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Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset klockan 13:15–16:10 
Ajournering klockan 15:30–15:45 

Ajournering klockan  

 
 
 
 

Beslutande Göran Gynnemo (KD), ordförande 
Morgan Billman (M), 2:e vice ordförande 
Marie Post (S) 
Kjell-Åke Johansson (C) kl. 13:15-15:15 
§§ 54–56, del av § 57 
Ingemar Gustavsson (C) 
Anna-Brita Fransson (L) 
Milada Wurm (SD) 
Scott Schylander (V), kl. 13:15–15:30,  
§§ 54–57 
 

Conny Persson (KD), tjänstgörande 
ersättare 
Patrik Andersson (S), tjänstgörande 
ersättare 
Joakim Hedin (C), tjänstgörande 
ersättare 
Margareta Warrén Stomberg, 
tjänstgörande ersättare §§ 58–65 
Kent Mossby, tjänstgörande ersättare  
§§ 58–65 
 

Ersättare 

 

Margareta Warrén Stomberg (M), tjänstgörande ersättare §§ 58–65 
Kent Mossby (M), tjänstgörande ersättare §§ 58–65 
 
 

Övriga närvarande 
 
 
 

Hampus Haga, kultur- och fritidschef 
Michelle Lunne, nämndsekreterare 
Rebecka Shamoun, ekonom § 54  
Torbjörn Lindgren, verksamhetschef Bad & Fritid §§ 54–55, 58 
Elinor Karlsson, avdelningschef Kulturarv §§ 54-55 
Sarha Eng, avdelningschef Öppen Ungdomsverksamhet §§ 54–57 
Karoline Jernsparv, ungdomsstrateg §§ 54–57 
Emilia Tigell, ung kommunutvecklare §§ 54–56, del av § 57 
Ida Johansson, idrottsstrateg §§ 54–55 
Rob Coe, kulturstrateg §§ 54–55 
Karin Hermansson, kulturstrateg §§ 54–55 
Violeta Kazic, samordnare inkludering §§ 54–55 
Victor Lindberg, avdelningschef Bad §§ 54–55 
Stefan Andersson, verksamhetsutvecklare Bad & Fritid §§ 58, 60 

Justerare Marie Post 

Underskrifter                               Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför underskrifter 

 
Sekreterare Michelle Lunne Paragrafer §§ 54-65 

Ordförande Göran Gynnemo 

Justerare  Marie Post 

 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-09-28 

Justeringsdatum 2022-10-03 

Anslaget är uppsatt  2022-10-04–2022-10-25 

Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen 

Underskrift Digitalt genom anslag 

 Michelle Lunne 
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§ 54 Dnr 2021/00042 

Verksamhetsrapport per den 31 augusti 2022 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna kultur- och 

fritidsnämndens verksamhetsrapport per den 31 augusti 2022. 

Sammanfattning 

Verksamheterna har till stor del börjat hitta tillbaka till någon form av 

normalitet. Besöksnivåerna på samtliga verksamheter har ökat i jämförelse 

med samma tidpunkt förra året och planerade aktiviteter kan genomföras. 

Under sommaren har förvaltningen erbjudit aktiviteter, evenemang och 

mötesplatser runt om hela kommunen. Prognosen för årets utfall uppgår till -

73,1 mnkr och visar en avvikelse om -0,2 mnkr. Prognosavvikelserna är i 

huvudsak knutna till en ökad personalkostnad kopplat till övertagandet av 

slalombacken Mösseberg från Kommunstyrelsen. 

De tre strategierna från flerårsplanen 2022–2024 återspeglas i arbetet mot 

målen och förutsättningarna för måluppfyllelse är god. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-09-07 

Verksamhetsrapport för kultur- och fritidsnämnden per den 31 augusti 2022 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 
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§ 55 Dnr 2022/00074 

Information från avdelningschefer om sommaren 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1 Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Elinor Karlsson, avdelningschef kulturarv, Ida Johansson, idrottsstrateg, 

Sarha Eng, avdelningschef Öppen Ungdomsverksamhet och Victor 

Lindberg, avdelningschef Bad informerar om sommaren på kultur- och 

fritidsförvaltningen. Överlag har det varit en bra sommar och samtliga 

verksamheter har ökat sina besökssiffror jämfört med samma tidpunkt förra 

året. 
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§ 56 Dnr 2021/00019 

Information om Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 
år 2021 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1 Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att genomföra ungdomsenkäten 

LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) var tredje år. LUPP-enkäten 

utformas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 

och genomförs av regioner och kommuner i hela landet. Under hösten 2021 

genomfördes enkäten i Falköpings kommun och riktade sig till ungdomar i 

årskurs 8 och år 2 på gymnasiet, svarsfrekvensen var 83 %. I rapporten lyfts 

särskilt jämförelser i ungas livssituation kopplat till bostadsområden. I 

rapporten framgår att det finns stora skillnader i hälsa utifrån kön. Tjejer 

skattar sin hälsa sämre än vad killar gör och rapporterar även besvär som 

nedstämdhet, stress och huvudvärk i högre utsträckning. Både tjejer och 

killar skattar sin hälsa sämre jämfört med år 2018, men trots detta har 

skillnaderna mellan könen ökat. Tryggheten i Falköping varierar utifrån var 

unga bor och det finns också skillnader utifrån kön. Fler unga på 

landsbygden känner sig trygga i sitt bostadsområde än de som bor i staden. 

Unga på landsbygden är också generellt mer nöjda med sin fritid trots att de i 

högre utsträckning upplever hinder som har med avstånd och kollektivtrafik 

att göra. Det har skett en negativ utveckling vad gäller synen på inflytande, 

intresse för samhällsfrågor och politik. Det är också färre som anger att de 

vill vara med och påverka i kommunen i jämförelse med tidigare mätningar.  

Förtroendet för vuxna i allmänhet har minskat sedan 2018 och är lägre bland 

unga i staden. Mer än hälften av de svarande är osäkra på deras rättigheter 

enligt barnkonventionen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-09-08 

LUPP 2021 – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Falköpings kommun. 

Rapport från Enkätfabriken, mars 2022. 
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§ 57 Dnr 2022/00072 

Uppföljning av enkäten "Vad är bra fritid för dig?" 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1 Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsförvaltningen är genom Öppen Ungdomsverksamhet med i 

nätverket kvalitet- och kompetens i samverkan (KEKS). Nätverket 

tillhandahåller en enkät ”Vad är bra fritid för dig?” för att samla kunskap om 

hur ungdomar ser på sin fritid och hur de skulle vilja att den var till form och 

innehåll. Enkäten genomfördes för första gången i andra kommuner år 2019, 

resultatet och de nya kunskaperna upplevdes som både spännande och 

användbara av de kommuner som medverkade. Därför valde Öppen 

Ungdomsverksamhet att genomföra enkäten under våren år 2022 som ett led 

i det områdesbaserade arbetet. Genom att enkäten genomfördes i skolor och 

riktar sig till alla elever i årskurs 7 – 9, får vi veta hur olika grupper ser på 

verksamheten, både de som tar del av verksamheten och de som inte gör det. 

Det är så klart viktigt att få veta hur de som inte besöker verksamheten ser på 

dessa och vad som skulle kunna få dem att vilja delta.  

Svarsfrekvensen varierande beroende på skola, exempelvis svarade 99% av 

eleverna på Flobyskolan, medan på högstadium centrum deltog endast 47% 

av eleverna. Enkätsvaren visar att det finns många ungdomar, såväl bland 

regelbundna besökare som bland de som idag inte deltar i verksamheten, 

som är villiga och beredda att engagera sig om de förutsättningar som 

erbjuds är de rätta. Ungdomars delaktighet är central för en välfungerande 

Öppen Ungdomsverksamhet. Ungdomars delaktighet och lärande är också 

centrala mål för verksamheten, såväl inom KEKS som enligt centrala 

policydokument på europeisk och nationell nivå. Utvecklingsarbetet inom 

verksamheten måste därför bedrivas med unga, kontinuerligt och oavsett av 

vilka ungdomar verksamheten når för stunden. En ungdomsverksamhet som 

inte utvecklas står inte still, den går bakåt i samma takt som resten av 

samhället rör sig framåt. Dessutom är att vara ung att utvecklas. Den öppna 

ungdomsverksamheten måste därför vara en miljö där detta inte bara är 

möjligt utan där engagemanget och viljan att skapa nytt tillsammans ’sitter i 

väggarna’. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-09-20 

Enkätfrågorna ”Vad är bra fritid för dig?” 

  

 G
G

, M
P 

—
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k:

 ID
 1

53
15

34
09

7




 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7 (15) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-28 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

 
Digital signering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 58 Dnr 2022/00030 

Information om Gröna Jobb 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1 Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Falköpings kommun ska verka för ett socialt hållbart och attraktivt samhälle. 

Kommunen ska dessutom ge förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas. 

I tillägg till de övergripande målen har fullmäktige beslutat om en 

arbetsmarknadsstrategi. Det är avgörande att människor i Falköping i 

arbetsför ålder har ett arbete och kommunen som organisation ska, i alla 

delar, bidra till detta. Att arbeta för att stimulera till jobb på olika sätt görs i 

stor utsträckning men arbetslösheten är fortsatt stor och skiljer sig också 

mellan olika målgrupper.  

Under våren 2022 har kompetens- och arbetslivsförvaltningen, kultur- och 

fritidsförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans 

utarbetat en strukturerad samverkan för att uppnå målet om lägre 

arbetslöshet och färre personer i ekonomiskt bistånd. En mycket konkret 

identifierad möjlighet är att nyttja potentialen i arbetstillfällen i naturen. Att 

knyta an personer till så kallade gröna jobb är inget nytt men en outvecklad 

del i Falköpings kommun. Det finns många områden; spår, leder och platser i 

Falköpings kommun som direkt gynnar det attraktiva Falköping i relation till 

falköpingsborna som idag inte sköts, driftas och tas om hand. Det finns 

också delar inom detta område som görs idag som genom att arbeta med 

arbetsmarknadsinsatser skulle kunna organiseras om och ge mer värde till 

alla, både direkt knutna till uppgiften och mottagare av servicen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen jobbar 

redan idag i en mindre skala med arbetsmarknadsinsatser, men för att kunna 

växla upp detta och att kunna ta emot fler (målet är runt 20 personer) så har 

det nu rekryterats en arbetsledare. Rekryteringen är intern då personen i 

fråga idag jobbar som anläggningsarbetare inom park- och gatas 

organisation. Arbetsledaren ska delas mellan förvaltningarna men rent 

formellt ligga under kultur-och fritidsförvaltningen. Arbetsledaren börjar sin 

tjänst 1 december 2022. Det är viktigt att den nya arbetsledaren får ett bra 

sammanhang och kollegialt stöd. Detta kommer lösas genom att 

arbetsledaren kommer ha täta kontakter mot övriga arbetsledare/chefer inom 

samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen samt 

även finnas med på respektive avdelnings (park- och gata, bad & fritid samt 

kulturarv) lednings- och planeringsmöten.  

Arbetsledare och personal kommer att utgå ifrån och ha sin bas i kompetens- 

och arbetslivsförvaltningens lokaler på Nils Ericsongatan. Då det är en ny 
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organisation och uppstart samt introduktion behövs startar kommer gruppen 

till en början inte bestå av 20 personer, utan tanken är att vi startar med max 

10–12 personer och kan sedan växa när organisationen satt sig. När 

organisationen är fullt utvecklad blir 20 personer en stor grupp och vi 

kommer därför ihop med kompetens och arbetslivsförvaltningen att ta fram 

teamledare inom respektive arbetsgrupp för att hålla ihop ett arbetslag som 

delvis avlastar arbetsledaren. Detta är personer som kommit längre i sin 

arbetsanpassning och som vi hittar genom coacherna på kompetens- och 

arbetslivsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-09-07 
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§ 59 Dnr 2022/00042 

Lokalvårdsansvar för anläggningar inom Oden- och 
Frejaområdena 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1 Ärendet utgår ifrån dagordningen på grund av pågående fackliga 

förhandlingar. 

  

 

Paragrafen skickas till  
Torbjörn Lindgren, verksamhetschef Bad & Fritid 
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§ 60 Dnr 2022/00057 

Svar på remiss från kommunstyrelsen om strategi och 
handlingsprogram för kommunägd skog 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

och handlingsprogram för kommunägd skog. 

Sammanfattning 

Strategidokumentet ger en bra bild över skogsskötselfrågornas position i 

förhållande till lagar, regionala och nationella mål samt Agenda 2030. 

Handlingsprogrammet är konkret och genomarbetat i förhållande till de 

nationella miljömålen. Bilagorna ger förklaringar till fackuttryck och tydliga 

beskrivningar av vad olika metoder för skogsbruk består av. Strategi och 

handlingsprogram är lättläst och hanterbart både för lekmannen och berörda 

tjänstepersoner. Strategin kommer förstås att styra arbetet med kommunens 

skogsbruksplan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-07-04 

Remiss från kommunstyrelsen om strategi och handlingsprogram för 

kommunägd skog 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 

 G
G

, M
P 

—
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k:

 ID
 1

53
15

34
09

7




 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11 (15) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-28 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

 
Digital signering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 61 Dnr 2021/00085 

Byte av datum för kultur- och fritidsnämndens 
sammanträde 25 oktober 2022 och anmälan till 
Kommunträffen i Skaraborg 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1 Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25 oktober klockan 13:15 

tidigareläggs till den 24 oktober klockan 13:15. 

2 Varje parti får anmäla en representant var med rätt till ekonomisk 

ersättning för förlorad arbetsinkomst till Kommunträffen i Skaraborg den 25 

oktober 2022. 

3 Sammanträdesarvode utbetalas ej till deltagande representanter på 

Kommunträffen i Skaraborg den 25 oktober 2022. 

Sammanfattning 

RF-SISU Västra Götaland har bjudit in till en kommunträff i Skaraborg. 

Dagen vänder sig till politiker, tjänstepersoner och chefer inom kultur- och 

fritidsområdet. Kommunträffen äger rum den 25 oktober i Vara konserthus. 

Denna träff kolliderar med kultur- och fritidsnämndens sammanträde samma 

dag klockan 13.15. Därför föreslås att nämndens sammanträde tidigareläggs 

till den 24 oktober klockan 13:15. Varje parti föreslås även anmäla en 

representant var att deltaga vid Kommunträffen i Skaraborg. 

Sammanträdesarvode utbetalas ej till deltagande representanter från 

respektive parti. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-09-26 

Inbjudan till Kommunträffen i Skaraborg 

  

 

Paragrafen skickas till  
Michelle Lunne, nämndsekreterare 
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§ 62 Dnr 2022/00001 

Delegationsbeslut 2022 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

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

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

Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat.  

Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsut-

skottet, ordföranden och tjänstepersoner i enlighet med kultur- och 

fritidsnämndens delegationsbestämmelser.  

Ett beslut som en delegat fattar med stöd av delegationsbestämmelserna har 

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

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

fritidsnämnden när som helst återkalla delegationen. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ett delegationsbeslut som fattas med stöd av kultur- och fritidsnämndens 

delegationsbestämmelser ska anmälas till kultur- och fritidsnämnden vid 

dess nästkommande sammanträde. Samtliga anmälda delegationsbeslut 

presenteras för kultur- och fritidsnämnden i form av nedanstående 

förteckning. 

Dokument-id Beslut Delegat 

17140 Anställningar inom kultur- och 

fritidsförvaltningen augusti 2022 

Victor Lindberg 

Sarha Eng 

Jörgen 

Malmström 

Hampus Haga 

 

17134 Protokollsutdrag 2022-09-13 § 41 

Svar på remiss från 

kommunstyrelsen av Verksamhet 

och drift av skidanläggning 

Mösseberg samt ändring av 

kommunstyrelsens och kultur- och 

fritidsnämndens reglementen 

Kultur- och 

fritidsnämndens 

arbetsutskott 

17079 Avtal – Skissavtal Falköpings 

stadskärna Lilla Mösseberg 

Karin 

Hermansson 
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§ 63 Dnr 2022/00002 

Anmälningsärenden 2022 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Följande anmälningsärenden läggs till handlingarna. 

  

 

            

Nr Ärende 

1 Beslut från Kommunfullmäktige § 91/2022 – Entledigande av Peter 

Spångberg Nordheim (KD) från uppdraget som ledamot i kultur- 

och fritidsnämnden 

2 Beslut från Kommunfullmäktige § 86/2022 – Ändring av riktlinjer 

för god ekonomisk hushållning och hantering av 

resultatutjämningsreserv 
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§ 64 Dnr 15797 

Information från kultur- och fritidsförvaltningen 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1 Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Hampus Haga, kultur- och fritidschef, informerar om följande;  

 I och med att nya ansvarsområden tillfaller avdelning fritid har 

tillfällig förstärkning skett för att minska arbetsbelastningen. Ida 

Johansson, idrottsstrateg, kommer fram till den 31 mars stötta upp i 

verksamheten. 

 Ett första utkast kommer snart att lämnas över till uppdragsgivaren i 

projektet om lokalisering av kulturverksamheter i centrum.  

 I Dotorpsprojektet, som syftar till att utveckla området för att på sikt 

stärka tryggheten, har dialogmöten med föreningarna i området 

påbörjats.  

 Chefer inom förvaltningen har deltagit i kommunens chefsdagar om 

tilitsbaserad styrning- och ledning. Implementering av arbetssättet 

inom förvaltningen pågår. 

 Diskussion förs redan nu för hur förvaltningen ska hantera 

kommande omställningskrav för år 2024. Återrapportering av 

omställningskravet för år 2023 kommer ske på nämndens möte den 

24 oktober. 
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§ 65 Dnr 8039 

Information från förtroendevalda 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1 Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Morgan Billman (M) efterfrågar information om nationaldagsfirandet i 

Plantis samt arrangemanget Motor i Plantis. Förvaltningschefen återkommer 

med svar på nämndens möte den 24 oktober. 
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Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset klockan 13:15–16:10 
Ajournering klockan 15:30–15:45 


Ajournering klockan  


 
 
 
 


Beslutande Göran Gynnemo (KD), ordförande 
Morgan Billman (M), 2:e vice ordförande 
Marie Post (S) 
Kjell-Åke Johansson (C) kl. 13:15-15:15 
§§ 54–56, del av § 57 
Ingemar Gustavsson (C) 
Anna-Brita Fransson (L) 
Milada Wurm (SD) 
Scott Schylander (V), kl. 13:15–15:30,  
§§ 54–57 
 


Conny Persson (KD), tjänstgörande 
ersättare 
Patrik Andersson (S), tjänstgörande 
ersättare 
Joakim Hedin (C), tjänstgörande 
ersättare 
Margareta Warrén Stomberg, 
tjänstgörande ersättare §§ 58–65 
Kent Mossby, tjänstgörande ersättare  
§§ 58–65 
 


Ersättare 


 


Margareta Warrén Stomberg (M), tjänstgörande ersättare §§ 58–65 
Kent Mossby (M), tjänstgörande ersättare §§ 58–65 
 
 


Övriga närvarande 
 
 
 


Hampus Haga, kultur- och fritidschef 
Michelle Lunne, nämndsekreterare 
Rebecka Shamoun, ekonom § 54  
Torbjörn Lindgren, verksamhetschef Bad & Fritid §§ 54–55, 58 
Elinor Karlsson, avdelningschef Kulturarv §§ 54-55 
Sarha Eng, avdelningschef Öppen Ungdomsverksamhet §§ 54–57 
Karoline Jernsparv, ungdomsstrateg §§ 54–57 
Emilia Tigell, ung kommunutvecklare §§ 54–56, del av § 57 
Ida Johansson, idrottsstrateg §§ 54–55 
Rob Coe, kulturstrateg §§ 54–55 
Karin Hermansson, kulturstrateg §§ 54–55 
Violeta Kazic, samordnare inkludering §§ 54–55 
Victor Lindberg, avdelningschef Bad §§ 54–55 
Stefan Andersson, verksamhetsutvecklare Bad & Fritid §§ 58, 60 


Justerare Marie Post 


Underskrifter                               Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför underskrifter 


 
Sekreterare Michelle Lunne Paragrafer §§ 54-65 


Ordförande Göran Gynnemo 


Justerare  Marie Post 


 


ANSLAGSBEVIS 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Organ Kultur- och fritidsnämnden 


Sammanträdesdatum 2022-09-28 


Justeringsdatum 2022-10-03 


Anslaget är uppsatt  2022-10-04–2022-10-25 


Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen 


Underskrift Digitalt genom anslag 


 Michelle Lunne 
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§ 54 Dnr 2021/00042 


Verksamhetsrapport per den 31 augusti 2022 


Kultur- och fritidsnämndens beslut 


1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna kultur- och 


fritidsnämndens verksamhetsrapport per den 31 augusti 2022. 


Sammanfattning 


Verksamheterna har till stor del börjat hitta tillbaka till någon form av 


normalitet. Besöksnivåerna på samtliga verksamheter har ökat i jämförelse 


med samma tidpunkt förra året och planerade aktiviteter kan genomföras. 


Under sommaren har förvaltningen erbjudit aktiviteter, evenemang och 


mötesplatser runt om hela kommunen. Prognosen för årets utfall uppgår till -


73,1 mnkr och visar en avvikelse om -0,2 mnkr. Prognosavvikelserna är i 


huvudsak knutna till en ökad personalkostnad kopplat till övertagandet av 


slalombacken Mösseberg från Kommunstyrelsen. 


De tre strategierna från flerårsplanen 2022–2024 återspeglas i arbetet mot 


målen och förutsättningarna för måluppfyllelse är god. 


Bakgrund 


Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-09-07 


Verksamhetsrapport för kultur- och fritidsnämnden per den 31 augusti 2022 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 
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§ 55 Dnr 2022/00074 


Information från avdelningschefer om sommaren 


Kultur- och fritidsnämndens beslut 


1 Informationen läggs till handlingarna. 


Sammanfattning 


Elinor Karlsson, avdelningschef kulturarv, Ida Johansson, idrottsstrateg, 


Sarha Eng, avdelningschef Öppen Ungdomsverksamhet och Victor 


Lindberg, avdelningschef Bad informerar om sommaren på kultur- och 


fritidsförvaltningen. Överlag har det varit en bra sommar och samtliga 


verksamheter har ökat sina besökssiffror jämfört med samma tidpunkt förra 


året. 
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§ 56 Dnr 2021/00019 


Information om Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 
år 2021 


Kultur- och fritidsnämndens beslut 


1 Informationen läggs till handlingarna. 


Sammanfattning 


Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att genomföra ungdomsenkäten 


LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) var tredje år. LUPP-enkäten 


utformas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 


och genomförs av regioner och kommuner i hela landet. Under hösten 2021 


genomfördes enkäten i Falköpings kommun och riktade sig till ungdomar i 


årskurs 8 och år 2 på gymnasiet, svarsfrekvensen var 83 %. I rapporten lyfts 


särskilt jämförelser i ungas livssituation kopplat till bostadsområden. I 


rapporten framgår att det finns stora skillnader i hälsa utifrån kön. Tjejer 


skattar sin hälsa sämre än vad killar gör och rapporterar även besvär som 


nedstämdhet, stress och huvudvärk i högre utsträckning. Både tjejer och 


killar skattar sin hälsa sämre jämfört med år 2018, men trots detta har 


skillnaderna mellan könen ökat. Tryggheten i Falköping varierar utifrån var 


unga bor och det finns också skillnader utifrån kön. Fler unga på 


landsbygden känner sig trygga i sitt bostadsområde än de som bor i staden. 


Unga på landsbygden är också generellt mer nöjda med sin fritid trots att de i 


högre utsträckning upplever hinder som har med avstånd och kollektivtrafik 


att göra. Det har skett en negativ utveckling vad gäller synen på inflytande, 


intresse för samhällsfrågor och politik. Det är också färre som anger att de 


vill vara med och påverka i kommunen i jämförelse med tidigare mätningar.  


Förtroendet för vuxna i allmänhet har minskat sedan 2018 och är lägre bland 


unga i staden. Mer än hälften av de svarande är osäkra på deras rättigheter 


enligt barnkonventionen. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-09-08 


LUPP 2021 – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Falköpings kommun. 


Rapport från Enkätfabriken, mars 2022. 
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§ 57 Dnr 2022/00072 


Uppföljning av enkäten "Vad är bra fritid för dig?" 


Kultur- och fritidsnämndens beslut 


1 Informationen läggs till handlingarna. 


Sammanfattning 


Kultur- och fritidsförvaltningen är genom Öppen Ungdomsverksamhet med i 


nätverket kvalitet- och kompetens i samverkan (KEKS). Nätverket 


tillhandahåller en enkät ”Vad är bra fritid för dig?” för att samla kunskap om 


hur ungdomar ser på sin fritid och hur de skulle vilja att den var till form och 


innehåll. Enkäten genomfördes för första gången i andra kommuner år 2019, 


resultatet och de nya kunskaperna upplevdes som både spännande och 


användbara av de kommuner som medverkade. Därför valde Öppen 


Ungdomsverksamhet att genomföra enkäten under våren år 2022 som ett led 


i det områdesbaserade arbetet. Genom att enkäten genomfördes i skolor och 


riktar sig till alla elever i årskurs 7 – 9, får vi veta hur olika grupper ser på 


verksamheten, både de som tar del av verksamheten och de som inte gör det. 


Det är så klart viktigt att få veta hur de som inte besöker verksamheten ser på 


dessa och vad som skulle kunna få dem att vilja delta.  


Svarsfrekvensen varierande beroende på skola, exempelvis svarade 99% av 


eleverna på Flobyskolan, medan på högstadium centrum deltog endast 47% 


av eleverna. Enkätsvaren visar att det finns många ungdomar, såväl bland 


regelbundna besökare som bland de som idag inte deltar i verksamheten, 


som är villiga och beredda att engagera sig om de förutsättningar som 


erbjuds är de rätta. Ungdomars delaktighet är central för en välfungerande 


Öppen Ungdomsverksamhet. Ungdomars delaktighet och lärande är också 


centrala mål för verksamheten, såväl inom KEKS som enligt centrala 


policydokument på europeisk och nationell nivå. Utvecklingsarbetet inom 


verksamheten måste därför bedrivas med unga, kontinuerligt och oavsett av 


vilka ungdomar verksamheten når för stunden. En ungdomsverksamhet som 


inte utvecklas står inte still, den går bakåt i samma takt som resten av 


samhället rör sig framåt. Dessutom är att vara ung att utvecklas. Den öppna 


ungdomsverksamheten måste därför vara en miljö där detta inte bara är 


möjligt utan där engagemanget och viljan att skapa nytt tillsammans ’sitter i 


väggarna’. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-09-20 


Enkätfrågorna ”Vad är bra fritid för dig?” 
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§ 58 Dnr 2022/00030 


Information om Gröna Jobb 


Kultur- och fritidsnämndens beslut 


1 Informationen läggs till handlingarna. 


Sammanfattning 


Falköpings kommun ska verka för ett socialt hållbart och attraktivt samhälle. 


Kommunen ska dessutom ge förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas. 


I tillägg till de övergripande målen har fullmäktige beslutat om en 


arbetsmarknadsstrategi. Det är avgörande att människor i Falköping i 


arbetsför ålder har ett arbete och kommunen som organisation ska, i alla 


delar, bidra till detta. Att arbeta för att stimulera till jobb på olika sätt görs i 


stor utsträckning men arbetslösheten är fortsatt stor och skiljer sig också 


mellan olika målgrupper.  


Under våren 2022 har kompetens- och arbetslivsförvaltningen, kultur- och 


fritidsförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans 


utarbetat en strukturerad samverkan för att uppnå målet om lägre 


arbetslöshet och färre personer i ekonomiskt bistånd. En mycket konkret 


identifierad möjlighet är att nyttja potentialen i arbetstillfällen i naturen. Att 


knyta an personer till så kallade gröna jobb är inget nytt men en outvecklad 


del i Falköpings kommun. Det finns många områden; spår, leder och platser i 


Falköpings kommun som direkt gynnar det attraktiva Falköping i relation till 


falköpingsborna som idag inte sköts, driftas och tas om hand. Det finns 


också delar inom detta område som görs idag som genom att arbeta med 


arbetsmarknadsinsatser skulle kunna organiseras om och ge mer värde till 


alla, både direkt knutna till uppgiften och mottagare av servicen. 


Samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen jobbar 


redan idag i en mindre skala med arbetsmarknadsinsatser, men för att kunna 


växla upp detta och att kunna ta emot fler (målet är runt 20 personer) så har 


det nu rekryterats en arbetsledare. Rekryteringen är intern då personen i 


fråga idag jobbar som anläggningsarbetare inom park- och gatas 


organisation. Arbetsledaren ska delas mellan förvaltningarna men rent 


formellt ligga under kultur-och fritidsförvaltningen. Arbetsledaren börjar sin 


tjänst 1 december 2022. Det är viktigt att den nya arbetsledaren får ett bra 


sammanhang och kollegialt stöd. Detta kommer lösas genom att 


arbetsledaren kommer ha täta kontakter mot övriga arbetsledare/chefer inom 


samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen samt 


även finnas med på respektive avdelnings (park- och gata, bad & fritid samt 


kulturarv) lednings- och planeringsmöten.  


Arbetsledare och personal kommer att utgå ifrån och ha sin bas i kompetens- 


och arbetslivsförvaltningens lokaler på Nils Ericsongatan. Då det är en ny 
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organisation och uppstart samt introduktion behövs startar kommer gruppen 


till en början inte bestå av 20 personer, utan tanken är att vi startar med max 


10–12 personer och kan sedan växa när organisationen satt sig. När 


organisationen är fullt utvecklad blir 20 personer en stor grupp och vi 


kommer därför ihop med kompetens och arbetslivsförvaltningen att ta fram 


teamledare inom respektive arbetsgrupp för att hålla ihop ett arbetslag som 


delvis avlastar arbetsledaren. Detta är personer som kommit längre i sin 


arbetsanpassning och som vi hittar genom coacherna på kompetens- och 


arbetslivsförvaltningen. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-09-07 
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§ 59 Dnr 2022/00042 


Lokalvårdsansvar för anläggningar inom Oden- och 
Frejaområdena 


Kultur- och fritidsnämndens beslut 


1 Ärendet utgår ifrån dagordningen på grund av pågående fackliga 


förhandlingar. 


  


 


Paragrafen skickas till  
Torbjörn Lindgren, verksamhetschef Bad & Fritid 
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§ 60 Dnr 2022/00057 


Svar på remiss från kommunstyrelsen om strategi och 
handlingsprogram för kommunägd skog 


Kultur- och fritidsnämndens beslut 


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


och handlingsprogram för kommunägd skog. 


Sammanfattning 


Strategidokumentet ger en bra bild över skogsskötselfrågornas position i 


förhållande till lagar, regionala och nationella mål samt Agenda 2030. 


Handlingsprogrammet är konkret och genomarbetat i förhållande till de 


nationella miljömålen. Bilagorna ger förklaringar till fackuttryck och tydliga 


beskrivningar av vad olika metoder för skogsbruk består av. Strategi och 


handlingsprogram är lättläst och hanterbart både för lekmannen och berörda 


tjänstepersoner. Strategin kommer förstås att styra arbetet med kommunens 


skogsbruksplan. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-07-04 


Remiss från kommunstyrelsen om strategi och handlingsprogram för 


kommunägd skog 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 
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§ 61 Dnr 2021/00085 


Byte av datum för kultur- och fritidsnämndens 
sammanträde 25 oktober 2022 och anmälan till 
Kommunträffen i Skaraborg 


Kultur- och fritidsnämndens beslut 


1 Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25 oktober klockan 13:15 


tidigareläggs till den 24 oktober klockan 13:15. 


2 Varje parti får anmäla en representant var med rätt till ekonomisk 


ersättning för förlorad arbetsinkomst till Kommunträffen i Skaraborg den 25 


oktober 2022. 


3 Sammanträdesarvode utbetalas ej till deltagande representanter på 


Kommunträffen i Skaraborg den 25 oktober 2022. 


Sammanfattning 


RF-SISU Västra Götaland har bjudit in till en kommunträff i Skaraborg. 


Dagen vänder sig till politiker, tjänstepersoner och chefer inom kultur- och 


fritidsområdet. Kommunträffen äger rum den 25 oktober i Vara konserthus. 


Denna träff kolliderar med kultur- och fritidsnämndens sammanträde samma 


dag klockan 13.15. Därför föreslås att nämndens sammanträde tidigareläggs 


till den 24 oktober klockan 13:15. Varje parti föreslås även anmäla en 


representant var att deltaga vid Kommunträffen i Skaraborg. 


Sammanträdesarvode utbetalas ej till deltagande representanter från 


respektive parti. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-09-26 


Inbjudan till Kommunträffen i Skaraborg 


  


 


Paragrafen skickas till  
Michelle Lunne, nämndsekreterare 
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§ 62 Dnr 2022/00001 


Delegationsbeslut 2022 


Kultur- och fritidsnämndens beslut 


Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 


Sammanfattning 


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


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


Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat.  


Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsut-


skottet, ordföranden och tjänstepersoner i enlighet med kultur- och 


fritidsnämndens delegationsbestämmelser.  


Ett beslut som en delegat fattar med stöd av delegationsbestämmelserna har 


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


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


fritidsnämnden när som helst återkalla delegationen. 


Anmälan av delegationsbeslut 


Ett delegationsbeslut som fattas med stöd av kultur- och fritidsnämndens 


delegationsbestämmelser ska anmälas till kultur- och fritidsnämnden vid 


dess nästkommande sammanträde. Samtliga anmälda delegationsbeslut 


presenteras för kultur- och fritidsnämnden i form av nedanstående 


förteckning. 


Dokument-id Beslut Delegat 


17140 Anställningar inom kultur- och 


fritidsförvaltningen augusti 2022 


Victor Lindberg 


Sarha Eng 


Jörgen 


Malmström 


Hampus Haga 


 


17134 Protokollsutdrag 2022-09-13 § 41 


Svar på remiss från 


kommunstyrelsen av Verksamhet 


och drift av skidanläggning 


Mösseberg samt ändring av 


kommunstyrelsens och kultur- och 


fritidsnämndens reglementen 


Kultur- och 


fritidsnämndens 


arbetsutskott 


17079 Avtal – Skissavtal Falköpings 


stadskärna Lilla Mösseberg 


Karin 


Hermansson 


  







 


Kultur- och fritidsnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


13 (15) 


Sammanträdesdatum 


2022-09-28 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 


 
Digital signering 


  Protokollsutdraget bestyrks 


 


§ 63 Dnr 2022/00002 


Anmälningsärenden 2022 


Kultur- och fritidsnämndens beslut 


Följande anmälningsärenden läggs till handlingarna. 


  


 


            


Nr Ärende 


1 Beslut från Kommunfullmäktige § 91/2022 – Entledigande av Peter 


Spångberg Nordheim (KD) från uppdraget som ledamot i kultur- 


och fritidsnämnden 


2 Beslut från Kommunfullmäktige § 86/2022 – Ändring av riktlinjer 


för god ekonomisk hushållning och hantering av 


resultatutjämningsreserv 
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§ 64 Dnr 15797 


Information från kultur- och fritidsförvaltningen 


Kultur- och fritidsnämndens beslut 


1 Informationen läggs till handlingarna. 


Sammanfattning 


Hampus Haga, kultur- och fritidschef, informerar om följande;  


 I och med att nya ansvarsområden tillfaller avdelning fritid har 


tillfällig förstärkning skett för att minska arbetsbelastningen. Ida 


Johansson, idrottsstrateg, kommer fram till den 31 mars stötta upp i 


verksamheten. 


 Ett första utkast kommer snart att lämnas över till uppdragsgivaren i 


projektet om lokalisering av kulturverksamheter i centrum.  


 I Dotorpsprojektet, som syftar till att utveckla området för att på sikt 


stärka tryggheten, har dialogmöten med föreningarna i området 


påbörjats.  


 Chefer inom förvaltningen har deltagit i kommunens chefsdagar om 


tilitsbaserad styrning- och ledning. Implementering av arbetssättet 


inom förvaltningen pågår. 


 Diskussion förs redan nu för hur förvaltningen ska hantera 


kommande omställningskrav för år 2024. Återrapportering av 


omställningskravet för år 2023 kommer ske på nämndens möte den 


24 oktober. 
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§ 65 Dnr 8039 


Information från förtroendevalda 


Kultur- och fritidsnämndens beslut 


1 Informationen läggs till handlingarna. 


Sammanfattning 


Morgan Billman (M) efterfrågar information om nationaldagsfirandet i 


Plantis samt arrangemanget Motor i Plantis. Förvaltningschefen återkommer 


med svar på nämndens möte den 24 oktober. 
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