfullmäktige beslutar att ge nämnderna i uppdrag att ta fram 

verksamhetsplan för Flerårsplansperioden med detaljbudget för kommande år 

utifrån beslutad Flerårsplan.   
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Summering och tidsplan budgetprocess 

Budgetberedningen sammanträder, summering och analys av gånga årets 

budgetprocess. Beslutande om tidsplan för kommande år budgetprocess, 

uppföljningar samt ekonomiskt årshjul med datum. 

 

Nämndernas verksamhetsplan och detaljbudget 

Nämnderna ska utifrån beslutad flerårsplan ta fram och besluta om 

nämndspecifika delmål, verksamhetsplan för flerårsperioden samt detaljbudget 

för kommande år. 

Nämnden svarar för att verksamheten bedrivs inom den av kommunfullmäktige 

fastställda budgetramen. Ansvarig nämnd har rätt till att fritt omdisponera 

medel inom tilldelad driftbudget för aktuellt budgetår under förutsättning att 

verksamhetsinriktning inte ändras. I de fall där verksamhetsinriktningen 

behöver ändras ska nämnden föra frågan vidare till kommunfullmäktige. 

Ansvarig nämnd har rätt att fritt omdisponera medel mellan olika 

investeringsprojekt inom tilldelad investeringsram för aktuellt budgetår, dock 

ej de projektinvesteringar som finns i av KF beslutad flerårsplan. Utrymme för 

eventuella ökade driftskostnader ska i första hand skapas genom besparingar 

och prioriteringar inom tilldelad ram. 

Verksamhetsplanen för nämnden ska innehålla följande delar: 

 KF mål, nämndspecifika mål och hur nämnden arbetar med dessa. 

 Verksamhetsplanering 

 Personalplanering 

 Resultat-, verksamhets- och investeringsbudget (bruttobudgetering) 

 

Nämndens verksamhetsplan för med detaljbudget för kommande år ska vara 

beslutad senas december månads utgång. 

 

Uppföljning och analys 
För att få veta om de mål som kommunfullmäktige och de delmål som 

nämnden beslutat om kommer att uppnås ska kontinuerlig uppföljning av 

resultat göras. Genom att följa upp och analysera resultat får nämnden 

kännedom om vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. 

Därigenom skapas viktiga underlag för att prioritera, åtgärda och styra 

kommunens arbete. Uppföljning och analys blir därför viktiga bitar i den 

kommunala styrprocessen och ska ske systematiskt och kontinuerligt. 

Uppföljning och analys av ekonomiskt resultat samt mål görs alltid ifrån 

gällande budget vid rapporttillfället och gäller helår. Hänsyn i uppföljning och 
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analys vid rapporttillfället ska alltså inte tas för framtida budget- eller 

måljustering, även om dessa är beslutade men inte genomförda. 

Uppföljning och analys av ekonomiskt resultat samt mål görs alltid ifrån 

gällande budget vid rapporttillfället och gäller helår. Hänsyn i uppföljning och 

analys vid rapporttillfället ska alltså inte tas för framtida budget- eller 

måljustering, även om dessa är beslutade men inte genomförda. 

Falköpings kommun genomför tertialuppföljningar per den 30 april, den 31 

augusti och den 31 december. Kommunstyrelsen eller nämnd kan besluta om 

ytterligare uppföljningar. Kommunledningsförvaltningen ansvarar för 

anvisningar till de kommunövergripande uppföljningarna. Uppföljningarna i 

augusti och december är lagstadgade och granskas av kommunens externa 

revisorer. Vid dessa uppföljningar görs en samlad uppföljning av 

fullmäktigemål samt ekonomi, där nämnderna gör en verksamhets- och 

ekonomiuppföljning av delmål och budget. Av uppföljningen ska framgå i 

vilken utsträckning målen har uppnåtts. Uppföljning ska även göras genom 

kontinuerlig analys av resultat i förhållande till mål och budget under året.  

Kommunstyrelsen har i sin uppsiktsplikt ansvar för att kontinuerligt följa upp 

nämndernas måluppfyllelse och ekonomiska ställning. Detta gör 

kommunstyrelsen genom månadsrapporter från förvaltningarna med 

årsprognos tre gånger per år, per mars, per maj och per oktober.  

Kommunstyrelsen även rätta att besluta om ytterligare uppföljningar eller 

ytterligare underlag/åtgärdsplaner/presentation från nämnder som avviker från 

mål- och ekonomiuppföljning mot beslutad flerårsplan.  

Kunskapen från analysarbetet tas sedan med i planeringsarbetet inför 

kommande budgetår. På så sätt bidrar analysen till att verksamheten ständigt 

förbättras. 

Uppföljningsprocessen 

 

Kultur- och fritidsnämnden, 2021-09-23



 12 

Falköpings kommuns uppföljningsprocess sker i olika steg och omfattar 

följande delar:  

Antagande av Flerårsplan 

Kommunfullmäktige beslutar om övergripande mål och nämnds budgetramar i 

Flerårsplan senast november månads utgång inför uppföljningsåret. Flerårsplan 

används som grund i kommande delårsrapporter och årsredovisning. 

Verksamhetsplan med detaljbudget 

Nämnderna ska utifrån beslutad flerårsplan ta fram och besluta om 

nämndspecifika delmål, verksamhetsplan för flerårsperioden samt detaljbudget 

för kommande år senast december månads utgång. Verksamhetsplanen ska 

användas som grund i kommande delårsrapporter och verksamhetsredovisning. 

Månadsrapport per mars 

En del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska förvaltningarna rapportera in 

ekonomisk uppföljning per mars månad med årsprognos. Inrapporteringen sker 

till ekonomiavdelningen som sammanställer månadsrapporten och presenterar 

denna som ett ärende på kommunstyrelsen i april månad. 

Delårsrapport per april 

I den första tertialuppföljningen ska bolag och nämnder lämna in en 

verksamhetsrapport per april, med ekonomin, samt målarbete till 

kommunstyrelsen som sammanställer delårsrapport per april och ger en samlad 

bild över kommunens ekonomi och målarbete till kommunfullmäktige.  

I en del av kommunstyrelsens uppgiftsplikt genomförs dialogmöten mellan 

kommunstyrelsens arbetsutskott och nämndernas presidier utifrån delårs-och 

verksamhetsrapport. 

Delårsrapport per april ska vara behandlad i fullmäktige senast juni månads 

utgång. 

Månadsrapport per maj 

En del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska förvaltningarna rapportera in 

ekonomisk uppföljning per maj månad med årsprognos. Inrapporteringen sker 

till ekonomiavdelningen som sammanställer månadsrapporten och presenterar 

denna som ett ärende på kommunstyrelsen i juni månad. 

Delårsrapport per augusti 

Delårsrapport per augusti är lagstadgad och granskas av kommunens externa 

revisorer. Vid denna uppföljningar görs en samlad uppföljning av 

fullmäktigemål samt ekonomi, där bolag och nämnder gör en 

verksamhetsrapport per augusti av delmål och budget. Av uppföljningen ska 

framgå i vilken utsträckning målen har uppnåtts samt en målanalys.  
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I en del av kommunstyrelsens uppgiftsplikt genomförs dialogmöten mellan 

kommunstyrelsens arbetsutskott och nämndernas presidier utifrån delårs-och 

verksamhetsrapport. 

Delårsrapport per augusti ska vara behandlad i kommunfullmäktige senast 

oktober månads utgång. 

Månadsrapport per oktober 

En del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska förvaltningarna rapportera in 

ekonomisk uppföljning per oktober månad med årsprognos. Inrapporteringen 

sker till ekonomiavdelningen som sammanställer månadsrapporten och 

presenterar denna som ett ärende på kommunstyrelsen i november månad. 

Års-/verksamhetsredovisning 

Årsredovisningen är kommunens sammanställning av helåret och är en 

lagstadgad rapport som granskas av kommunens externa revisorer. Vid denna 

uppföljning görs en samlad uppföljning av fullmäktigemål samt ekonomi, där 

bolag och nämnder gör en verksamhetsredovisning av delmål och budget. Av 

uppföljningen ska framgå i vilken utsträckning målen har uppnåtts samt en 

målanalys.  

I nämndens verksamhetsredovisning ska även eventuella ombudgeteringar till 

kommande budgetår lyftas till kommunfullmäktige. 

Årsredovisningen för föregående år ska vara behandlad i kommunfullmäktige 

senast april månads utgång. 

Årsredovisningskonferens 

Efter att årsredovisningen är bered i kommunstyrelsens arbetsutskott bjuder 

ekonomichefen in till budgetkonferens som en del i presentationen av 

kommunens gångna verksamhetsår. 

 

På konferensen ges presentation av måluppfyllelse och verksamhetsanalyser 

samt ekonomisk redovisning av resultat och eventuella budgetavvikelser. 

 

 

Förändring av fastställd budgetram 
Om en nämnd vid uppföljning prognostiserar en betydande avvikelse mot 

budget åligger det nämnden att omedelbart vidta åtgärder, så att verksamheten 

kan rymmas inom fastställd budgetram. Budgetavvikelsen ska i första hand 

täckas genom omdisponering av medel inom nämndens budgetram. I de fall 

nämndens åtgärder medför ändrad verksamhetsinriktning eller nämnden inte 

anser sig kunna hantera den negativa avvikelsen ska rapportering ske 

omgående till kommunstyrelsen. Avvikelsen och vidtagna åtgärder ska 

dokumenteras i nämndens och styrelsens beslutsprotokoll. I de fall åtgärderna 

kräver väsentliga avsteg ifrån kommunfullmäktiges antagna mål får dessa inte 

vidtas utan beslut från kommunfullmäktige.  
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Om en nämnd önskar genomföra förändringar, som medför kostnader och 

resulterar i en negativ avvikelse mot budget men på sikt i besparingar, ska 

framställan göras till kommunstyrelsen för beslut.  

Om en nämnd vill göra en fördelning av budgetramen till en annan nämnd till 

följd av exempelvis förändringar i organisationen, ska en sådan framställan 

göras av berörda nämnder till kommunfullmäktige som beslutar om 

budgetramen kan ändras. Detsamma gäller om en nämnd vill göra en 

omfördelning från beslutad driftsbudget till investeringsbudget. 

Eventuella andra förändringar av de av kommunfullmäktige fastställda 

budgetramarna kan göras av kommunfullmäktige efter framställan av berörd 

nämnd. 

Om kommunfullmäktige beslutar att en nämnd får utökad ram ska 

kommunfullmäktige samtidigt ange hur finansieringen ska ske i enlighet med 

uppsatta finansiella mål. 
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 Kultur- och fritidsnämnden 

Rapport från föreningen Cancerdrabbade i Skaraborg 
efter genomfört evenemang 

Förslag till beslut 

1 Rapporten läggs till handlingarna.        

Bakgrund 

Föreningen Cancerdrabbade i Skaraborg ansökte i mars 2021 om bidrag till 

evenemanget ”Slå en politiker med Kass Humor” som skulle genomföras 

den 28 augusti 2021 på Stora Torget i Falköping. Kultur- och fritidsnämnden 

beslutade den 18 maj 2021 att bevilja föreningen ett evenemangsbidrag på 

25 000 kronor. Efter genomfört arrangemang skulle en rapport lämnas till 

kultur- och fritidsnämden. 

Föreningen Cancerdrabbade i Skaraborg har lämnat en rapport, inkommen 

den 9 september 2021. Evenemanget genomfördes som planerat den 28 

augusti 2021 på Stora Torget, Falköping, med hjälp av Ungdomens Hus. En 

5-kamp anordnades med barn och politiker från Skövde och Falköping där 

finalisten fick möta Kass Humor/Ut i Bögda-gänget. Ansiktsmålning och 

tipspromenad skulle också ingått i evenemanget men ströks på grund av 

pandemin. Publiken var i blandade åldrar. Trots otur med vädret var 

stämningen god.                       

Barnkonsekvensanalys 

I detta ärende görs ingen barnkonsekvensanalys eftersom det är en rapport 

som läggs till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 15 september 2021 

Rapport från föreningen Cancerdrabbade i Skaraborg 

 

 

Ulla Andersson 

Nämndsekreterare 
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Redovisning av evenemangsbidrag Föreningar som beviljas evenemangsbidrag! 

 1. Evenemangets namn; SLÅ EN POLITIKER MED KASS HUMOR 

2. Datum och klockslag; 28/8–2021 KL 10-11;25 

 3. Plats: TORGET I FALKÖPING  

4. Arrangör och eventuella samarbetspartners; CANCERDRABBADE I 

SKARABORG  

5. Berätta om evenemanget - vad hände, vilka medverkande? VI ANORDNADE 

EN 5-KAMP MED BARN OCH POLITIKER FRÅN SKÖVDE, FALKÖPING DÄR 

FINALISTEN FICK MÖTA KASS HUMOR/UT I BÖGDA GÄNGET. VI 

SAMARBETADE MED UNGDOMENS HUS SOM VA MED OCH HÖLL I LEKARNA. 

6. Uppfylldes ert mål med evenemanget? JA, DET TYCKER VI UNDER RÅDANDE 

OMSTÄNDIGHETER. VI FICK VÄLJA BORT ANSIKTSMÅLNING, TIPS 

PROMENADER PGA COVID RESTREKTIONER. 

7. Målgrupp/publik. ALLMÄNHETEN OCH FÖR ATT VÅR FÖRENING SKULLE 

SYNAS OCH AVDRAMATISERA ORDET CANCER 

Vilka kom? DOM TÄVLANDE SAMT DERAS ANHÖRIGA. Hur många? 70 ST I 

VÅR SK HAGE, SAMT UTANFÖR STAKETET CA 87 ST Uppskattning om köns- och 

åldersfördelning? BLANDAD PUBLIK OCH UNGDOMAR FR 7–16 ÅR. Nådde ni 

de ni ville nå? JA, UTIFRÅN VÅRA FÖRUTSÄTTNINGAR. Om inte, varför?  

 8. Hur marknadsfördes evenemanget? VIA SOCIALA MEDIER, FALKÖPINGS 

TIDNING, RADIO SKARABORG, EFTERÅT SKREV SLA, FT SN OM DETTA. AKTIV 

HANDEL TOG BORT VÅR REKLAM PÅ DERAS AFFISCHER PGA VÅRT TILLSTÅND 

MED MAX 70 PRS PGA COVIDEN. 

9. Hur gick det ekonomiskt? SE BILAGA  

Bifoga en ekonomisk redovisning över kostnader och intäkter. SE BILAGA 

Skriv inte enbart en klumpsumma utan dela upp kostnaderna och intäkterna i 

olika poster.  

Gick eventuella samarbetspartners in med pengar eller tog vissa kostnader? 

NEJ 

10. Analys av evenemanget. VI VA TVUNGNA ATT GÖRA VÅRT 

ARRANGEMANG MYCKET MINDRE PGA COVIDEN. (ANNAT ARRANGEMANG 
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MALTA JOHANNA LOPPET HADE ANDRA RESTREKTIONER VILKET GJORDE ATT 

VI FÖRLORADE INKOMSTER. REGNADE HELA TIDEN UNDER VÅRT EVENT. 

Vad gick bra? ATT VI FICK DIT MÅNGA KÄNDA POLITIKER SAMT KASS HUMOR 

SOM GENERERADE I MÅNGA GLADA UNGDOMAR SOM BJÖD PÅ SIG SJÄLVA 

OCH HÖJDE STÄMNINGEN PÅ ALLT. SÄKERHETSPLANEN, SAMT 

FUNKTIONÄRER FUNGERADE UTAN KOMPLIKATIONER. 

Vad gick inte lika bra? VÄDRET OCH ATT VI EJ FICK INKOMST PÅ VÅRA TIPS 

RUNDOR, ANSIKTSMÅLNING. 

Uppfattning om varför? RESTREKTIONER FRÅN FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN 

11. Skaffade erfarenheter, lärdomar att ta med för utveckling av framtida 

evenemang? COVIDEN HAR JU STÄLLT TILL DET FÖR ALLA, ANNARS SÅ 

LYCKADES VI MED ATT GENOMFÖRA VÅRT EVENT, DOCK I EN LITEN MINDRE 

SKALA. 
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EKONOMISK REDOVISNING AV VÅRT EVENT 28/8–2021 

CANCERDRABBADE I SKARABORG 

UTGIFTER 

               MARKNADSFÖRING, KLÄDER:15 000: - 

MARKNADSFÖRING SOCIALA MEDIER:  3 750: - 

           POLISTILLSTÅND:     870: - 

    GAGE KASS HUMOR:   5 000: - 

GAGE KONFRENCIER SARA BORGHOL:  1 000: - 

   GÅVOR TILL BARNEN:  1 285: - 

      REKVISITA, FRUKOST FUNKTIONÄRER, SÄKERHET:     677: - 

                       SUMMA:  27 582: - 

 

INKOMSTER 

                   GÅVA FRÅN KASS HUMOR:  5 000: -* 

                 GÅVA FRÅN KONFRENCIER: SARA BORHOL: 1 000: -* 

                GÅVA  SWICH: 2 900: -* 

                                                               GÅVA BANKGIRO:   200: -* 

                                                                             SUMMA: 9 100: -  

                           TOTALT:18 482:- 

`*GÅVOR = MEDEL/STÖD FÖR CANCERDRABBADE I SKARABORG 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-18 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 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.    

 

Förvaltningens bedömning 
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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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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? 
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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. 
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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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Fredriksbergsvägen 1                                                                                         Bankgiro: 154-5813       
   
521 44  Falköping                                                                                                Swish: 123 695 94 23 

 

 

 
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 
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Anmälda delegationsbeslut

Kultur- och fritidsnämnden, 2021-09-23

Dokumentid Diarienr Datum Beskrivning Handläggare

16211 202100009 2021-06-09 Ordförandebeslut om lättade restriktioner för kommunala idrottsanläggningar från och
med 8 juni 2021

Göran Gynnemo

16263 202100060 2021-07-05 Delegationsbeslut om evenemangsbidrag till Nasco Yankees Falköping för att arrangera
drive in-bio i Falköping i augusti 2021

Maria Wallengren

16266 202100065 2021-07-06 Avtal om sex musikworkshops under sommarlovet 2021 Sarha Eng

16267 202100065 2021-07-06 Avtal om åtta konstworkshops under sommarlovet 2021 Sarha Eng

16268 202100065 2021-07-06 Avtal om tio cirkusworkshops under sommarlovet 2021 Sarha Eng

16269 202100065 2021-07-06 Avtal om tio dansworkshops under sommarlovet 2021 Sarha Eng

16270 202100065 2021-07-06 Avtal om tio schablonworkshops under sommarlovet 2021 Sarha Eng

16271 202100065 2021-07-06 Avtal om tio textilworkshops under sommarlovet 2021 Sarha Eng

16272 202100066 2021-07-07 Överenskommelse med föreningen Teaterveckan om teaterföreställningar i oktober
2021 samt bidrag till föreningen

Maria Wallengren

16273 202100067 2021-06-17 Avtal om genomförande av konstverk till Kyrkerörsskolan Maria Wallengren

16274 202100068 2021-05-18 Avtal om teaterföreställningen "Lärlingsprovet" med Gaston och Caligari på
familjelördag i oktober 2021

Robert Coe

16275 202100069 2021-04-14 Avtal om Pop up-föreställningar i Falköping 1 maj 2021 Robert Coe

16276 202100069 2021-04-21 Avtal om Pop up-föreställningar i Falköping 22 maj 2021 Robert Coe

16277 202100069 2021-05-25 Avtal om Pop up-föreställningar i Falköping 29 maj 2021 Robert Coe

16278 202100069 2021-05-25 Avtal om Pop up-föreställningar i Falköping 12 juni 2021 Robert Coe

16279 202100069 2021-06-11 Avtal om Pop up-föreställningar i Falköping 19 juni 2021 Robert Coe

16280 202100069 2021-06-11 Avtal om Pop up-föreställningar i Falköping 19 juni 2021 Robert Coe

16281 202100070 2021-07-02 Avtal om teaterföreställning för barn 4-6 år september 2021 på biblioteksfilialerna Robert Coe

16282 202100070 2021-07-02 Avtal om teaterföreställning för barn 4-6 år september 2021 på biblioteksfilialerna Robert Coe

16283 202100071 2021-05-13 Avtal om workshops med skapande konst höst- och vårtermin 2021/2022 Robert Coe

16284 202100071 2021-05-13 Workshops i breakdance och beatbox september 2021 Robert Coe

16285 202100071 2021-05-20 Workshops september/oktober 2021 om att göra film Robert Coe

16286 202100071 2021-05-26 Workshops oktober 2021 om att skriva och framföra poesi Robert Coe

16292 202100007 2021-08-04 Ordförandebeslut om att kommunala idrottsanläggningar och samlingslokaler är öppna
och tillgängliga för bokning från och med den 6 augusti 2021

Göran Gynnemo

16293 202100007 2021-08-10 Ordförandebeslut om att öppna Odenbadet för inomhusbad med ordinarie öppettider
från och med den 16 augusti 2021

Göran Gynnemo

16308 202100007 2021-08-18 Ordförandebeslut om öppnande av Falköpings bibliotek och biblioteksfilialerna Göran Gynnemo

16313 202100009 2021-08-19 Ordförandebeslut om sammanträdesarvode för deltagande i budgetdagar Göran Gynnemo

16320 202100070 2021-08-24 Avtal om teaterföreställning för barn 3-6 år 30-31 oktober 2021 i Solberga Bygdegård
och Luttra Bygdegård

Robert Coe

16321 202100070 2021-08-24 Avtal om teaterföreställningen Kapten Kryp och skattkistan för barn 3-6 år respektive
6-9 år i november 2021 i Sätuna bygdegård och Vårkumla bygdegård

Robert Coe

16337 202100009 2021-09-02 Ordförandebeslut om ersättning för förlorad arbetsinkomst för kultur- och
fritidsnämndens 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande vid deltagande i
konferensen "Kulturting Västra Götaland 2021"

Göran Gynnemo

16357 202100009 2021-09-09 Avskrivning av fordran för Viktorija Boxningsklubb Maria Wallengren

16358 202100075 2021-08-30 Avtal om musikföreställning i Stadsteaterns foajé 7 oktober 2021 - flamenco Robert Coe

16361 202100076 2021-09-10 Anställningar kultur- och fritidsförvaltningen januari - augusti 2021 Ulla Andersson
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FÖRTECKNING ÖVER ANMÄLNINGSÄRENDEN 

Kultur- och fritidsnämnden 23 september 2021 

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 

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

Nr Ärende 

1 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 5 maj 2021, § 61, om 

beredning och överlämning av nämndernas budgetunderlag till budget-

beredningen inför flerårsplanen för åren 2022–2024 

2 Tekniska nämndens beslut 29 mars 2021, § 29, om gränsdragnings-

lista – vem ansvarar för vad i våra fastigheter 

3 Kulturrådets beslut den 8 juni 2021 om bidrag till inköp av litteratur 

till folk- och skolbibliotek 2021 – 120 000 kronor 

4 Kommunala Pensionärsrådets protokoll från den 3 juni 2021 

5 Länsstyrelsens beslut och protokoll från den 14 juni 2021 efter tillsyn 

på Odenbadet/Stenstorpsbadet/Flobybadet enligt den tillfälliga covid-

19-lagen 

6 Länsstyrelsens beslut och protokoll från den 1 september 2021 efter 

tillsyn på Odenbadet enligt den tillfälliga covid-19-lagen 

7 Kommunfullmäktiges beslut den 31 maj 2021, § 68, om entledigande 

av Per Magnusson (SD) från uppdraget som ersättare i kultur- och 

fritidsnämnden samt utse Mikael Lund (SD) som ny ersättare i kultur- 

och fritidsnämnden 

8 Kommunfullmäktiges beslut den 31 maj 2021, § 69, om entledigande 

av Esgül Eroglu (S) från uppdraget som ersättare i kultur- och fritids-

nämnden samt utse Gerth Bragnå som ny ersättare i kultur- och fritids-

nämnden 

9 Tekniska nämndens beslut den 21 juni 2021, § 68, om antagande av 

riktlinje för hyressättning 

10 Tillsynsrapport över personuppgiftsincidenter 2020 

11 Kommunfullmäktiges beslut den 28 juni 2021, § 75, om kommunens 

delårsrapport per den 3 april 2021 

12 Kommunfullmäktiges beslut den 28 juni 2021, § 76, om antagande av 

klimatstrategi för åren 2021–2030 

13 Kommunfullmäktiges beslut den 28 juni 2021, § 77, om antagande av 

VA-plan för Falköpings kommun 

14 Kommunfullmäktiges beslut den 28 juni 2021, § 78, om antagande av 

policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar 

Kultur- och fritidsnämnden, 2021-09-23



Nr Ärende 

15 Länsstyrelsens beslut den 3 september 2021 om tillstånd till ingrepp 

inom fornlämningar på fastigheten Hornborga 8:17 i Falköpings 

kommun 

16 Kommunstyrelsens beslut den 18 augusti 2021, § 115, om utvärdering 

av internkontroll för Falköpings kommun för år 2020 

17 Kommunfullmäktiges beslut den 30 augusti 2021, § 88, om budget-

ramjustering kopplat till tidigare beslut för år 2021 
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Informationspunkter från kultur- och fritidsförvaltningen vid kultur- 

och fritidsnämndens sammanträde 23 september 2021. 

 

 Förvaltningens utbildning i de globala målen och Agenda 2030 

 Biblioteket firar 50 år i oktober 

 Vikingaliv på Köttorget 23 september 

 Museet håller öppet lördag och söndag under konstnattshelgen 

 Avtal med ägaren till Kavlåsstugan om tillgängliggörandet av Jönn-

rummen och Jönns minne 

 IFK Falköping firar 100 år bland annat med en jubileumsutställning 

på museet med start 17 oktober 

 Falbygdens museum firar 60 år och Falbygdens Hembygds- och 

Fornminnesförening firar 100 år i år med en jubileumsutställning 

med start 27 november 
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