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Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för åren 
2023–2025 och budget för år 2023 

Förslag till beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden fastställer kultur- och fritidsnämndens 

verksamhetsplan för åren 2023-2025 och budget för 2023. 

Sammanfattning  

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för åren 2023–2025 utgår från 

”Flerårsplan för åren 2023–2025” som är kommunfullmäktiges beslut på hur 

drift- och investeringsmedel samt kommunens övergripande mål ska se ut de 

kommande tre åren. Budgetprocessen följer den process som finns beskriven 

i kommunallagen och kommunens riktlinje för verksamhet- och 

ekonomistyrning.  

Utifrån kommunens övergripande mål har nämnden tagit fram ett antal 

strategier och fokusområden för att uppfylla målen. Under varje strategi och 

fokusområde följer planerade insatser på förvaltningsnivå. Till grund för 

detta ligger nulägesanalys och omvärlds- och framtidsanalys, samt Agenda 

2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. Globala målen balanserar 

de tre dimensionerna av hållbar utveckling: Den ekonomiska, den sociala 

och den miljömässiga.  

Kultur- och fritidsnämndens nettobudgetram för år 2023 är 82,1 miljoner 

kronor. Nettobudgetramen är fördelad inom förvaltningens fyra avdelningar: 

Fritid, Kultur, Stab & Strategi och Öppen Ungdomsverksamhet. Den totala 

investeringsplanen för kultur- och fritidsnämnden för året 2023 är 1,6 

miljoner kronor. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2022 § 137 om flerårsplan 

för åren 2023–2025 och budget för år 2023. I det beslutade dokumentet 

framgår de verksamhetsmässiga och ekonomiska ramar som ligger till grund 

för kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet år 2023.  

Verksamhetsplanen för åren 2023–2025 ska vara beslutad av nämnd senast i 

januari 2023. I den föreslagna verksamhetsplanen för kultur- och 

fritidsnämnden har utgångspunkten varit flerårsplanens övergripande mål. 
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Utifrån flerårsplanen har nämnden tagit fram ett antal strategier och 

fokusområden för att uppfylla målen. Under varje strategi och fokusområde 

följer planerade insatser på förvaltningsnivå. Till grund för detta ligger 

nulägesanalys och omvärlds- och framtidsanalys, samt Agenda 2030 med 17 

globala mål för hållbar utveckling. Globala målen balanserar de tre 

dimensionerna av hållbar utveckling: Den ekonomiska, den sociala och den 

miljömässiga.  

Förvaltningens bedömning 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för åren 2023–2025 utgår från 

”Flerårsplan för åren 2023–2025” som är kommunfullmäktiges beslut på hur 

drift- och investeringsmedel samt kommunens övergripande mål ska se ut de 

kommande tre åren. Budgetprocessen följer den process som finns beskriven 

i kommunlagen och kommunens riktlinje för verksamhet- och 

ekonomistyrning. Det är kultur- och fritidsförvaltningens bedömning att 

kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan ska fastställas för åren 2023–

2025 och budget för år 2023. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Kultur- och fritidsnämndens nettobudgetram för år 2023 är 82,1 miljoner 

kronor. Nettobudgetramen är fördelad inom förvaltningens fyra avdelningar: 

Fritid, Kultur, Stab & Strategi och Öppen Ungdomsverksamhet. Nämndens 

budgetram har, bland annat, utökats i samband med driftövertagandet för 

Mössebergsbacken och den nya verksamheten Gröna Jobb. Budgetramen 

påverkas även av ökade personalomkostnader och generell 

kostnadsuppräkning på grund av en ökad inflation, där de ökade kostnaderna 

täcks genom erhållna budgetmedel för året 2023. Den totala 

investeringsplanen för kultur- och fritidsnämnden för året 2023 är 1,6 

miljoner kronor. Kultur- och fritidsnämnden har anpassat sina verksamheter 

utifrån angiven budgetram inom drift- och investering utifrån flerårsplanen 

för år 2023-2025. 

 

Barnkonsekvensanalys 

En del av verksamhetsplanen har tagits fram med prioritering utifrån barns 

och ungas perspektiv. Under varje mål finns text som beskriver hur kultur-

och fritidsförvaltningen arbetar mot målen och där syns barn och unga som 

en vald fokusgrupp. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-01-04 

 Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för 2023-2025 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Hampus Haga, kultur- och fritidschef 

Michelle Lunne, controller 

Rebecka Shamoun, ekonom 

 

Michelle Lunne  Rebecka Shamoun 

Controller   Ekonom 



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsplan 
för år 2023-2025 

Kultur- och fritidsnämnden 



 

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2023-2025 I KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN I 1 

 

  

Nämndens ordförande: Anders Blom 

  070-525 94 78 

  anders.blom@falkoping.se 

 

Förvaltningschef: Hampus Haga 

  0515 – 88 50 46 

  hampus.haga@falkoping.se 



2 I KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN I VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2023-2025 

Innehållsförteckning 

 

Inledning ................................................................................................................................................................. 4 

Nuläges- och omvärldsanalys ................................................................................................................................. 6 

Vision, mål och styrning ....................................................................................................................................... 12 

Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping....................................................................... 13 

Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping ............................................................................ 14 

Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas ........................................................................ 15 

Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning .......... 16 

Kommunens styrkedja ...................................................................................................................................... 17 

Verksamhetsplanering ...................................................................................................................................... 18 

Personalplanering .................................................................................................................................................. 19 

Ekonomiska förutsättningar .................................................................................................................................. 20 

Ekonomiska underlag ............................................................................................................................................ 21 

Resultatbudget .................................................................................................................................................. 22 

Verksamhetsbudget........................................................................................................................................... 23 

Investeringsbudget ............................................................................................................................................ 24 

 

 

 

 

 

 

  

file:///G:/KOF/1GEMENSAM%20ADMINISTRATION/Ekonomi/Budget/2023-2025/Verksamhetsplan/Verksamhetsplan/KOF%20Nämnds%20VP%202023-2025%20aktuell.docx%23_Toc124399152


 

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2023-2025 I KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN I 3 

 

 





 

4 I KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN I VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2023-2025 

Inledning

Syfte 
Syftet med verksamhetsplanen är att vara ett verktyg 

för planering av verksamhet, tydliggöra mål och 

strategier samt vara ett stöd för uppföljning av verk-

samheten. Verksamhetsplanen syftar också till att 

mål och ambitioner ska samspela med de resurser 

som nämnden råder över. Likväl ska verksamhets-

planen bidra till en utvecklad framförhållning och 

beredskap för verksamhetsförändringar som kom-

mer att bli nödvändiga. I samband med att nämnden 

beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar 

den även om sin plan för internkontroll.  

Planen ska ta sin utgångspunkt i kommunen som 

helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kom-

munfullmäktiges övergripande mål och koppla till 

varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. Det är 

viktigt att vi på sikt kan känna att planen blir hel-

täckande och användbar i vardagen. Kommunen är 

inne i ett utvecklingsarbete som syftar till att sam-

manföra verksamhets- och ekonomistyrning.   

Nämnden följer kontinuerligt upp sin verksamhets-

plan och budget bland annat i samband med kommu-

nens gemensamma uppföljningar vid första tertialen, 

delårsbokslutet och vid årsbokslutet.  

I framarbetandet av verksamhetsplanen behöver hän-

syn tas till hela styrkedjan, vilket innebär att nation-

ell styrning måste ligga i linje med kommunens vil-

jeriktning. 

Nämndens uppdrag och ansvar 
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 fritidsverk-

samhet. Kultur- och fritidsnämnden ska främja del-

aktighet och möjlighet till påverkan för dem som 

verksamheten riktar sig till. Kultur- och fritidsnämn-

den bedriver besöksnäringsverksamhet. Kultur- och 

fritidsnämnden ansvarar för kommunens folkbiblio-

tek och fullgör kommunens uppgifter enligt biblio-

tekslagen (2013:801). Kultur- och fritidsnämnden 

ansvarar för den museala verksamheten enligt mu-

seilagen (2017:563). 

Nämndens verksamheter vilar på historisk grund 

med utgångspunkter från kultur, idrott, civilsamhälle 

och ungdomspolitik. Det finns en lång tradition 

kring verksamheternas grunder som springer ur kun-

skap, demokrati och rättighetsfrågor såsom ordets 

makt, föreningsrätt, rösträtt, social sammanhållning 

med mer. Samhällets uppbyggnad kring god hälsa 

för alla har utvecklat stora delar av de insatser som 

nämnden ansvarar för idag. Det betyder också att da-

gens utveckling är en del av det långa perspektivet 

framåt.  

Organisation 
Inom avdelning strategi och stab arbetar strateger 

förvaltningsövergripande med frågorna inkludering, 

kultur och ungas inflytande och delaktighet. Avdel-

ningen fungerar som stöd för cheferna med funkt-

ioner för planering, uppföljning av mål och ekonomi 

samt nämndarbete. Avdelningen är placerad direkt 

under kultur- och fritidschefen och som tillsammans 

med verksamhetschef och avdelningschefer utgör 

förvaltningens övergripande stöd-, styr- och led-

ningsorganisation. Avdelningarna för bad & fritid, 

bibliotek, kulturarv och öppen ungdomsverksamhet 

har varsin chef.  
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Kultur- och fritidsnämndens organisationskarta  
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Nämndens omvärlds- och närvärldsanalys 

Individualisering 

Den starka individualiseringen ställer högre 

förväntningar på det verksamheten levererar. 

Ett medskapande arbetssätt genom att arbeta 

nära och i dialog med de som verksamheten är 

till för blir allt viktigare för att svara upp till de 

behov och förväntningar som finns. En analys 

av dem som nås och inte nås är alltid av rele-

vans för att kunna förändra och anpassa verk-

samheterna för att bli attraktiva för fler. Att 

möjliggöra för alla invånare att delta är grund-

läggande för att förhindra ökning av segregat-

ion och ökade samhällsklyftor.  

Kultur- och fritidssektorn har ett stort ansvar i 

att ge förutsättningar för människor att mötas. 

Sektorn behöver ta hänsyn till de socioekono-

miska skillnader som råder och ge tillgång för 

alla. Demokratibegreppet är centralt då det är 

på mötesplatser människor kan få utrymme till 

dialog. Mötet och interaktionen bidrar till att 

stärka den sociala sammanhållningen och mö-

tesplatser är av avgörande betydelse för känsla 

av meningsfullhet, inkludering, för personlig 

och social utveckling, självkänsla och identitet 

samt för fysiskt och psykiskt välbefinnande. 

Olika mötesplatser attraherar olika grupper. 

Det är sociala faktorer som bland annat socioe-

konomisk bakgrund, utbildning och genus som 

bidrar till att forma människors preferenser för 

och val av olika fritidsaktiviteter, inklusive de 

platser dessa är knutna till.  

Digitalisering 

Digitalisering och användning av ny teknik kan 

bidra till större flexibilitet, nya upplevelser och 

arbetsmetoder. Det finns en förväntan om att 

kommunen ska erbjuda digitala alternativ i 

kontakt och service och prioriteringar bör gö-

ras för när det digitala formatet är det bästa 

kontra då det fysiska mötet är omistligt.  

Utövandet av intressen och fritid sker, särskilt 

för unga, till stor del på internet men även vux-

nas digitala kulturkonsumtion har ökat efter 

coronapandemin enligt Svensk Scenkonst. Di-

gitalisering kan även möjliggöra en ny sorts 

kulturkonsumtion, exempelvis med att för-

stärka upplevelsen vid kulturarvsplatser eller 

skapa digitala arenor för gemensamt kultur-

skapande och kulturproduktion. Det är därför 

viktigt att förvaltningen möter behoven av mö-

tesplatser för digitala intressen samt fundera på 

om verksamheterna kan förstärkas med ett di-

gitalt utbud.  

Digitaliseringen innebär även en snabbare in-

formationsspridning och gör att rörelser från 

hela världen når Falköping ögonblickligen. 

Ständig omvärlds-bevakning krävs och verk-

samheterna utmanas i att arbeta med de lång-

siktiga perspektiven i en omvärld som rör sig 

snabbt.  

Den digitala tekniken och samhällets stora in-

formationsflöde ställer stora krav på männi-

skan att kritiskt kunna granska och validera in-

formation. I spåren av detta blir förvaltningens 

roll som bärare av kunskap särskilt viktig. Ge-

nom lärandeinsatser kan förvaltningen också 

bidra till att motverka den polarisering som 

sker i samhället.  

Former för ideellt engagemang  

Föreningar och andra delar av civilsamhället 

spelar stor roll i skapandet av meningsfull fri-

tid och sysselsättning för många. Här kan män-

niskor mötas kring intressen, oavsett ålder och 

bakgrund, vilket är viktiga delar i skapandet av 

ett socialt hållbart och attraktivt samhälle. För-

ändrade former för människors engagemang 

utmanar kommunens möjligheter att stödja 

olika initiativ och aktiviteter. Den traditionella 

föreningsformen utmanas då antalet aktiva blir 

färre och äldre. Samtidigt ökar mer personligt 

drivna och flexibla engagemangsformer, sär-

skilt bland unga.  

Föreningslivet beskrivs ofta som en skola i de-

mokrati, där medlemmarna tar beslut och arbe-

tar tillsammans i demokratiska processer - vil-

ket skapar kunskap och förståelse för det de-

mokratiska samhället. Färre aktiva i förenings-

livet kan innebära minskad demokratibildning. 
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Samtidigt finns historiskt hos många före-

ningar ett stort fokus på fostran i föreningstek-

nik, vilket även det kan innebära en risk för 

minskat fokus på att lära ut demokratiska prin-

ciper.  

Detta ställer krav inte bara på kommunens for-

mer för bidrag och stöd till civilsamhället utan 

även på hur kommunens lokaler och platser för 

aktiviteter ska utformas och hur tillgången till 

dessa ska fördelas. 

Gestaltade livsmiljöer  

Hur miljöerna där människor bor och vistas är 

formgivna och vilka möjligheter som finns för 

aktiviteter och medskapande har stor påverkan 

på människors mående, trivsel och hur vi fun-

gerar tillsammans i samhället. I riksdagens 

proposition om gestaltad livsmiljö lyfts konst, 

kultur och kulturav tillsammans med arkitektur 

och design som viktiga värden i skapandet av 

hållbara samhällen. Kulturarvet ger perspektiv 

både på historien och nutiden och kan skapa 

känsla av identitet och tillhörighet, stabilitet 

och trygghet. Konsten kan bidra till att för-

stärka platsens befintliga värden och till att 

skapa nya värden, både estetiska och sociala.  

I skapandet av livsmiljöer är det avgörande att 

många olika kompetenser samarbetar. Risk 

finns att kultur- och fritidsförvaltningens per-

spektiv tappas då förvaltningen många gånger 

kommer in sent i planeringen av gestaltade 

livsmiljöer. Även invånarnas perspektiv bör tas 

tillvara, exempelvis genom kreativa medskap-

andeprocesser.  

Turism 

Kulturarvsmiljöer och museer har stor bety-

delse för ett områdes attraktionskraft och iden-

titet, både för att verka och bo i men också för 

att resa till. 2021 lockade svenska museer 11,8 

miljoner besökare enligt Myndigheten för kul-

turanalys. Sveriges Radios undersökning från 

mars 2022 visar att museerna är den kultur-

form som varannan person, särskilt vuxna med 

barn i hushållet, vill lägga statliga pengar på. 

För Falköpings kommun är kulturarvet centralt 

och en stor del av bygdens identitet. Kulturar-

vets potential att locka besökare kombinerat 

med att skapa samhörighet och identitet för 

kommunens invånare är mycket stor. Enligt 

Agenda 2030 är tillgång till sitt kulturarv en 

mänsklig rättighet och en förutsättning för det 

hållbara samhället.  

Att vistas i naturen har ökat som reseanledning 

de senaste åren. Detta har skapat en högre för-

väntan på tillgänglighet. Enligt Visit Sweden 

växer sig naturturismen starkare och starkare 

och vad gäller utländska besökare syns ett stort 

intresse av att kombinera naturupplevelser med 

lokala matupplevelser och lokal kultur. Vand-

ring är den form av naturturism som ökat mest 

efter pandemin och det finns bland många en 

längtan efter de hälsofrämjande effekterna av 

att vistas i naturen, som en motreaktion till vårt 

i övrigt uppkopplade samhälle. I takt med att 

fler intresserar sig för att uppleva naturen finns 

en växande efterfrågan av mer bekväma och 

lyxbetonade naturupplevelser eller boenden.  

 

Barn och unga 

Hur omvärlden ser ut och hur den påverkar 

barn och unga påverkar hur förvaltningens 

verksamheter ska se ut. Rädda barnen rappor-

terar att barnfattigdomen i Sverige minskar nå-

got på det nationella planet, samtidigt som in-

komstskillnaderna mellan olika grupper ökar. 

Dock är de senaste siffrorna från 2019 och 

kommande uppföljningar får utvisa vad som 

hänt under pandemiåren där  mycket talar för 

att den ekonomiska utsattheten bland barnfa-

miljerna kommer att öka igen. Andel barn i 

ekonomisk utsatta hushåll ligger nationellt på 

9,2 procent jämfört med den högre andelen om 

12,4 procent i Falköping. Siffror från Statist-

iska centralbyrån visar även att inom kommu-

nen skiljer det sig markant åt beroende på vil-

ket område du bor i. I Broddetorp lever tre pro-

cent av barnen i relativ fattigdom, medan siff-

ran är 61 procent i delar av norra Falköpings 

tätort, kring Wetterlinsgatan.  

Ungas hälsa, i synnerhet den psykiska hälsan, 

har uppmärksammats i ett flertal rapporter un-

der den senaste tiden. Det konstateras att de 

flesta ungdomar i Sverige mår bra, men att 

psykisk ohälsa och psykosomatiska besvär har 

ökat betydligt de senaste årtiondena, för att un-

der de senaste åren ha stannat på en relativt 

hög nivå i jämförelse med resten av befolk-

ningen. Folkhälsomyndigheten konstaterar i en 

rapport från 2019 att brister i skolans funktion 

troligen är en orsak till att psykosomatiska 
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symtom ökat hos unga. De tar också upp att en 

större medvetenhet om de ökade krav som för-

ändringarna på arbetsmarknaden medför kan 

vara en orsak till ökningen av ohälsa. I en rap-

port från organisationen Mind lyfts även att det 

idag finns en större öppenhet för ohälsa och att 

detta även kan påverka hur den psykiska ohäl-

san ser ut över tid då unga idag är mer ärliga 

med hur de mår än vad tidigare generationer 

kanske varit. 

Barnkonventionen har stor inverkan på förvalt-

ningens arbete då barn och unga i stor utsträck-

ning berörs av beslut som tas av nämnden. Ge-

nom att öka barns och ungas delaktighet i ut-

veckling av verksamheter stärks barns rättig-

heter. När barn och unga upplever sig delaktiga 

är de också mer nöjda med sin fritid, upplever 

sin hälsa bättre och har högre förtroende för 

vuxna och samhället i stort. För att skapa sam-

hällsaktiva medborgare i Falköpings kommun 

krävs att förvaltningarna har förtroende för och 

bygger relationer med barn och unga.  

Myndigheten för kulturanalys visar att kultur-

deltagandet på fritiden är högt bland barn och 

unga men varierar utifrån ålder, kön och socio-

ekonomiska förhållanden. Kulturmötesplatser 

spelar en viktig roll i att kunna erbjuda möjlig-

heter för barn och unga att uppleva och skapa 

kultur med subventionerade eller kostnadsfria 

aktiviteter. I den senaste LUPP:en (lokal upp-

följning av ungdomspolitiken) från 2021 som 

genomförs i årskurs 8 och år 2 på gymnasiet 

framgår det att unga i Falköpings kommun vill 

ha bättre tillgång till mötesplatser utomhus där 

olika fritidsintressen kan utövas och kombine-

ras.  

De yngre barnen är generellt mer aktiva i orga-

niserade kulturaktiviteter än de äldre och 

flickor deltar i högre utsträckning än pojkar. 

Inom föreningsidrotten är det tvärtom pojkar 

som deltar i högre utsträckning än flickor. 

Barns och ungas deltagande påverkas av för-

äldrarnas utbildningsnivå. Barn i familjer med 

låg utbildningsnivå och låg ekonomisk stan-

dard deltar mindre i det organiserade idrotts- 

och kulturlivet. Förvaltningen uppmärksammar 

även att barn börjar med fritidsaktiviteter i ti-

diga åldrar, något som även syns nationellt. 

Bland annat på Odenbadet efterfrågas det orga-

niserad gruppverksamhet för de riktigt små 

barnen. Samtidigt slutar barn och unga att id-

rotta i allt lägre åldrar samtidigt vi ser en 

nedåtgående trend vad gäller barn och ungas 

fysiska aktivitet generellt, något som än mer 

förstärkts av pandemin. I Pep-rapporten från 

Generation Pep framkommer att två av tio barn 

når den rekommenderade mängden fysisk akti-

vitet. Att vara fysiskt aktiv är en skyddsfaktor 

ur många perspektiv och att röra på sig som 

ung är den starkaste bidragande faktorn för att 

röra på sig även som vuxen.  

Miljö och klimat 

Klimatutmaningen blir allt större. För att und-

vika katastrofala klimatförändringar behöver 

samhällssystem ställas om och fossila utsläpp 

av växthusgaser måste upphöra helt. Falkö-

pings kommun har antagit klimatstrategi 2021-

2030 med det övergripande målet ”Fossilfritt 

Falköping 2030”. 

Förvaltningen behöver förändra arbetssätt och 

verksamheter behöver anpassas för att nå kli-

matstrategins mål. Anpassning och förändring 

kommer behöva ske i den egna verksamheten, 

men förvaltningen har även en viktig roll ge-

nom att bedriva kunskapsspridning och påver-

kansarbete i frågan om klimatomställning. Med 

ett växande engagemang i klimatfrågan från in-

vånare och besökare kommer även en förvän-

tan om att förvaltningens verksamheter och ut-

bud ska bedrivas på ett hållbart sätt. Hållbarhet 

kan uppfattas som en kvalitetsstämpel.  

Samhällsutmaningar 

Coronapandemin påverkade hela kultur- och 

fritidssektorn i form av helt eller delvis mins-

kade möjligheter att bedriva verksamhet. Kon-

sekvenserna blev bland annat ökad andel barn 

som inte lärde sig simma, föreningar med 

minskad verksamhet, färre fysiskt aktiva ung-

domar, minskande läsförståelse och färre kul-

turarvs- och kulturupplevelser när tillgång till 

scener och verksamheter begränsades. Samver-

kan med det civila samhället och samverkan 

med övriga förvaltningar påverkades också i 

begränsning av verksamheterna. Denna dras-

tiska minskning av verksamhet och utbud kom-

mer påverka kultur- och fritidsnämnden i flera 

år framöver. Det finns inom vissa områden en 

direkt skuld att ta igen, såsom exempelvis 
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minskad simkunnighet, men även konsekven-

ser som pandemin fört med sig behöver hante-

ras, såsom ökad psykisk ohälsa bland unga.  

Under 2022 har flera globala kriser haft stor 

påverkan på såväl kommunens verksamheter 

som invånarna och individen. Kriget i Ukraina 

har skapat stor oro och medfört många åtgärder 

och krisorganisation. Den höga inflationen på-

verkar folkhälsan i stort och utmanar Falkö-

pingsbornas ekonomiska situation. Hushåll i 

socioekonomisk utsatthet får det ännu svårare. 

Detta kan medföra att invånaren lägger mindre 

tid och pengar på sin fritid vilken kan leda till 

att förvaltningens intäktsfinansierade verksam-

heter påverkas negativt. Samtidigt kan förvalt-

ningens gratisutbud komma att fylla än vikti-

gare roll i att tillgängliggöra aktivitet och upp-

levelser. Energibesparingar påverkar nämndens 

verksamheter eftersom många anläggningar 

kräver mycket energi, vilket medför att till-

gängligheten begränsats.    

Polariseringen i samhället ökar och tilliten 

mellan människor och till samhällsviktiga in-

stitutioner minskar. Gapet mellan människors 

livsvillkor ökar när det gäller skillnader som 

exempelvis arbetslöshet, skolresultat, hälsa och 

upplevd trygghet. Valdeltagandet i allmänna 

val har minskat och ungas syn på inflytande 

förändras. Kultur- och fritidsnämnden kan 

spela en stor roll i det främjande och förebyg-

gande arbetet genom att få människor att mö-

tas, skapa meningsfulla sammanhang och relat-

ioner. 

Regeringen har lagt ett förslag om att kommu-

ners ansvar att bedriva ett  brottsförebyggande 

arbete ska regleras i lag. Den nya lagen före-

slås träda i kraft 1 juli 2023. Förhoppningen 

med lagförslaget är att kommunerna mer effek-

tivt och träffsäkert ska minska brottsligheten 

genom ett kunskapsbaserat brottsförebyggande 

arbete. I Falköpings kommun pågår arbetet 

med att skapa en effektiv brottsförebyggande 

organisation. I samordningen av det lokala 

brottsförebyggande arbetet är kultur- och fri-

tidsförvaltningen en viktig part.  

Närvärldsanalys 

Avdelning Bad & Fritid  

Ett underlag togs fram 2018 för att bygga en 

spontanidrottsplats i Dotorp, men förslaget ge-

nomfördes inte. Avdelningen har under 2022 

fått ett uppdrag att se över idrottsområdet på 

Dotorp i sin helhet vilket är mycket positivt. I 

området finns idag bostadsbebyggelse i många 

olika typer med olika socioekonomiska grup-

per representerade. Trenden har över tid varit 

nedåtgående vad gäller barns och ungas fysiska 

aktivitet, något som blivit ännu tydligare under 

pandemin. Samma trend syns vad gäller före-

ningsdeltagandet, vilket generellt redan ligger 

lågt i området. En yta som ökar attraktiviteten i 

området, och som inbjuder till fysisk aktivitet 

under ”oorganiserade former”, när individen 

själv vill, skulle bidra till att uppnå både målet 

om ett attraktivare som ett socialt hållbart Fal-

köping. Naturnära och tillgängliga mötesplat-

ser och ytor för spontana aktiviteter är ett stort 

behov inte bara på Dotorp utan i hela kommu-

nen. Området behöver stärkas för såväl spon-

tana aktiviteter som för den organiserade idrot-

ten.  

 

Viljan att vistas i naturen är en trend som ökat 

de senaste åren, och som påskyndats än mer av 

pandemin. Detta har skapat en högre förväntan 

på tillgänglighet och information samt en 

högre belastning på kommunens friluftsområ-

den. 

 

Falköping attraherar redan idag föreningar för 

läger och arrangemang, men det finns en god 

potential att vara en än mer attraktiv läger- och 

arrangemangskommun. Något som saknas idag 

för att utveckla förutsättningarna ytterligare är 

möjligheter för förläggning med intilliggande 

kök.   

 

Det finns ett behov av mer bassängyta på 

Odenbadet, antingen genom att bredda befint-

lig bassäng med fler banor eller bygga en ny 

träningsbassäng. Just nu består badet av en 25-

metersbassäng med sex banor. Under skoltid 

besöker skolklasser badet som tar emot cirka 

17 000 besökare från skolan under året. Här 

har behovet av tid i bassängerna ökat sedan 

simning blev obligatoriskt för att få ett betyg i 

ämnet idrott och hälsa. I och med pandemin 

lärde sig färre barn att simma och det finns en 



 

10 I KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN I VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2023-2025 

skuld att ta ikapp. Det gör att behovet av sim-

undervisning ökat än mer och många skolor ef-

terfrågar extra tider. Utöver skolan används ba-

det av både föreningar och invånare som öns-

kar motionssimma. Föreningar hyr bassängen 

flera kvällar i veckan och får dela plats med 

besökare till badet. Med den bassängyta som 

finns idag är det inte möjligt att erbjuda före-

ningslivet fler tider, trots att det finns fler före-

ningar som önskar tider. Vi ser samtidigt en 

trend av fler som vill motionera utanför före-

ningslivet, på tider som passar just dem. Dessa 

kriterier fyller motionssim på badet, något som 

ökar. En tillbyggnad av bassängyta skulle vara 

positivt för skolan, för invånare som badar och 

motionerar på egen hand samt för föreningsli-

vet.   

 

Under 2022 har avdelningen tagit över driften 

av Mössebergsbacken samt startat upp en ny 

verksamhet, gröna jobb.  

Att ansvara för drift av slalombacke kräver stor 

flexibilitet av organisationen då det är en ex-

tremt väderberoende verksamhet som är svårt 

att planera och förutse på förhand. Att bemöta 

invånares förväntan om hög kvalitet vad gäller 

både slalombacke och längdspår är utmanande 

när personalresurserna planeras för helår och 

inte enbart för några enstaka, snörika dagar.  

Avdelning Öppen ungdomsverksamhet  

Den öppna ungdomsverksamheten är en plats där 

unga kan få stimulans och stöd att vidareutveckla 

de kunskaper, färdigheter, attityder och värderingar 

de behöver för att kunna nå sin fulla potential som 

individer och samhällsmedborgare. Öppen ung-

domsverksamhet är därigenom en resurs i folkhäl-

soarbetet, mänskliga rättigheter och demokratiska 

processer är centrala i arbetet. Den öppna ungdoms-

verksamheten är därmed en lärandeprocess, inte 

bara för unga utan också för samhället i sig. Det är 

en investering som alla tjänar på. För ett samhälle 

som eftersträvar inkludering och social samman-

hållning så har den öppna ungdomsverksamheten 

en viktig roll att spela men det måste tilldelas, i re-

lation till målen och uppdraget, ändamålsenliga re-

surser. I dagsläget finns inte resurser för att uppnå 

målen fullt ut, inte heller de ambitioner som verk-

samheten har. Det blir tydligt i lokaliteter såväl som 

antal personal och öppettider på mötesplatserna. I 

ett jämförelseperspektiv satsar Falköpings kommun 

mindre resurser till öppen ungdomsverksamhet än 

vad många andra kommuner i Sverige gör. För att 

nå målen och ambitionsnivån samt fylla den viktiga 

samhällsfunktionen, men också möta ungas behov i 

framtiden är det absolut nödvändigt med mer resur-

ser till verksamheten.  

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska 

inhämta kunskap om och analysera den öppna fri-

tidsverksamheten för ungdomar med syftet att iden-

tifiera hur den kan utvecklas för att bli en mer till-

gänglig och jämlik verksamhet med hög kvalitet. 

Därtill ska utredaren särskilt analysera om den 

öppna fritidsverksamheten för ungdomar kan inklu-

deras i det övergripande brotts- och våldsförebyg-

gande arbetet. Utredningen ska vara klar senast den 

1 december 2023 

Avdelning Bibliotek  

Folkbibliotek ska enligt lagen finnas i alla kommu-

ner, vara tillgängliga för alla och anpassade till an-

vändarnas behov. Biblioteken ska särskilt främja 

läsning och tillgång till litteratur samt ungas delta-

gande. Folkbiblioteken ska också öka kunskapen 

om hur informationsteknik kan användas för bland 

annat kunskapsinhämtning och lärande. Utöver fy-

siska och digitala böcker erbjuds andra tjänster och 

programverksamhet. Biblioteken är en viktig demo-

kratisk mötesplats i lokalsamhället utan krav på 

konsumtion eller tillhörighet. Biblioteksverksam-

heten i Falköping består av ett huvudbibliotek och 

sex filialer. Utmaningar för verksamheten är Till-

gänglighet för alla både fysiskt och digitalt • Upp-

muntra till ökat läsande och fler boklån. • Biblio-

teken ska nå fler människor och nya besöks- och 

användargrupper. • Biblioteken ska medverka till 

ökad digital delaktighet i samhället. • Biblioteken 

ska sprida kunskap om den senast innovativa tekni-

ken för kommunikation, läsning och lärande.  

Huvudbibliotek  

Lokalerna är väl planerade och anpassade för bibli-

oteksverksamhet men hela lokalytan behövs för att 

tillgodose dagens och framtidens behov av studie-

rum, grupprum och möten, något som verksam-

heten vill främja. Utöver bibliotek ryms idag fritid, 

stab och strateger i lokalerna, den ytan behövs till 

biblioteksverksamhet för att kunna utvecklas till en 

attraktivare mötesplats för kommunens invånare.  

Filialer  

Bibliotekslokalens placering på den mindre orten är 

viktig för att skapa god tillgänglighet och säkra ar-

betsmiljön för personalen eftersom ensamarbete fö-

rekommer på samtliga filialer. Ett tillgängligt 

bibliotek blir allt viktigare på den mindre orten, 

människors behov av att besöka biblioteket ser idag 
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annorlunda ut. Eftersom öppettiderna är begränsade 

ska meröppna filialbibliotek utvecklas för att till-

mötesgå behovet av ett tillgängligt bibliotek. 

Meröppet innebär att biblioteksbesöket sker på 

andra tider än ordinarie öppettider. Filialen i Floby 

ryms i dag i gamla kommunalhuset plan två. Loka-

lerna är idag väldigt omoderna. En total renovering 

behövs för att kunna erbjuda en attraktiv biblioteks-

miljö. I Stenstorp ryms biblioteket i samma hus 

som Science Center på plan två ett läge som exklu-

derar en del människor från att besöka biblioteket. 

Den inomhushiss som finns för att komma till 

biblioteket fungerar inte tillfredsställande och är 

svår att använda. För att få tillgång till hissen måste 

besökaren påkalla uppmärksamhet hos personalen 

via en porttelefon. Stort behov finns om byte av lo-

kal eller byte av våning med Science Center.  

Avdelning Kulturarv 

I Skaraborgs kommunalförbunds Kulturplan identi-

fieras kultur, kulturarv och turism som viktiga fak-

torer för utvecklingen av Skaraborg. Turistorgani-

sationerna lanserar allt starkare just kulturturism 

som starka reseanledningar. Även museibranschen 

identifierar -äntligen- vikten av paketering, service 

och besöksvänlighet som centrala för museernas 

fortsatta utveckling som reseanledningar och attrak-

tiva besöksmål. Detta är en möjlighet att haka på 

och än mer använda sig av för Kulturarv Falbygden  

och Falköpings kommun som har ett unikt natur- 

och kulturarvslandskap inom sina gränser. Det 

handlar om att paketera och göra natur- och kultur-

arvet attraktivt och besöksvänligt för fler. Det nyli-

gen UNESCO-certifierade Platåbergens geopark 

pekar i samma riktning. Under hösten 2023 börjar 

SVT sända sin nya serie Historien om Sverige. 

Satsningen spås bidra till ett ökat intresse för kul-

turarvsturism och resor i det historiska Sverige, tex 

till Falbygden, Ekehagens Forntidsby och Falbyg-

dens museum.  

Avdelningens verksamhet bedrivs på två huvuden-

heter (Ekehagens Forntidsby och Falbygdens mu-

seum) med ett tillhörande föremålsarkiv (Gamla 

Aristo) samt till viss del ute i kulturarvslandskapet. 

Nuvarande lokaler och resurser utmanar på olika 

vis. Museets basutställning är fin men nästan 30 år 

gammal och därmed i stort behov av att modernise-

ras, då innehåll, berättarmetoder och teknik är del-

vis föråldrad och sliten. Satsningen aktualiserar frå-

gan om bästa placering av museiverksamheten. I ut-

redningen Lokalisering av bibliotek, museum och 

föremålssamling presenteras förutsättningar för 

eventuell flytt av museet och delar av föremålsarki-

vet till centrum. Oavsett utfall av denna utredning 

måste andra lokaler skapas för museets föremålsar-

kiv eftersom nuvarande adress ska användas till an-

nat. Även Ekehagens mottagningsbyggnad är har på 

flera sätt nått sin fulla kapacitet med få möjligheter 

till utveckling.  

Mer begränsade ekonomiska resurser för kommuner 

och därmed deras skolor kan leda till minskade in-

täkter på Ekehagen. Även ett förändrat beteende-

mönster hos målgruppen skolan bidrar till att det 

blir tuffare att nå samma volymer av skolelever som 

innan pandemin. Intäkter påverkas, men förstås 

även utgifter 
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Vision, mål och styrning 

Kommunens vision Det Goda Livet 
Det Goda Livet är kommunens vision om det håll-

bara samhället, ett samhälle i balans och harmoni, 

även för kommande generationer. Det Goda Livet 

bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva in-

vånare. Livskvalitetsfrågorna värnas för att öka väl-

befinnandet och trivseln för invånarna i Falköpings 

kommun.  

Kultur- och fritidsnämnden ambition är att skapa 

förutsättningar för en meningsfull fritid som främjar 

god hälsa och trygghet. Att ha roligt, känna samhö-

righet och uppleva delaktighet, lärande och utma-

ningar, fysisk aktivitet och upplevelser är hälsofräm-

jande och personligt utvecklande för människan så-

väl som för samhället i stort.  

 

Genom de insatser och aktiviteter som efter behov 

initieras under respektive mål sker en utveckling av  

nämndens arbete. Genom att bidra till en god 

måluppfyllelse för kommunens fyra övergripande 

mål skapas Det Goda Livet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kommunfullmäktiges övergripande mål 

och Agenda 2030 
Kommunens vision om det goda livet, med de tre 

hållbarhetsdimensionerna, samt de prioriterade må-

len hänger tätt ihop med FNs Agenda 2030. Agenda 

2030 består av 17 globala mål för hållbar 

utveckling. Dessa syftar till att utrota fattigdomen, 

stoppa klimatförändringarna samt skapa trygga och 

fredliga samhällen. Genom att koppla de globala 

målens ikoner till kommunens övergripande mål 

stärks styrkedjan.  

 

Agendan ska tillsammans med 

kommunens övergripande mål, det lokala målet om 

fossilfrihet år 2030 samt kommunens klimatstrategi 

vara styrande för att kommunen långsiktigt ska 

kunna leverera välfärd till invånarna.  

 

Arbetet med att utveckla kommunens arbete med 

hjälp av Agenda 2030 fortsätter. Flera av de utma-

ningar kommunen ställs inför är komplexa och agen-

dan kan vara ett verktyg för att sortera, prioritera 

hitta synergieffekter och följa upp resultatet av det 

arbete kommunen gör. 

 

Varje nämnd har möjlighet att utifrån kommunfull-

mäktiges mål bryta ner de fyra övergripande målen 

till olika nämndspecifika delmål. Nämnden arbetar 

med kommunfullmäktiges mål i sin helhet, men har 

valt ett antal prioriterade områden samt en strategi 

för arbetet som framkommer under respektive mål.  
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping  

 

Globala mål ur Agenda 2030 prioriterade för Falköpings kommun. 

 

 I Falköpings kommun skapas 

det goda livet – det är tillsam-

mans som ett hållbart samhälle 

utvecklas 

Kultur- och fritidsnämnden arbetar 

för inkludering, gemenskap och 

förståelsen mellan människor med 

hjälp av mötesplatser såsom 

bibliotek, badhus, fritidsgårdar, 

museum, idrotts-platser samt arrangemang och 

evenemang. Inom flertalet verksamheter arbetas det 

med invånarens möjlighet till makt och inflytande. 

Som ett led i att arbeta med ett medskapande 

Falköping arbetar nämnden nätverkande och 

samverkande med civilsamhället såväl som 

enskilda med bland annat en omfattande 

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 ungdomsverksamhet, språkvän, unga tar 

ordet, föreningsverksamhet och konst- och 

kulturverksamhet. Nämndens arbete präglas av 

samverkan och samarbete.  

Fysisk aktivitet, läsfrämjande insatser, kultur, 

demokratiskapande, historia och identitetsskapande 

aktiviteter är innehåll som verksamheterna präglas 

av.  

Styrande politiken har identifierat följande fokus-

områden: Barn och ungas uppväxtvillkor, Lands-

bygdsutveckling, Arbetsmarknad, Klimat, Trygg-

het. 

Till de tre första, av fyra fokusområden, finns det 

strategier ska fungera som verktyg i arbetet med fo-

kusområdena.  

Strategi för kultur- och fritidsnämnden 
Inkludering som arbetssätt. 

Där barn och unga, stad och landsbygd, trygghet och 

allas rätt att delta prioriteras.  

Strategi från flerårsplan 2023–2025 
Arbetsmarknadsstrategin 

Planerade insatsområden  
Metodutvecklande insatser ska prioriteras och ge-

nomföras.  

Förvaltningen ska utveckla och stärka befintliga 

och nya mötesplatser såsom biblioteksfilialer, före-

ningsliv, öppen ungdomsverksamhet på landsbyg-

den.  

Utifrån perspektivet jämlikhet ska tillgängligheten 

till lokaler, evenemang och mötesplatser utvecklas.  

Förvaltningen ska prioritera samverkan.  

Förvaltningen ska arbeta med hälsofrämjande insat-

ser som stärker den fysiska och psykiska hälsan.  

Förvaltningen ska utveckla arbetet med demokrati-

stärkande insatser.  

Avdelningsgemensamma aktiviteter för år 2023: 

 Fokusområde Dotorp 

 Sommarlov 

 

 

 

 

  

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-1-ingen-fattigdom
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
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Mål 2 – 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, Oden-

badet och Falbygdens museum och 

lyfter fram Falköpings unika kultur- 

och naturarv. Ekehagens Forntidsby ska ha ett starkt 

varumärke som sätter Falbygden på kartan. Verk-

samheterna strävar efter att besökaren får de bästa av 

upplevelser oavsett om det är på Ekehagens Forn-

tidsby, Odenbadet eller till någon av kommunens na-

turnära platser.  

Kultur- och fritidsnämnden arbetar för god tillgång 

till grönområden, friluftsområden och närheten till 

platser för rörelse. 

Kultur- och fritidsnämnden använder konst och kul-

tur, evenemang och projekt som verktyg för att nå 

målet. 

Styrande politiken har identifierat följande fokusom-

råden: Barn och ungas uppväxtvillkor, Landsbygds-

utveckling, Arbetsmarknad, Klimat, Trygghet. 

Till de tre första, av fyra fokusområden, finns det 

strategier ska fungera som verktyg i arbetet med fo-

kusområdena.  

 

 

 

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.  

Strategi från flerårsplan 2023–2025 
Digitaliseringsstrategin 

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 utveck-

las.  

Förvaltningen ska prioritera samverkan.  

Avdelningsgemensamma aktiviteter för 2023 är: 

 Fokusområde Dotorp 

 Sommarlov 

 

 

 

 

   

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-6-rent-vatten-och-sanitet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

 

Globala mål ur Agenda 2030 prioriterade för Falköpings kommun. 

 

Falköping – en drivande aktör 

Kultur- och fritidsnämnden stödjer 

kultur-aktörer som driver närings-

verksamhet. Nämndens verksam-

heter arbetar för hög service och 

gott bemötande.  

Styrande politiken har identifierat 

följande fokusområden: Barn och 

ungas uppväxtvillkor, Landsbygdsutveckling, Ar-

betsmarknad, Klimat, Trygghet. 

Till de tre första, av fyra fokusområden, finns det 

strategier ska fungera som verktyg i arbetet med fo-

kusområdena.  

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.  

 

  

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och för-

nyande med en tillitsbaserad styrning 

 

Globala mål ur Agenda 2030 prioriterade för Falköpings kommun. 

 

Verksamheterna är till för kom-

muninvånarna 

Förvaltningens organisation ger ut-

rymme för medarbetarna att utveckla 

idéer och förändra inom verksamhet-

erna. Medarbetarna, deras omställ-

ningsförmåga, kompetens och kun-

skap är den viktigaste resursen för att 

uppnå optimalt användande av förvaltningens resur-

ser. 

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 kontinu-

erlig uppföljning av medborgarnas åsikter om verk-

samheten utvecklar förvaltningens arbete. 

Förvaltningen genomför dialoger för att tillvarata 

medborgarnas intresse, kunskap och önskemål i frå-

gor som rör verksamheterna.   

Styrande politiken har identifierat följande fokusom-

råden: Barn och ungas uppväxtvillkor, Landsbygds-

utveckling, Arbetsmarknad, Klimat, Trygghet. 

Till de tre första, av fyra fokusområden, finns det 

strategier ska fungera som verktyg i arbetet med fo-

kusområdena.  

 

 

 

 

 

 

Strategi för kultur- och fritidsnämnden 
Ett innovativt arbetssätt. 

Där medborgarens behov och förvaltningens förny-

else står i centrum. 

Strategi från flerårsplan 2023–2025 
Klimatstrategin 

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 medarbeta-

res deltagande ska förbättra förvaltningens verk-

samheter.  

Avdelningsgemensam aktivitet för år 2023: 

 Kunskapshöjande insatser inom tillitsbaserad 

styrning och ledning. 

 

  

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

Kommunens 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 styr-

kedja som binder ihop de olika nivåerna i den kom-

munala organisationen från kommunfullmäktiges 

vision till verksamheterna.  

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål– och 

resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet 

och analys av resultat. Kommunen har initierat och 

påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemen-

sam struktur i uppföljnings-processen. Arbetet är 

långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och 

systematik samt skapa förutsättningar för en hel-

hetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning 

av kommunens fyra övergripande mål görs som en 

samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras 

bland annat på nämndernas analyser av måluppfyl-

lelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning 

av styrdokument och effekter av olika insatser. Syf-

tet 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 utvecklingsom-

råden.  

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 uppföljningsarbete 
Redovisning av förvaltningens ekonomiska resul-

tat och måluppfyllelse sker tre gånger per år i sam-

band med tertialredovisning. Tyngdpunkten för re-

dovisning av mål ligger vid delårsredovisning efter 

tertial två och helårsredovisning.  

Förvaltningen arbetar utifrån den kommunövergri-

pande styrkedjan vad gäller budget, mål och intern 

kontroll. Ett årshjul tas fram för att tjänstepersoner-

nas arbete ska anpassas utifrån redovisning till poli-

tiken. För att uppnå tydlighet i arbetet med styrpro-

cesser gällande planering och uppföljning så sker 

alltid genomgång av detta på styr- och led-gruppen 

som består av avdelningschefer, strateger och stab.  

Internkontroll har tagits fram tillsammans med 

medarbetare i olika avdelningar samt nämndens 

politiker.   

Chefer följer regelbundet upp målen tillsammans 

med medarbetare enligt “kugghjuls-modellen”  un-

der året. Controller och strateg genomför mål-upp-

följning med avdelningarna och dess medarbetare 

en gång per år. På detta sätt skapas tydligt målfo-

kus och den röda tråden inom förvaltningen stärks. 

Samtidigt fångas medarbetarnas kunskap upp till 

den samlade bedömningen och senare utveckl-

ingen inom förvaltningen. Löpande under året träf-

far avdelningschefer ekonom för uppföljning av 

budget. Utöver detta genomförs både uppföljning 

och planering av mål och ekonomi i styr- och led-

gruppen. Arbetsprocessen för uppföljning genere-

rar ständiga förbättringar och ökar flexibiliteten i 

förvaltningen. Sättet att mötas i större grupp stär-

ker förvaltningens samverkan och förståelse in-

ternt.  

För att öka kännedomen om varandras ansvarsom-

råden, utmaningar och arbete genomförs arbetsmö-

ten där samtliga medarbetare inom förvaltningen 

bjuds in att delta i framtagandet av verksamhets-

planen för kommande år och uppföljning av verk-

samhetsplanen för innevarande år. Ambitionen 

med denna metod är att öka samverkan mellan av-

delningarna, tillvarata medarbetarnas kompetens 

och idéer vilket ska gynna det innovativa arbetet 

inom förvaltningen.  

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse ligger 

tillgängliga för medarbetarna på Falnet och in-

formation om detta mejlas till samtliga medarbe-

tare när det är aktuellt.  
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Verksamhetsplanering

Ambitionsmål 
Till verksamhetsplan 2022-2024 formulerades am-

bitionsmål. Dessa mål kvarstår inte i verksamhets-

planen 2023-2025. Anledningen är att de visade sig 

vara svåra att följa upp på ett kvalitativt sätt. Under 

året 2023 kommer nya ambitionsmål att arbetas fram 

och förankras i såväl nämnden som förvaltningen. 

Under kommunens fyra övergripande mål kommer 

aktiviteter planeras som relaterar till och ska bidra 

till de uppsatta ambitionsmålen.  

Nyckeltal 
Nyckeltalen som presenteras för kultur- och fritids-

verksamhet är hämtade från Räkenskapssamman-

draget som samtliga kommuner årligen lämnar upp-

gifter till. Två andra kommuner tillsammans med ri-

ket och länet har valts som referensvärden. Verk-

samheter som ingår i måtten bedrivs huvudsakligen 

av kultur- och fritidsnämnden med undantag för kul-

tur/musikskola som hör till barn- och utbildnings-

nämnden. Falköpings kostnader per invånare för kul-

turverksamheten visar en jämnt stigande utveckling 

som ligger nära rikets jämförelsetal men över länets 

och jämförelsekommunernas värden. Falköpings 

kostnader per invånare för fritidsverksamhet varierar 

mellan åren och har minskat något och kan sägas 

ligga i nivå med länet för tidigare år men med större 

avvikelse för år 2020. År 2021 har kostnaden per in-

vånare återigen närmat sig nivån för länet. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 NYCKELTAL  2 018      2 019      2 020      2 021     

Kostnad kulturverksamhet, kr/inv

Falköpings kommun 1 300 1 335 1 362 1 388

Riket 1 336 1 359 1 353 1 393

Västra Götalands läns kommuner (ovägt medel) 1 210 1 226 1 202 1 218

Skövde kommun 1 154 1 135 1 144 1 144

Marks kommun 982 994 1 023 999

Kostnad fritidsverksamhet, kr/inv

Falköpings kommun 1 707 1 556 1 494 1 644

Riket 1 760 1 783 1 809 1 843

Västra Götalands läns kommuner (ovägt medel) 1 575 1 598 1 660 1 662

Skövde kommun 2 586 2 510 2 618 2 773

Marks kommun 1 372 1 476 1 603 1 439



planeringsförutsättningar 
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Personalplanering  

 

Personalplanering 
Inom förvaltningen finns cirka 77,2 årsarbetare 

varav cirka 11,5 är inte tillsvidareanställda. Inom ba-

det och Ekehagens Forntidsby finns ett stort behov 

av säsongspersonal under vår/höst alternativt  

sommar. Öppna ungdomsverksamheten behöver  

personal under kvällar/helger och även viss säsongs-

inriktning. Fritid har ett ökat behov av personal  

under vintersäsongen för den nya verksamheten  

Mössebergsbacken.  

Som en del av omställningsuppdraget ingick det för 

Stab & Strategi att inte återbesätta controllertjänsten 

med en ny anställning, vilket innebär att Stab & 

Strategi har minskat med en halv årsarbetare till år 

2023.  

Öppen ungdomsverksamhet har i budgetupplägget 

för år 2023 minskat med 0,7 årsarbetare, minsk-

ningen är däremot inte som en effekt av en minskad 

personalstyrka. Inför året 2023 budgeteras inte  

projektanställningar in i Öppen Ungdomsverksam-

hets ordinarie budget, vilket det gjordes till budget 

2022. Därav syns en minskning av antalet årsarbe-

tare för Öppen Ungdomsverksamhet i personalplane-

ringen för budget 2023.  

                                                           
1 Attrahera, rekrytera, utveckla, behålla, avsluta 

 

 

I samband med övertagandet av Mössebergsbacken 

har rekryteringar gjorts för att möjliggöra drifthante-

ringen av den nya verksamheten.  

Kompetensförsörjning (ARUBA1) 
Inom vissa personalkategorier finns svårigheter att 

rekrytera personal med efterfrågad kompetens och 

erfarenhet. Bibliotekarier, badpersonal och  

fritidsledare är yrkesgrupper med begränsat antal  

sökande eller där kompetenshöjande insatser istället 

får ske inom organisationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Underlag till personalplanering 
Budget

2022 

Budget 

2023 

Plan

2024 

Plan 

2025 

Antal årsarbetare

Stab & Strategi 11,5 11,0 11,0 11,0

Kultur 26,0 25,5 25,5 25,5

Fritid 27,0 31,9 31,9 31,9

Öppen Ungdomsverksamhet 9,5 8,8 8,8 8,8

Totalt antal årsarbetare 74,1 77,2 77,2 77,2

Pensionsavgång 1 1 3
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Ekonomiska förutsättningar 

 

 

Ekonomiska resurser för år 2023-2025 

baserat på budgetförutsättningar 
Kultur- och fritidsnämndens nettobudgetram för år 

2023 uppgår till minus 83,6 miljoner kronor.  

Omställning 

Enligt beslut om omställningskrav påverkas  

nämndens nettobudgetram med minskade medel om 

0,7 miljoner kronor, vilket motsvarar en (1) procent 

på föregående år (2022) nettobudgetram.  

För de kommande åren är omställningskravet för 

nämnden för år 2024 på 0,8 miljoner kronor (1 pro-

cent) och för året 2025 på 0,4 miljoner kronor (0,5 

procent).  

Kostnader kopplat till nya lokaler 

Kostnader kopplat till lokaler för året 2024 avser en 

helårseffekt avseende driftkostnad för ishallen efter 

renovering och ombyggnation.  

Volymer & Verksamhetsförändring 

Inom verksamhetsförändringar ingår en  

budgetväxling från Kommunstyrelsen till Kultur-

och fritidsnämnden med erhållna budgetmedel om 

975 tkr för Mössebergsbacken. Samtidigt sker även 

en budgetväxling om 375 tkr från Kultur-och fri-

tidsnämnden till Kommunstyrelsen (ekonomiavdel-

ningen) för en deltid (50 procent) ekonomitjänst. 

De två verksamhetsförändringarna tillsammans in-

nebär att nämndens nettobudgetram utökades med 

0,6 miljoner kronor.   

Politisk justering 

Nämnden har för året 2023 erhållit en utökning av 

budgetramen på 2,8 miljoner kronor. Den politiska 

justeringen avser 1,8 miljoner kronor till  

förvaltningens nya verksamhet Mössebergsbacken.  

Utöver medel för Mössebergsbacken har nämnden 

erhållit 0,5 miljoner kronor för föreningsbidrag och 

0,5 miljoner kronor för Gröna Jobb.  

Nämnden har tilldelats 1,5 miljoner kronor som ska 

användas för barn & unga i Falköpings kommun.  

Generell intäkt/kostnadsupptäckning 

I samband med ökade personalomkostnader,  

inflation och högre elkostnader har Kultur- och  

fritidsnämnden kompenserats med en justering av 

kostnader baserat på SKRs beräknade prisöknings-

index för kommunalverksamhet (PKV). För året 

2023 har en PKV-index om 6 procent används för 

att beräkna uppkostnaden. Nämnden har även  

tilldelats täckning för ökade internhyror.  

Ekonomiska risker och osäkerheter i 

budgetunderlaget 
På grund av omvärldsfaktorer förväntas många av 

förvaltningens verksamheter se ökade externa  

kostnader till 2023. Prisökningen ser olika ut inom 

förvaltningen men förväntat är att se ökade  

kostnader inom bland annat bränsleförbrukning, 

förbrukningsmaterial, livsmedelskostnader och  

elkostnader.   

Nämndens verksamheter har cirka 15 procent av sin 

finansiering kopplade till avgifter och hyror från 

privatpersoner, föreningar och andra grupper. Risk 

finns att det samhällsekonomiska läget med allmänt 

ökade levnadsomkostnader kan medföra  

prioriteringar som påverkar besöksfrekvensen  

negativt.   

Ekonomiska förutsättnignar (tkr) 
Budget

2022  

Budget

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Volymer & verksamhetsförändring -600 

Kostnader kopplat till nya lokaler -100 -1 800 

Omställning 700 800 400

Politisk justering -4 300 

Ev. riktade bidrag/intäkter (netto)

Påverkan budgetram 0 -4 300 -1 000 400

Generell intäkt/kostnadstäckning 

(inkl personal och vhtköp)
-8 000 -2 400 -1 900 

Budgetram -71 303 -83 600 -87 000 -88 500 
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Ekonomiska un-

derlag 

Ekonomiska underlag 
För år 2023-2025 

Kultur- och fritidsnämnden 
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Resultatbudget 

 

 

 

Nämndens nettobudgetram för år 2023 uppgår till 

minus 83,6 miljoner kronor. Jämfört med budgeten 

för år 2022 har ramen totalt ökat med 12,3 miljoner  

kronor.  

 

Intäkter 

Kostnaderna för nämndens verksamheter finansieras 

till cirka 15 procent av egna intäkter. Intäkterna  

består till den större delen av avgifter samt övriga  

intäkter som försäljning och anläggningsuthyrning.  

Från och med år 2023, i samband med driftövertaget 

av Mössebergsbacken, finns en ökad budgeterad  

intäkt på 1,8 miljoner kronor som synliggörs inom  

avgiftsintäkterna.  

 

Kostnader 

Kostnaderna består till hälften av personalkostnader, 

en fjärdedel interna kostnader för internhyra och städ 

samt en fjärdedel av verksamhetskoder och  

kapitalkostnader. 

I förhållande till en ökad budgeterad intäkt som en 

effekt av driftövertaget av Mössebergsbacken ökar 

även nämndens kostnader, där den större effekten 

syns i ökade personalkostnader och verksamhets-

kostnader. Verksamhetskostnaderna och personal-

kostnaderna har även ökat som följd av tilldelade 

medel för föreningsbidrag och Gröna Jobb med 0,5 

miljoner kronor vardera. 

Personalomkostnadspålägget (PO-pålägg) har till 

året 2023 räknats upp med 3,1 procent till  

44,5 procent. Personalkostnaderna inom  

nämnden har för år 2023 räknats upp med en 

lönenivå på 2,7 procent. De två uppräkningarna  

appliceras under nämndens personalkostnader.  

För att hantera den ökade inflationen i världen har 

nämndens verksamheter kompenserats med en  

uppräkning för kostnadsnivåökningen med  

6 procent.  

Som en del av att hantera omställningskravet har en 

vakans inom administrationen inte återbesatts vilket 

ger en lägre personalkostnad. Övriga åtgärder för 

hantering av omställningskravet har främst påverkat 

nämndens verksamhetskostnader.  

Nämndens interna kostnader, som består av  

internhyra och städkostnader, har till året 2023 ökat i 

samband med nya lokaler och höga elkostnader.  

Budgetmedel har tilldelats nämnden för att hantera 

de ökade interna kostnaderna.  

 

Övrigt 

Ökade lokalkostnader efter ombyggnation av  

ishallen är baserad på investeringsnivån i flerårspla-

nen för 2023-2025 och helårseffekten påverkar år 

2024.  

 

Resultatbudget (tkr) 
Budget

2022 

Budget

2023 

Plan 

2024 

Plan

2025 

Intäkter

Avgifter mm 9 697 11 418 11 418 11 418

Statsbidrag 1 435 1 450 1 450 1 450

Övriga intäkter 2 768 2 690 2 690 2 690

Interna intäkter 1 617 1 717 1 717 1 717

Summa intäkter 15 517 17 275 17 275 17 275

Kostnader

Personalkostnader -42 372 -46 013 -47 670 -48 899

Verksamhetskostnader -18 056 -22 608 -24 351 -24 622

Kapitalkostnader -3 121 -2 933 -2 933 -2 933

Interna kostnader -23 271 -29 321 -29 321 -29 321

Summa kostnader -86 820 -100 875 -104 275 -105 775

Resultatbudget -71 303 -83 600 -87 000 -88 500
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Verksamhetsbudget 

 

 

Inom kultur- och fritidsförvaltningen organisation 

finns de fyra avdelningarna Stab & Strategi, Kultur, 

Fritid och Öppen Ungdomsverksamhet som  

tillsammans arbetar för att främja nämndens  

ansvarsområde.  

Verksamhetsområdenas budgetramar har påverkats 

av att samtliga verksamheter har, utifrån år 2022 

budgetram, erhållit tillägg för ökade kostnader.  

Vilket har baserats på SKRs beräknade prisöknings-

index för kommunalverksamhet (PKV). Här inne-

fattas bland annat ökade personalomkostnader,  

internhyror och generell uppräkning för en ökad  

inflation. 

Samtliga verksamhetsområden, och dessförinnan 

deras avdelningar, har påverkats av det tilldelade 

omställningsuppdraget som för året 2023 är en (1) 

procent av år 2022 budgetram. Omställningen  

påverkar samtliga verksamhetsområdens  

budgetramar.  

 

Stab & Strategi  

Verksamheten Stab & Strategi utgörs av  

förvaltningsledning, strateger samt  

nämndskostnader. Budgetramen har inom Stab & 

Strategi påverkats av den generella kostnadsuppräk-

ningen utefter inflationen, omställningskravet samt 

internhyra. Det har även skett en deltids budgetväx-

ling för en ekonomitjänst, från Kultur-och fritids-

nämnden till Kommunstyrelsen.   

Inkluderat i nettobudgetramen för Stab & Strategi 

från år 2023 är en utökning med 1,5 miljoner kro-

nor. Utökningen är ett tillskott som har  

placerats i en förvaltningsgemensam pott och som 

under verksamhetsåret 2023 kommer att användas i 

förvaltningens samlade främjande arbete riktat mot 

barn & unga. 

 

 

 

Kultur 

Inom kulturverksamheten ingår bibliotek och  

kulturarv, vilket består av avdelningarna  

Falbygdens museum och Ekehagens forntidsby. 

Inom verksamhetsområdet Kultur har samtliga  

budgetramar påverkats med erhållna medel för att 

täcka generella kostnadsuppräkningar, personalom-

kostnadsuppräkning och ökad internhyra.  

 

Fritid 

Verksamhetsområdet Fritid består av avdelningarna 

bad och fritid.  

Under år 2022 beslutade kommunfullmäktige om 

att Kultur- och fritidsnämnden ska ta över driften 

för Mössebergsbacken. För att hantera driften har 

nämnden erhållit budgetmedel, dels via en budget-

växling från Kommunstyrelsen samt med ett till-

skott av budgetmedel via en politisk justering. Till-

sammans utgör medlen en sammanställd nettobud-

getram för Mössebergsbacken om 2,8 miljoner  

kronor. 

Avdelningen Fritid har även erhållit medel om 0,5 

miljoner kronor för verksamheten Gröna Jobb och 

Föreningsbidragen vardera inför verksamhetsåret 

2023.  

För att hantera de ökade kostnaderna på grund av 

inflationen har Fritid och dess avdelningar erhållit 

budgetmedel för kostnadstäckning. Medel för ökade 

personalomkostnader och internhyra har även  

tilldelats Fritid.  

 

Öppen Ungdomsverksamhet  

Likt övriga verksamhetsområden har Öppen  

Ungdomsverksamhet erhållit en utökning av  

budgetmedel för att hantera ökade kostnader,  

personalomkostnader och internhyra.  

 

 

Budget 

2022 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Netto 

Verksamhetsområde

Kultur-och fritidsförvaltningen -71 303 17 275 -100 875 -83 600 -87 000 -88 500

Verksamhetsbudget -71 303 17 275 -100 875 -83 600 -87 000 -88 500

Budget 2023 
Verksamhetsbudget (tkr) 
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Investeringsbudget 

 

 

Kultur och fritidsnämnden har erhållit  

investeringsmedel för förvaltningens behov av  

inventarieanskaffning och övriga behov till  

verksamheter och anläggningar, vilket uppgår till 1,6 

miljoner kronor varje år under planeringsperioden.  

Inom Kommunstyrelsens investeringsprojekt  

finns medel för iordningsställande av grillplatser i 

framförallt yttertätorterna. Dessutom återfinns medel 

för en utökning av spårkapacitet på Vintergatan på 

Mösseberg (se Kommunstyrelsens verksamhetsplan 

för åren 2023-2025).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Underlag till investeringsbudget (tkr) Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan  2025 

Investeringsbudget

Inventarier (2023-2025) -1 600 -1 600 -1 600 -1 600

Övrigt

Summa Investeringar -1 600 -1 600 -1 600 -1 600

Kopplat till fleråriga investeringar

Summa fleråriga investeringar 0 0 0 0

Underlag till investeringsbudget -1 600 -1 600 -1 600 -1 600
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 Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan för år 
2023 

Förslag till beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa kultur- och 

fritidsnämndens internkontrollplan för år 2023. 

Sammanfattning  

Intern kontroll handlar främst om att säkerställa att verksamheten når de mål 

som kommunfullmäktige beslutat om. Den interna kontrollen ska vara ett 

verktyg som används för att kunna skapa goda rutiner, ökad effektivitet, 

säkerställa att lagar och andra regelverk efterlevs samt att minimera de risker 

som finns i verksamheten. Kommunstyrelsen har det övergripande 

tillsynsansvaret för andra nämnder och kommunala bolag. Nämnderna ska 

senast i samband med årsredovisningen rapportera resultatet från 

uppföljningen av den interna kontrollen. I de fall resultatet av kontrollerna 

bedöms vara otillräckliga ska en åtgärdsplan tas fram och bifogas rapporten. 

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljnings-

rapporter utvärdera kommunens samlade resultat för intern kontroll. 

Utvärderingen ska överlämnas till kommunens revisorer. 

Internkontrollplanen för 2023 har tagits fram baserad på de riskanalyser som 

har genomförts i respektive verksamhet. Planen innehåller dels 

kommunövergripande risker och dels risker som är specifika för kultur- och 

fritidsnämndens verksamheter. De kommunövergripande kontrollpunkterna 

beslutades av kommunstyrelsen den 18 januari 2023 § 14. 

Bakgrund 

Enligt kommunallagen 6 kap. 6 § ska nämnderna var och en inom sitt 

område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 

som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 

verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig 

samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.  
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För att minimera risken att kommunen lider förtroende- eller ekonomisk 

skada samt att beslut inte verkställs, krävs en väl fungerande intern kontroll. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret, som ett led i sin uppsikts-

plikt, att tillse att det finns en god intern kontroll samt att utvärdera 

kommunens samlade system för intern kontroll. Internkontrollplanen för 

2023 har tagits fram baserad på de riskanalyser som har genomförts i 

respektive verksamhet. Riskanalyser syftar till att föregripa riskerna innan 

någon negativ händelse inträffar, men den syftar även till att kommunen och 

verksamheterna ska kunna ta medvetna risker för att öppna upp för nya 

möjligheter. Planen innehåller dels kommunövergripande risker och dels 

risker som är specifika för kultur- och fritidsnämndens verksamheter. De 

kommunövergripande kontrollpunkterna beslutades av kommunstyrelsen den 

18 januari 2023 § 14.  

Förvaltningens bedömning 

Det är kultur- och fritidsförvaltningens bedömning att upprättad 

internkontrollplan för kultur- och fritidsförvaltningen är i linje med 

Falköpings kommuns riktlinje för intern kontroll.  

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att 

godkänna kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan för år 2023.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Barnkonsekvensanalys 

Syftet med barnkonsekvensanalyserna är att tydliggöra barns rättigheter och 

hur dessa beaktas i nämndens beslut. Med stöd av internkontrollplanen 

kommer uppföljning göras av tagna beslut för att säkerställa att 

barnkonsekvensanalyser genomförts och att barns rättigheter har beaktats. 

Uppföljningen av internkontrollen genomförs i samband med 

verksamhetsredovisning som skickas till kommunstyrelsen. Det ger 

kommunstyrelsen insyn i förvaltningens arbete med Barnkonventionen. På 

så sätt följs arbetet med barnkonsekvensanalyser upp och synliggörs för hela 

kommunen.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2023-01-04 

 Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2023 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen 

 

 

Michelle Lunne 

Controller 



Internkontrollplan 

Område:

Rutinen/kontrollpunktens 

namn: Kort beskrivning av rutinen Riskformulering Kontrollåtgärd Kontrollmetod Kontrollfrekvens Ansvararig  för kontrollen

KoF Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplanen 

ska ge tydliga instruktioner 

för hur dokument ska 

sparas, gallras, etc. 

Dokumenthanteringsplanen är inte uppdaterad vilken innebär en ökad 

otydlighet för ansvariga tjänstepersoner. Detta medför risk att 

dokument som ska sparas kan komma att slängas.

Uppdatering av befintlig 

dokumenthanteringsplan. 

Uppföljning av arbetet Årligen Nämndsekreterare

KoF G-katalogens struktur och 

användande

Rutiner för hur och vad som 

ska sparas i G-katalogen 

behöver ses över och göras 

välkända inom 

förvaltningen. Dokument 

Detta innebär ökad risk för att dokument sparas på fel ställe och kan 

gå förlorad.

Rensa bort gamla dokument och 

skapa en bättre struktur i 

katalogen.

Uppföljning av arbetet Löpande Förvaltningschef

KoF Evenemang anordnas av 

kultur- och 

fritidsförvaltningen för 

medborgare

Avsaknad av kompetens och 

gemensamt framtagna 

rutiner höjer risken i 

samband med oönskad 

händelse. Skadan riskerar att 

Säkerhet kring evenemang behöver bli tydligare så alla arbetar på 

samma sätt. Rutiner ska arbetas fram tillsammans med berörda parter. 

Inventering av kompetens ska genomföras för att tydliggöra om behov 

finns av utbildning inom området.

Kontrollera att befintliga rutiner 

följs vid genomförda evenemang.

Stickprov av genomförda evenemang Årligen Kulturstrateg

KoF Utbetalning av bidrag Att regler för vilka föreningar 

som beviljas bidrag stämmer 

överens med kommunens 

riktning. Samt att reglerna 

tillämpas på rätt sätt.

Att bidrag betalas ut till förening som inte arbetar i linje med 

kommunens riktning.

Genomgång av ansökan och 

utbetalning av bidraget.

Stickprov Årligen Verksamhetsutvecklare, kulturstrateg

KoF Delegationsbeslut Beslut fattas enligt 

delegationsordningen, 

registreras och rapporteras 

till nämnd.

Risken att beslut fattas av person som saknar delegation, vilket leder 

till att beslut kan överklagas och upphävas.

Att delegationsbestämmelserna är 

kända. Att delegationsbeslut 

rapporteras till nämnden.

Stickprov Årligen Nämndsekreterare

KoF Nyckelhantering Verksamheterna har 

kvitterat ut nycklar till 

sina berörda fastigheter.

Risken att nycklar försvinner eller tappas bort pga 

bristande rutiner och okunskap kan leda till 

ekonomisk skada om låssystem måste bytas ut, 

samt otrygghet för verksamheter/hyresgäster.

Kontrollera vilka nycklar som 

verksamheten kvitterat ut och 

säkerställa 

att dessa finns kvar i verksamheten.

Stickprov Årligen Lokalbokningen

KoF Barnkonsekvensanalys Rubriken 

Barnkonsekvensanalys ska 

finnas i tjänsteutlåtanden.

Risken att hänsyn inte tas till barnkonventionen vid beslutsfattande, 

vilket leder till att barnens rättigheter inte tas i beaktande.

Kontrollera att beslut fattade av 

nämnd tagit hänsyn till 

barnkonventionen.

Stickprov av fattade beslut Årligen Nämndsekreterare

Kommunöverg

ripande

Leverantörstrohet Inköp av varor och tjänster 

ska göras från korrekt 

avtalsleverantör

Risken att verksamheten gör inköp utanför tecknade avtal på grund av 

att styrande dokument inte är kända i organisationen, eller inte 

tillämpas, kan leda till avtalsbrott.

Kontrollera att inköp har gjorts 

enligt gällande leverantörsavtal

Kontroll av genomförda inköp Årsvis Inköpssamordnaren

Kommunöverg

ripande

Efterlevnad av 

kommunens 

övergripande strategier

Uppföljning av 

Klimatstrategin och Strategi 

för digitalisering

Hur arbetar nämnderna med strategierna för klimat och digitalisering. Arbete med dessa strategier skall 

genomsyra nämndernas 

verksamhet. Vad syns i nämnderna 

verksamhetsplaner och uppföljning.

Hur väl syns dessa strategier i nämnderna VP. 

Hur sker uppföljning.

Genomgång av VP 

och uppföljning. 

Rapporttillfällena ex 

tertial och helår

Förvaltning och nämnder
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 Kultur- och fritidsnämnden 

Ansökan om strategiska utvecklingsbidrag 2023 

Förslag till beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ansöka om medel från den 

centrala potten för strategiska utvecklingsmedel och skickar följande 

ansökningar till kommunstyrelsen för beslut:     

- Produktutveckling kommunala besöksmål 

- Hälsoslinga Floby 

- Fortsättning projekt Dotorp – en social hållbar och attraktiv plats för 

Falköpings invånare att vara aktiva och trivas på 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade i flerårsplan för 2022-2024 att inrätta en 

central pott med strategiska utvecklingsmedel om 6,0 miljoner kronor för år 

2022 och 6,5 miljoner kronor för år 2023 och år 2024. Syftet med medlen är 

att kunna nyttjas för olika samverkans- alternativt utvecklingsprojekt som 

bidrar till att nå kommunens övergripande mål. Medlen förfogas av 

kommunstyrelsen som beviljar medel efter ansökan från nämnderna. 

Projekten som tilldelas medel ska kunna planeras, genomföras och slutföras 

under respektive år som det strategiska bidraget är beslutat för, då de 

strategiska medlen är av tillfällig karaktär. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har under hösten 2022 fört samtal om 

aktuella projekt för verksamhetsåret 2023. Samtal har också förts med 

nämndens arbetsutskott. Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker om två 

nya projekt. Det handlar om ett projekt vars syfte är att stärka kommunala 

besöksmål och ett projekt för att skapa en hälsoslinga i Floby. Förvaltningen 

föreslår också att nämnden att ansöker om en förlängning av 

Dotorpsprojektet som startades upp under 2022.   

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningens bedömning är att de tre föreslagna projekten är angelägna 

och väl förankrade med tänkta samarbetspartners. Alla ansökningar är väl 

bearbetade och avvägda att göras inom ansökt period. 
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Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Varje enskild ansökan presenteras med en budget. Om en ansökan beviljas av 

kommunstyrelsen finansieras ansökan med de kommunstrategiska medel som 

eftersöks. 

Barnkonsekvensanalys 

I ansökningarna till strategiska utvecklingsmedel presenteras hur falköpings-

borna gynnas av respektive projektansökan. I de delar som barn berörs är 

barn, i de delar där det är möjligt, en del av de processerna eller projektet 

som föreslås. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från Kultur- och fritidsförvaltningen 2023-01-04 

 Ansökningshandlingar 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

Hampus Haga 

Kultur- och fritidschef 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

Produktutveckling kommunala 
besöksmål 
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Projektansökan 
 

Projektnamn 

Produktutveckling kommunala besöksmål 

Projektansvarig  

Kultur- och fritidsnämnden/Kultur- och fritidsförvaltningen 

Hampus Haga, förvaltningschef, Kultur- och fritidsförvaltningen 

 

Bakgrund 

Kultur- och fritidsnämnden/Kultur och fritidsförvaltningen ansvarar för flera 

av kommunens besöksmål, både stora som små. Flera av dessa finansieras 

delvis av externa intäkter. 

Vi ser en potential att utveckla flera av de kommunala besöksmålen 

ytterligare. Vår bedömning är att det finns kapacitet att välkomna fler 

medborgare och gäster till dessa besöksmål. Genom projektet vill vi arbeta 

med produktutveckling, paketering och kommunikation kopplat till fyra av 

besöksmålen. Vi ser en stor möjlighet att med innovativa insatser förmera 

de upplevelser som vi erbjuder och locka nya målgrupper genom förbättrad 

kommunikation. Vi ser också möjligheter att skapa affärsmöjligheter för 

lokala näringsidkare kopplade till våra besöksmål. Sammantaget bidrar detta 

till förverkligandet av kommunens mål om ett attraktivare Falköping och ett 

näringsliv som utvecklas 

Det fyra besöksmålen som vi i projektet vill fokusera på är: 

- Ekehagens forntidsby 

- Besöksmål Mösseberg 

- Idrottsturism/lägerverksamhet  

- Odenbadet 

Ekehagens forntidsby 

Ekehagens forntidsby lockar i dagsläget cirka 13 000 skolelever och cirka 

7000 övriga besökare från hela Västsverige. Anläggningen är unik i sitt slag 

och erbjuder också tjänster som konferens, teambuildning, skattjakter och 

liknande. Genom utveckling av verksamhetens tjänster, förändrad 

kommunikation och samarbeten med näringslivet, ser vi en stor potential att 

locka fler besökare och nya målgrupper till anläggningen. 

Besöksmål Mösseberg 

Verksamheterna på Mösseberg är kända långt utanför kommunens gränser 

och lockar många besökare under hela året. Genom samarbeten med lokala 

näringsidkare vill vi förbättra servicen och utveckla fler verksamheter på 

Mösseberg. Samtidigt vill vi hitta strukturer för hur vi kan förbättra 

kommunikationen kring bergets samlade verksamhet. 
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Idrottsturism/lägerverksamhet 

Falköping har goda förutsättningar för att bli en ”lägerstad” och kommunen 

har länge haft en uttalad ambition om att skapa förutsättningar för det. 

Genom projektet vill vi få fart i det arbetet genom att skapa produkter som 

tilltalar potentiella kunder. Detta ska ske genom samarbeten med lokala 

entreprenörer. Kommunikationsverktyg ska arbetas fram. Samarbeten med 

resebyråer inriktade på idrottsturism/lägerturism ska byggas upp. 

Odenbadet 

Odenbadet är en välbesökt badanläggning som är populär bland kommunens 

medborgare såväl som för de många tillresta besökarna. Genom projektet 

vill vi utveckla verksamhetens utbud med produkter och tjänster som 

förmerar upplevelsen för besökarna men som också kan skapa 

förutsättningar för att öka verksamhetens intäkter. 

Syfte 

Genom innovativa utvecklings- och kommunikationsinsatser ska projektet 

stärka kommunala besöksmåls attraktionskraft. Det ska ske genom 

samarbeten med det lokala näringslivet. Genom detta bidrar projektet till 

kommunens mål om ett attraktivare Falköping och ett näringsliv som 

utvecklas. Det bidrar också till en hållbar drift av verksamheterna över tid.  

Målsättning med projektet 

- Fler besökare till Falköpings kommun och dess kommunala 

besöksmål 

- Utvecklade samarbeten med det lokala näringslivet kopplat till 

besöksmålen 

- Förbättrad struktur för besöksmålens 

kommunikation/marknadsföring anpassad för identifierade 

målgrupper 

- Nya utvecklade produkter kopplade till de kommunala besöksmålen 

- Ökade intäkter från de kommunala besöksmålen 

Innehåll och tidsplan 

Mars: Rekrytering/upphandling av projektledare/verksamhetsutvecklare i 

samarbete med kommunens näringslivskontor/turistorganisation. 

April-november: Projektledare genomför projektets formulerade insatser. 

December: Projektet slutredovisas 

 

Metod 

Tillitsbaserat arbetssätt 

Förvaltningsövergripande samarbete med kommunens 

näringslivskontor/turistorganisation. 
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Målgrupp 

Kommunens medborgare, externa besökare samt lokala entreprenörer 

Ekonomi och budget 

Kostnad projektledare/verksamhetsutvecklare: 250 tkr 

Framtagande av kommunikationsverktyg: 150 tkr 

Deltagande aktörer 

Projektet kommer att bedrivas av Kultur- och fritidsnämnden och dess 

förvaltning, i nära samarbete med kommunledningsförvaltningen och dess 

näringslivskontor/turistverksamhet. 

Förväntade effekter 

Politiska mål 

Mål 2: Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping 

Mål 3: Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

Mål 4: Tillitsbaserat: Genom att våga tänka innovativt och annorlunda. Ta 

tillvara på personalens idéer och kompetens i dessa frågor. 

Bidra till arbetet med kommunens platsvarumärket 

Skapa ekonomiska förutsättningar för verksamheternas utveckling på sikt. 

Uppföljning 

Projektet kommer löpande att rapportera till Kultur- och 

fritidsförvaltningens ledningsgrupp som kommer att ansvara för projektets 

uppföljning. Förvaltningschefen ansvarar för rapporteringen till Kultur- och 

fritidsnämnden. 

Framtida verksamhet efter projektet 

De produkter och verktyg som projektet genererar kommer att användas i 

Kultur- och fritidsförvaltningens ordinarie verksamhet efter projektets slut. 
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Projektansökan 
 

Projektnamn 

Belysning på del av tänkt/kommande Hälsoslinga i Floby 

Projektansvarig  

Kultur- och fritidsförvaltningen i samverkan med tekniska förvaltningen – 

park-och gata. Kontaktperson är Stefan Andersson, verksamhetsutvecklare 

på kultur- och fritidsförvaltningen. 

Bakgrund 

Som ett led i att förverkliga idéer sprungna ur arbetet med Mötesplats Floby 

har detta projekt föreslagits från civilsamhällets organisationer (se även 

skrivelse nedan).  

Skrivelse - Äskande om medel för Hälsoslinga i Floby: 

”Vi ansöker härmed om kommunstrategiska medel för 2023 och möjlighet 

att göra en Hälsoslinga i Floby. 

Som ett led i arbetet med att utveckla Floby ser vi att Hälsoslingan skulle 

vara bra för folkhälsan och insatserna nedan skulle öka tryggheten på 

platser där många redan rör sig. 

Ett förslag på sträckning har tagits plats inom ramen för Mötesplats Floby, i 

samarbete mellan kommunen och aktörer i Floby (se bilaga). 

Tanken är att, med tex Hälsoslingan i Falköping som förebild, göra det 

enklare och därmed mer attraktivt att röra på sig i vardagen. Det bifogade 

förslaget skulle ge en slinga som går på upplysta och vinterväghållna vägar 

eller gång- och cykelbanor. Som framgår av kartan går det vid ett par 

korsningar att välja väg och därmed anpassa hur lång promenad man vill 

gå. 

För att förverkliga slingan behöver den märkas upp (med fästanordningar 

och skyltar på stolpar etc), och information behöver finnas på relevanta 

platser (infotavlor, kommunkartan och liknande). 

På några ställen behövs också annan insats: 

l) Gångväg. Vi önskar att kommunen anlägger en gång- eller cykelväg på 

två platser: 

• Ullenevägen, mellan Torrevalla och Kullagatan, alternativt Torrevalla 

och Vallgatan 

• Sörbyvägen, mellan Backvägen och vägen in till Mellomgården 

(parallellt med Östergatan) 

Det här är sträckor där många redan går. 

Vid Torrevalla finns elljusspåren och damm med både fiske och grillplats. 
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På Sörbyvägen passerar många motionärer och hundägare, och här går även 

Vilskeleden. 

En trafikmätning skulle visa att både Ullenevägen och Sörbyvägen har 

mycket trafik, särskilt tunga transporter. Det upplevs otryggt att gå på 

vägbanan på dessa ställen. Med den föreslagna ändringen skulle det finnas 

gång- och/eller cykelväg på hela genomfartslederna genom Floby samhälle. 

2) Belysning. Vi önskar belysning av stigen mellan Trävattnavägen och 

elljusspåret. Stigen går över ett gärde på fastigheten Falköping Torrevalla 

1:1, som ägs av Falköpings kommun. Många motionerar längs 

Lövängsvägen och elljusspåret, både på egen hand och genom tex 

fotbollsklubben. Det här är den enda sträckan av Hälsoslinga som inte 

redan är belyst, och det handlar om anläggning och drift av en sträcka på ca 

250 m. 

Om det finns möjlighet att samtidigt göra gångväg även här blir hela 

Hälsoslinga fullt ut tillgänglighetsanpassad från start. 

Även det här är en sträcka där många redan idag rör sig, och med belysning 

här ökar möjligheten att knyta ihop elljusspåret med Hälsoslingan, istället för 

att antingen gå i mörker eller gå fram och tillbaka via Ullenevägen. 

De många vandrings- och motionsspåren i och runt Floby är en av samhällets 

stora tillgångar tycker vi som bor här. Hälsoslingan skulle öka möjligheterna 

att tryggt motionera vid vältrafikerade vägar, under dygnets mörka timmar 

och vid snö och halka. Om sträckan mellan Trävattnavägen och elljusspåret 

blir gångväg blir dessutom hela slingan tillgänglig med barnvagn, rullstol 

och permobil. Om vi kan genomföra Hälsoslingan så är förhoppningen att 

knyta till ytterligare spår i området runt Floby. 

Vi ser Hälsoslingan som en naturlig förlängning av redan väl använda 

motionsstråk och vandringsleder vi redan kommit i hamn med, så som 

Gullåkraslingan och Hasselbackslingan. Därför äskar vi nu om medel att 

förverkliga Hälsoslingan. 

Undertecknat den 5 dec 2022 av Floby Samhällsförening, Floby 

Näringslivsgrupp samt Mötesplats Floby.” 

Syfte 

Erbjuda Flobys invånare en promenadväg som är belyst i sin helhet, i Floby 

samhälle, med målet att en utvecklad Hälsoslinga skall finnas tillgänglig. 

Målsättning med projektet 

Att få belysning på den sträcka som binder samman (över ett 

gärde/betesmark) passage över Trevattnavägen (Lövängsgatan) med 

Torrevalla damm. Idag går där en markväg/stig som är obelyst. 
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Innehåll och tidsplan 

Floby erbjuder redan idag några fina vandringsstråk. Sedan lång tid tillbaka 

finns Flobyrundan och nu på senare tid har både Gullåkraleden (gång och 

cykel) samt Hasselbacksslingan (gång – nära skolan) tillkommit. De båda 

sist nämnda har tillkommit på initiativ av Mötesplats Floby och i viss 

samverkan även med skolelever. 

Hälsoslingan i sin helhet, är ett projekt som bearbetas kontinuerligt och en 

hel del arbete har skett men genomförandet är inte klart ännu. Arbetet med 

belysning enligt ovan bedöms kunna ske under 2023. 

Målgrupp 

Floby samhälles invånare. 

Ekonomi och budget 

Kostnadsberäkningen är grovt uppskattat till 350 000 kr. 

Koppling till beprövade erfarenheter och/eller forskning 

Gångvägar och platser för exempelvis promenader är en av de mest använda 

formerna av friskvård. Den passar väldigt många och är enkel att utöva. 

Enheten för park- och gatas anläggningskunskaper borgar för att arbetet blir 

utfört på ett professionellt sätt. 

Deltagande aktörer 

Falköpings kommun och Floby samhällsförening med flera organisationer 

från civilsamhället i Floby. 

Förväntade effekter 

Genom föreslagen åtgärd kan civilsamhället i Floby gå vidare med sin 

strävan att erbjuda en Hälsoslinga i Floby. Då skulle möjligheterna öka för 

att genomföra hela projektet Hälsoslinga i Floby (se även skrivelse) 

Uppföljning 

Sker kontinuerligt med Floby Samhällsförening och Mötesplats Floby. 

Framtida verksamhet efter projektet 

Hälsoslingan Floby skall framledes uppfylla de åtaganden som stipuleras i 

dokumentet ”Riktlinjer – Vandringsleder inom Falköpings kommun”. När 

detta sker så har Flobys invånare ytterligare en möjlighet till en 

friskvårdande vardag. 
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Projektansökan 
 

Projektnamn 

Dotorp – en socialt hållbar och attraktiv plats för Falköpings invånare att 

vara aktiva och trivas på.  

Projektansvarig  

Kultur och fritidsnämnden och dess förvaltning är ansvarig projektägare. En 

projektledare i avdelning Öppen ungdomsverksamhet ansvarar för projektets 

genomförande tillsammans med idrottsstrateg.  

 

Bakgrund 

IFK Falköping har under 2021 annonserat att det finns problem att bedriva 

fotbollsverksamhet på idrottsområdet på Dotorp. Problembilden 

sammanfattar att den fysiska planeringen hindrar från att till fullo lyckas att 

få till en bra sammanhållning i verksamheten. Att föreningen är utspridd på 

flera platser i kommunen och att man saknar fikamöjligheter och 

mötesplatser för medföljande vid matcher och träningar. Att man saknar en 

lokal att kunna samla sina medlemmar och att det är svårt att synliggöra 

förebilderna inom föreningen på grund av de olika idrottsplatsernas 

placering. Föreningen upplever att det uppstår otrygghet i samband med 

träningar och matcher då det finns unga personer kring träningarna som stör 

och uppför sig hotfullt. Det finns en oro inom föreningen att förlora utövare 

och ledare på grund av dessa problem. Många personer från andra 

kommuner besöker Dotorp i samband med matcher. Föreningen vill kunna 

vara stolta och visa bilden av Falköping som den fantastiska idrottsstad det 

är, men känner att ovanstående problematik inte gör det möjligt på Dotorps 

idrottsområde.  

Även Falköpings KIK bedriver verksamhet i området och delar delvis 

problembilden som beskrivs av IFK Falköping, det finns en stark vilja av att 

rekrytera fler spelare till sin verksamhet. Problembilden som beskrivs är på 

inget sätt ny utan har varit något som föreningarna upplevt och påtalat under 

flera år. Under hösten 2021 förde kultur- och fritidsförvaltningen samtal 

med IFK Falköping och Falköpings KIK kring hur parterna tillsammans kan 

arbeta för att bemöta problemen och utnyttja möjligheterna, detta projekt är 

ett resultat av. IFK Falköping och Falköpings KIK har tillsammans cirka 

600 aktiva barn och ungdomar i verksamheten, därtill ideella ledare och 

seniorverksamhet. 

 

Falköpings kommun har som mål att skapa förutsättningar för ett socialt 

hållbart och attraktivt samhälle. Att det finns aktiv verksamhet på Dotorp 

både arrangerad av civilsamhälle och kommun är enligt kommunen en 

mycket viktig förutsättning för att bidra till detta samhälle. Falköpings 

kommun delar uppfattningen om att området bör förbättras för att bättre 

svara upp till föreningarnas annonserade problem. Falköpings kommun ser 
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behovet att stärka området och idrottsplatsen som ett led i att lyckas nå de 

övergripande målen.  

Problembilden kring Dotorp behöver breddas och många aspekter behöver 

lyftas in för att göra en vass och djup analys. Detta projekt utgår främst ifrån 

de annonserade problemen som föreningarna har lyft in. Det blir därför 

starkt aktörsfokus i ansökan. Det kommer vara avgörande att berörda parter 

blir hörda och tas med i arbetet för att lyckas. Dotorp är ett utpräglat 

mångfaldsområde. På Dotorp finns ett tvärsnitt av olika bostadsformer med 

hyresrätter, bostadsrätter, radhus och villor. Det krävs att olika parter arbetar 

tillsammans för att stärka området.  

 

Syfte 

Dotorp – en socialt hållbar och attraktiv plats för Falköpings invånare att 

vara aktiva och trivas på.  

Målsättning med projektet 

Projektet har tre huvudsakliga mål:  

 Den upplevda tryggheten och trivseln på Dotorp ska stärkas 

 Fler föreningsaktiva barn och unga som bor på Dotorp 

 Upprätta en struktur för samverkan och samarbete på Dotorp  

Innehåll och tidsplan 

Föreningar  

- Där föreningarna ska initiera insatser som inkluderar fler att vara 

aktiva i deras föreningar och testar nya sätt att bedriva 

föreningsverksamhet på.  

- Verkar för ökad gemenskap och sammanhållning i och runt 

föreningen (mötesplats, förebilder etc)  

- Generera fler möjligheter som gör att fler kan delta  

(utrustning, plats, kostnader)  

 

Falköpings Kommun  

- Ansvara för samordning och struktur för samarbete av aktörer med 

verksamhet på Dotorp  

- Genererar andra möjligheter än föreningslivet för en meningsfull 

fritid genom bland annat öppen ungdomsverksamhet och det 

områdesbaserade arbetet.  

- Öka kunskap hos Falköpings invånare kring interkulturella frågor 

och skapa möten mellan människor. (förstå varandras perspektiv) 

- Involvera Hyresbostäder, park och gata samt fastighet att göra 

insatser som föreslås kring utemiljön på kort sikt inom ramen för 

projektet.   

- Att tillsvidareanställda finns fysiskt på Dotorpsområdet i vardagen 

(kontor)  
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Hyresbostäder 

- Aktivera invånarna att ta hand om sitt område (Redan finansierat 

projekt som startar i januari 2022) .  

Under projektets första år (2022) har en rad insatser genomförts. Stort fokus 

har legat på det första målet, att skapa trygghet och trivsel på platsen. 

Förändringar har gjorts i den fysiska miljön och barn och aktivitetsledare 

har funnits kring träningar och i området vid olika tidpunkter, skapat 

relationer och olika former som sänker tröskeln till fysisk aktivitet. Projektet 

har fått tillgång till en lokal i området med inflytt januari -23.   

Under projektets andra år kommer arbetet fortsätta med de insatser som 

påbörjats. Relationsskapandet och närvaron i området är högt prioriterad, 

likväl att skapa en än starkare relation mellan föreningarna och de boende i 

området. Att kommunicera vad föreningsverksamhet är samt vilka 

möjligheter som finns för deltagande. Att skapa meningsfull fritid utanför 

föreningsverksamheten som ett komplement likaså. Under januari kommer 

en projektplan arbetats fram för vilka konkreta insatser som kommer 

prioriteras under år 2023.  

Tidsplan  

2022 

mars Uppstart av projekt.  

mars – december. Upprätta en struktur för samverkan för alla inblandade 

aktörer. Involvera boende och övriga aktörer i området. Initiera insatser 

utifrån projektets mål. (Exempel på insatser som vi ser kan bli aktuella: 

trygghetsvandring, fysiska förbättringar, system för matchvärdar, 

kommunikation kring vad föreningsverksamhet är och hur det fungerar, 

tröskelsänkande aktiviteter som gör att fler närmar sig föreningslivet, 

förebildsarbete etc)   

2023  

januari Utvärdering av insatser under år 1. Göra projektplan för år 2 med 

specifika insatser och satsningar.  

januari - december Fortsätta insatser från år 1, utveckla och/eller initiera 

nya beroende på behov. Ta fram former för att fortsätta arbetet efter 

projektets slut.  

Metod 

Projektet utgår från ett medskapande och interkulturellt arbetssätt- i dialog 

med de som berörs skapas en ram för de insatser som ska göras. Vi strävar 

efter jämställdhet, en mångfald av röster och tar till vara olika kompetenser 

och erfarenheter. Interkulturellt förhållningssätt förutsätter dialog, samarbete 
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och att vi byter och skiftar perspektiv. Dominerande tolkningsramar, 

arbetssätt och normer ifrågasätts och utvecklas.  

Målgrupp 

 Föreningar som idag är aktiva på Dotorp eller önskar vara aktiva där 

 Boende på Dotorp – med ett särskilt fokus på barn och unga 

 Falköpingsborna. 

 Besökare på Dotorpsområdet    

 

Ekonomi och budget  

 År 1 År 2 

Barn- och 

aktivitetsledare 

motsvarande 75 % 

(delas på flera 

timanställda)  

378 000 

 

378 000 

Projekttjänst 

Falköpings kommun 

50 % 

252 000 

 

252 000 

Verksamhetsmedel 

och lokalhyra mm 

170 000 

 

170 000 

Åtgärder fysisk 

miljö  

200 000 

 

200 000 

Totalt 1 000 000 1 000 000 

 

Koppling till beprövad erfarenheter och/eller forskning 

Genom arbetet har vi tittat på andra kommuner som arbetat tillsammans 

med civilsamhällets aktörer för att skapa ett socialt hållbar och attraktivt 

samhälle. Bland annat har Norrby IF och Husqvarna FF:s arbete stått för 

inspiration kring hur föreningslivet kan arbeta för att bidra till ett socialt och 

attraktivt samhälle, samtidigt som föreningarna ser vinster i form av ökade 

medlemsantal och blir mer attraktiva för sponsring. 

Individuell människohjälp har i kartläggningen ” Nio hinder och 150 förslag 

på lösningar – en kartläggning av integration och inkludering för en aktiv 

fritid” (2020) sammanställt ett material över vilka hinder som finns för att 

unga med utländsk bakgrund ska ta del av en fritidsaktivitet samt vilka 

lösningar som finns för att överbrygga dessa hinder. Hinder har identifierade 
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utifrån intervjuer som är gjorda med barn och unga och lösningarna är 

exempel från föreningslivet som lyckats väl samt från ungas berättelser 

kring vad som har varit viktigt för att dem ska hitta till en fritidsaktivitet. 

Återkommande framgångsfaktorer är samordning mellan flera aktörer, att 

det skapas goda förebilder, att lägga mycket fokus på kommunikation, att 

sänka tröskeln och erbjuda olika typer av prova på-, lågtröskel- och 

utslussningsverksamhet samt att det finns personer som kan lotsa individen 

och kan kommunicera med föräldrar.  

De insatser som har identifierats från IFK Falköping och Falköpings KIK 

som man ser behöver utföras, knyter alla an till de framgångsfaktorer som 

identifieras i kartläggningen. Föreningarna har begränsade möjligheter att i 

dagsläget genomföra insatserna inom den ordinarie, ideella verksamheten. 

För att bygga relation som mycket utav framgångsfaktorerna handlar om 

krävs det personer som arbetar på plats i området, varför en stor del av 

projektet fokuserar på personella resurser.  

Deltagande aktörer 

Föreningar (IFK Falköping och Falköpings KIK i första hand, även andra 

föreningar som är aktiva i området) samt Falköpings kommun. 

Förväntade effekter 

Ökad delaktighet för området hos aktiva föreningar  

Ökad delaktighet bland boende på området 

Fler föreningsaktiva barn och unga  

Ökad upplevd trygghet på området 

Ökad kunskap om ett socialt hållbart samhälle hos invånare 

Uppföljning 

Projektet ska följas upp löpande av arbetsgruppen. Projektet kommer mäta 

antal föreningsaktiva barn och unga, antal aktiviteter utanför föreningarnas 

idag ordinarie verksamhet samt antal deltagare i dessa. Uppföljning kommer 

även göras genom samtal med föreningsledare/aktiva samt boende i området 

kring upplevelse av projektet.  

Framtida verksamhet efter projektet 

Under 2022 startades det områdesbaserade arbetet upp inom avdelning 

öppen ungdomsverksamhet, något som kommer vara nära sammankopplat 

med projektet. Vi ser goda möjligheter att implementera delar av projektet 

inom det områdesbaserade arbetet.  

En utredning om hur framtidens stöd och bidrag till föreningslivet kan se ut 

har genomförts under 2022. Föreningsbidragen har i stort sett likadana ut de 

senaste 50 åren. Syfte med utredningen är att ge ett underlag till hur 

bidragssystemet kan anpassas för det samhälle vi lever i idag. Utredningen 

belyser bland annat frågor såsom allas möjlighet att delta, att möta nya typer 

av initiativ och engagemang utanför den traditionella föreningen med mera. 
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Ett eventuellt nytt stöd- och bidragssystemet skulle kunna innebära större 

möjligheter för föreningarna att fortsatt arbeta på liknande sätt.  

Falköpings KIK och IFK Falköping har en långsiktig vision om att kunna 

arbeta mer utvecklande i föreningen men känner att energin just nu får 

riktats till att ”släcka bränder” och ta tag i problem som uppstår till följd av 

problematiken som har beskrivits i bakgrunden. Föreningarna ser projektet 

på två år som en uppstartsfas av ett minst femårigt arbete som de är beredda 

att göra förutsatt att större fysiska förändringar sker för att skapa ett 

sammanhållet och ändamålsenligt idrottsområde.  

Parallellt med projektet har kultur och fritidsförvaltningen ett uppdrag om 

att utreda möjligheterna för ett förändrat idrottsområde på Dotorp. En dialog 

har skett med berörda föreningar och en behovsspecifikation har tagits fram. 

Upphandling av arkitekt som ska ta fram ett förslag över hur platsen skulle 

kunna användas utifrån behovsspecifikationen kommer gå ut i början av 

2023.  

 



Anmälda delegationsbeslut

Kultur- och fritidsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden 2023-01-24

Dokumentid Diarienr Datum Beskrivning Handläggare

17361 202200005 2022-12-12 Avtal med Teater Jaguar om föreställningen Träd, hopp och kärlek Robert Coe

17396 202200105 2022-12-19 Ordförandebeslut om utseende av dataskyddsombud Göran Gynnemo

17410 202300006 2023-01-09 Artistavtal med Nelly Karlsson om illustrations workshop på Falköpings bibliotek Robert Coe

17411 202200107 2023-01-03 Delegationsbeslut om evenemangsbidrag till Grolanda Bygdeförening till After Jul Karin Hermansson

17416 202300007 2023-01-15 Anmälan om anställningar december 2022 Michelle Lunne



FÖRTECKNING ÖVER ANMÄLNINGSÄRENDEN 

Kultur- och fritidsnämnden 24 januari 2023 

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 

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

Nr Ärende 

1 Beslut från Kommunfullmäktige § 128/2022 – Biblioteksplan för 

Falköpings kommun för åren 2022-2026 

2 Beslut från Kommunfullmäktige § 137/2022 – Flerårsplan för åren 

2023-2025 och budget för år 2023 

 

 

 



 

 
 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-28 
 

 

  
 

 

§ 128 Dnr 2022/00228  

Biblioteksplan för Falköpings kommun 2022-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige antar biblioteksplan för Falköpings kommun 2022-

2026. 

2  Biblioteksplanen gäller från och med den 15 december 2022 och ersätter 

kommunfullmäktiges beslut från den 25 mars 2019, § 20.  

Sammanfattning 

Enligt Bibliotekslagen 2013:801, § 17, ska kommuner och regioner anta 

biblioteksplaner för sina verksamheter inom biblioteksområdet. En 

arbetsgrupp bestående av representanter från kultur- och fritidsförvaltningen, 

barn- och utbildningsförvaltningen, kompetens- och arbetslivsförvaltningen 

och socialförvaltningen har tagit fram en ny biblioteksplan som ska gälla 

under åren 2022–2026. Biblioteksplanen fastställs av kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag  

 Kommunstyrelsen § 170/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-27 

 Kompetens- och arbetslivsnämnden § 57/2022 

 Barn- och utbildningsnämnden § 119/2022 

 Kultur- och fritidsnämnden § 16/2022 

 Kommunledningsförvaltningens förslag till Biblioteksplan för 

Falköpings kommun 2022-2026 

Yrkanden 

Göran Gynnemo (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.      

  

Paragrafen skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

Kompetens- och arbetslivsnämnden 

Anna-Karin Linder, administratör 

            



 

 
 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (5) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-28 
 

 

  
 

 

§ 137 Dnr 2022/00478  

Flerårsplan för åren 2023-2025 och budget för år 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige beslutar att bifalla Socialdemokraternas förslag till 

flerårsplan 2023-2025 med budget för år 2023.  

2  Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen på 21,95 kronor ska vara 

oförändrad under år 2023. 

3  Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att följa upp 2023 

års löneöversyn och vid behov utfördela avsatta budgetmedel för 

personalkostnadsökning. 

4  Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att besluta om 

användning och fördelning av Interna poster, kommunstyrelsen ej 

fördelade medel: Oförutsedda driftskostnader, Strategiska 

utvecklingsmedel och Framtida lokalbehov. 

5  Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och nämnderna i uppdrag att 

ta fram verksamhetsplan för år 2023-2025 med verksamhetsmål och 

verksamhetsbudget utifrån fastställd budgetram.   

6  Kommunfullmäktige beslutar att för år 2023 besluta om borgensram för 

Falköpings hyresbostäder AB och Fastighets AB Mösseberg till 900,0 

miljoner kronor samt borgensram till 12,0 miljoner kronor för 

Hotellfastigheter i Falköping AB. 

7  Kommunfullmäktige beslutar att för perioden år 2023 besluta om lånetak 

om 900,0 miljoner kronor för samtliga kommunala bolag.  

Reservation 

Samtliga tjänstgörande ledamöter från Moderaterna, Centerpartiet, 

Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet; Anders 

Winlöf (M), Adam Johansson (M), Johan Eriksson (M), Per Halldén (M), 

Sture Olsson (M), Lena Sjödahl (M), Håkan Pettersson (M), Zeynab 

Hussaini (M), Pema Malmgren (M), Christina Jorméus (M), Elias Assio (M), 

Karola Svensson (C), Stefan Lennartsson (C), Ali Liaqat (C), Vanja 

Wallemyr (C), Niclas Fällström (C), Dan Hovskär (KD), Göran Gynnemo 

(KD), Maria Bruckshaw (KD), Sam Jubrant (KD), Erik Kyrkander (V), 

Elisabeth Klang (V), Emil Estébanez (V), Martin Johansson (L) och Anders 

Blom (MP) reserverar sig till förmån för bifall till kommunstyrelsens förslag 

till beslut.   

Sammanfattning 

Flerårsplan för år 2023-2025 är den styrande koalitionens förslag på hur 

drift- och investeringsmedel samt kommunens övergripande mål ska se ut de 

kommande tre åren. Budgetprocessen följer den process som finns beskriven 

i kommunlagen och kommunens riktlinje för verksamhet- och 

ekonomistyrning.  



 

 
 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (5) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-28 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsen § 159/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-10-28 

 Ändringar i flerårsplan för år 2023-2025 till KS 

 Flerårsplan för år 2023-2025 

 Sverigedemokraternas förslag till flerårsplan för åren 2023-2025 med 

budget för år 2023. 

 Socialdemokraternas förslag till flerårsplan för åren 2023-2025 med 

budget för år 2023. 

 Kommunstyrelsen § 142/2022 Beslut om skattesats för år 2023 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för år 2023 och plan 

2023-2025. 

2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

driftsbudgeten för år 2023 och plan 2023-2025. 

3  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

investeringsbudgeten för år 2023 och plan 2024-2027.  

4  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att skattesatsen på 

21,95 kronor ska vara oförändrad under år 2023. 

5  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera till 

kommunstyrelsen att följa upp 2023 års löneöversyn och vid behov 

utfördela avsatta budgetmedel för personalkostnadsökning. 

6  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera till 

kommunstyrelsen att besluta om användning och fördelning av Interna 

poster, kommunstyrelsen ej fördelade medel: Oförutsedda driftskostnader, 

Strategiska utvecklingsmedel och Framtida lokalbehov. 

7  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen 

och nämnderna i uppdrag att ta fram verksamhetsplan för år 2023-2025 

med verksamhetsmål och verksamhetsbudget utifrån fastställd budgetram.   

8  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för år 2023 besluta 

borgensavgiften för Falköpings hyresbostäder AB till 0,35 procent, för 

Hotellfastigheter i Falköpings AB till 0,30 procent samt Fastighets AB 

Mösseberg till 0,30 procent. 

9  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för år 2023 besluta om 

borgensram för Falköpings hyresbostäder AB och Fastighets AB 

Mösseberg till 900,0 miljoner kronor samt borgensram till 12,0 miljoner 

kronor för Hotellfastigheter i Falköping AB. 
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Justerarnas signaturer 
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10 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för perioden år 2023 

besluta om lånetak om 900,0 miljoner kronor för samtliga kommunala 

bolag.  

Yrkanden 

Adam Johansson (M), Karola Svensson (C), Göran Gynnemo (KD), Erik 

Kyrkander (V), Martin Johansson (L), Anders Blom (MP) och Johan 

Eriksson (M), Sture Olsson (M) och Caroline Lundberg (M) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens budgetförslag. 

Johanna Svensson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas budgetförslag 

samt bifall till beslutspunkterna 4, 5, 6, 7, 9 och 10 i kommunstyrelsens 

förslag till beslut samt avslag på beslutspunkterna 1, 2, 3 och 8.  

Ingvor Bergman (S), Maria Henriksson (S), Heléne Svensson (S), Niclas 

Hillestrand (S), Kovan Akrawi (S) och Corry Thuresson (S) yrkar i enlighet 

med Socialdemokraternas budgetförslag med Johanna Svenssons (S) 

tilläggsyrkanden. 

Albin Gilbertsson (SD) och Jonas Larsson (SD) yrkar bifall till 

Sverigedemokraternas budgetförslag med ändring i förslaget om att under 

investeringsprojekt - stryka raden om stadskärnan etapp 3-4. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till flerårsplan 

respektive Socialdemokraternas förslag inklusive Johanna Svenssons (S) 

tilläggsyrkanden och Sverigedemokraternas förslag inklusive Jonas Larssons 

(SD) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 

med kommunstyrelsens förslag till flerårsplan.  

Votering begärs. 

Ordförande utser kommunstyrelsens förslag till flerårsplan till huvudförslag.  

Ordförande ställer proposition på Socialdemokraternas förslag till flerårsplan 

respektive Sverigedemokraternas förslag till flerårsplan och finner att 

kommunfullmäktige utser Socialdemokraternas förslag till motförslag. 

För att rösta i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut rösta ja och 

för att rösta i enlighet med Socialdemokraternas förslag till beslut rösta nej. 

Med omröstningsresultatet 25 ja-röster och 26 nej-röster har 

kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Socialdemokraternas förslag till 

flerårsplan inklusive Johanna Svenssons (S) tilläggsyrkanden.  

Omröstningslista  

Omröstningslista § 137 

 Ledamöter Ja Nej Avstår 

M 1:e vice ordförande Anders Winlöf X   
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Omröstningslista § 137 

 Ledamöter Ja Nej Avstår 

S 2:e vice ordförande Henrik Brolin  X  

S Johanna Svensson   X  

M Adam Johansson X   

SD Jonas Larsson  X  

S Niclas Hillestrand  X  

C Karola Svensson X   

M  Johan Eriksson X   

SD Johanna Johansson  X  

S Ingvor Bergman  X  

V Erik Kyrkander X   

M Per Halldén X   

S Patrik Björck  X  

SD Albin Gilbertsson  X  

S Heléne Svensson  X  

M Sture Olsson X   

C Stefan Lennartsson X   

SD Marita Ljus  X  

S Fredy Neüman  X  

KD Göran Gynnemo X   

S Maria Henriksson  X  

L Martin Johansson X   

SD Gerhard Karlsson  X  

MP Anders Blom X   

M  Lena Sjödahl X   

S Hassan Hussein  X  

V Elisabeth Klang X   

SD Malte Svensson  X  

C Ali Liaqat X   

S Susanne Berglund  X  
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Omröstningslista § 137 

 Ledamöter Ja Nej Avstår 

M Håkan Pettersson X   

S Thomas Svensson  X  

SD Christopher Münch  X  

M Zeynab Hussaini X   

KD Maria Bruckshaw X   

S Ingrid Schwanborg  X  

SD Mikael Lund  X  

C Vanja Wallemyr X   

M Pema Malmgren X   

S Kovan Akrawi  X  

S Emelie Nilrikson  X  

SD Per Magnusson  X  

M Christina Jorméus  X   

V Emil Estébanez X   

S Corry Thuresson  X  

SD Sonja Eriksson  X  

M Elias Assio X   

S Patrik Andersson  X  

KD Sam Jubrant X   

C Niclas Fällström X   

KD Ordförande Dan Hovskär X   

 Summa 25 26  

   

Paragrafen skickas till  
Alla nämnder 

Pia Alhäll, kommundirektör 

Magnus Fleischer, ekonomichef 

Christoffer Eriksson, bitr ekonomichef 
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