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Inledning
Syfte

nämndens uppdrag

Syftet med verksamhetsplanen är att vara ett verktyg
för planering av verksamhet, tydliggöra mål och
strategier samt vara ett stöd för uppföljning av verksamheten. Verksamhetsplanen syftar också till att
mål och ambitioner ska samspela med de resurser
som nämnden råder över. Likväl ska verksamhetsplanen bidra till en utvecklad framförhållning och
beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga. I samband med att nämnden
beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar
den även om sin plan för internkontroll.

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 fritidsverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden ska främja delaktighet och möjlighet till påverkan för dem som
verksamheten riktar sig till. Kultur- och fritidsnämnden bedriver besöksnäringsverksamhet. Kultur- och
fritidsnämnden ansvarar för kommunens folkbibliotek och fullgör kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen (2013:801). Kultur- och fritidsnämnden
ansvarar för den museala verksamheten enligt museilagen (2017:563).

Planen ska ta sin utgångspunkt i kommunen som
helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla till
varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. Det är
viktigt att vi på sikt kan känna att planen blir heltäckande och användbar i vardagen. Kommunen är
inne i ett utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra verksamhets- och ekonomistyrning.
Nämnden följer kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget bland annat i samband med kommunens gemensamma uppföljningar vid första tertialen,
delårsbokslutet och vid årsbokslutet.
I framarbetandet av verksamhetsplanen behöver hänsyn tas till hela styrkedjan, vilket innebär att nationell styrning måste ligga i linje med kommunens
viljeriktning.

Inom förvaltningen bedrivs en omfattande kontinuerlig verksamhet som beskrivs i respektive avdelningsplan.
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 kunskap, demokrati och rättighetsfrågor såsom ordets
makt, föreningsrätt, rösträtt, social sammanhållning
m.m. Samhällets uppbyggnad kring god hälsa för
alla har utvecklat stora delar av de insatser som
nämnden ansvarar för idag. Det betyder också att dagens 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. Avdelningen fungerar som stöd för cheferna med funktioner 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-, styroch ledningsorganisation. Avdelningarna för bad &
fritid, bibliotek, kulturarv och öppen ungdomsverksamhet har varsin chef.
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Vision, mål och styrning
kommunens vision – Det goda livet

agenda 2030

Det Goda Livet är kommunens vision om det hållbara samhället, ett samhälle i balans och harmoni,
även för kommande generationer. Det Goda Livet
bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva invånare. Livskvalitetsfrågorna värnas för att öka välbefinnandet och trivseln för invånarna i Falköpings
kommun.

Kommunens vision om
det goda livet, med de tre
hållbarhetsdimensionerna
samt de prioriterade målen, hänger tätt ihop med
FNs Agenda 2030.

Det finns tydliga kopplingar mellan delaktighet, inflytande och hälsa. När enskilda individer och grupper får möjlighet att påverka sin livskvalitet och utvecklingen av samhället i stort, uppstår en känsla av
medskapande som bidrar till meningsfullhet. Meningsfullhet är avgörande för att skapa det goda livet
för Falköpings kommuns invånare. Falköping tar ansvar för en gemensam framtid och en hållbar utveckling. Kommunen vill skapa det goda livet för
kommunens invånare och för kommande generationer.
Viljan är att driva en förändringsprocess där kommunen går före i utvecklingen av ett hållbart samhälle, där naturens och de mänskliga resurserna används medvetet och balanserat. Ekologin sätter ramarna och villkoren med planetens absoluta gränser,
ekosystem och naturens resurser. Ekonomin är ett
medel för att skapa social hållbarhet. Det är själva
målsättningen med det dynamiska och rättvisa samhället där de mänskliga behoven uppfylls. Kommunen ser ett tydligt samband mellan hållbara satsningar och den lokala utvecklingen. Falköping ska
vara en bra kommun att besöka, bo och verka i – nu
och i framtiden. Kommunen som organisation är till
för falköpingsborna och strävar efter att alla ska behandlas rättvist och lika, att relationer kännetecknas
av öppenhet, respekt och ett gott bemötande, att
goda resultat uppnås genom effektivitet, tillit och
samverkan.

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 utmaningar kommunen ställs inför är komplexa och agendan kan vara ett verktyg för att sortera, prioritera
hitta synergieffekter och följa upp resultatet av det
arbete kommunen gör.
politisk prioritering
I förarbetet till flerårsplan för år 2022–2024 har den
styrande politiska majoriteten identifierat följande
fokusområden:





Arbetsmarknad
Digitalisering
Klimat
Trygghet

Till de tre första, av fyra fokusområden, finns det
strategier som ska fungera som verktyg i arbetet med
fokusområdena. Arbetet med fokusområden ska genomsyra alla fyra övergripande målen.
Nämndernas mål
Varje nämnd har möjlighet att utifrån kommunfullmäktiges mål bryta ner de fyra övergripande målen
till olika nämndspecifika delmål. Nämnderna kan
också välja att arbeta med kommunfullmäktiges mål
utan att bryta ner målen.
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Nämndens omvärlds- och framtidsanalys

Trygghet och allas rätt att delta
Att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid
främjar god hälsa och trygghet. Att ha roligt, känna
samhörighet och uppleva delaktighet, lärande och
utmaningar, fysisk aktivitet och upplevelser är hälsofrämjande och personligt utvecklande för människan.
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 relevans för att kunna förändra
och anpassa verksamheterna för att bli attraktiv för
fler. Att möjliggöra för alla invånare att delta är
grundläggande för att förhindra ökning av segregation och ökade samhällsklyftor.
Kultur- och fritidssektorn har ett stort ansvar i att ge
förutsättningar för människor att mötas. Sektorn behöver ta hänsyn till de socioekonomiska 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 mötesplatser 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 socioekonomisk 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 och nya arbetsmetoder. Det
finns en förväntan om att kommunen ska erbjuda
digitala alternativ i kontakt och service. Utövandet
av intressen och fritid sker, för framför allt unga,
till stor del på internet. Det är därför viktigt att förvaltningen möter behoven av digitala forum och
mötesplatser, vilket även har potential att bli en gemensam plattform för både stad och landsbygd. Digitaliseringen innebär även en snabbare informationsspridning och gör att rörelser från hela världen
når Falköping ögonblickligen. Ständig omvärldsbevakning krävs och verksamheterna utmanas i att arbeta med de långsiktiga perspektiven i en omvärld
som rör sig snabbt.
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Trots att majoriteten av Sveriges befolkning idag är
digitala så uppger 6 % att de aldrig eller sällan använder internet. De är ofta äldre, bor ensamma på
landsbygden och har en låg utbildning och inkomst.
Genom den snabba digitaliseringen riskerar de att
hamna i flera former av utanförskap.
Den digitala tekniken och samhällets stora informationsflöde ställer stora krav på människan att kritiskt kunna granska och validera information. I
spåren av detta blir förvaltningens roll som bärare
av kunskap särskilt viktig. Genom lärandeinsatser
kan förvaltningen också bidra till att motverka den
polarisering som sker i samhället.
Falköpings kommun har arbetat fram en digitaliseringsstrategi vilken kommer att ge riktning till
samtliga förvaltningar och nämnder framåt.
Former för ideellt engagemang
Sverige har sin demokratiutveckling genom organisering. Människor har genom tiderna känt stark tillhörighet genom idéburen gemenskap. Här utmanas
såväl idrotten som kulturen i att färre människor
sluter sig till föreningar. Deltagandet i såväl föreningsliv som i det offentliga utbudet på fritiden
sjunker med åldern. Fler slutar i lägre ålder och
samtidigt erbjuds aktiviteter för allt yngre barn. Utbudet och resurser möter inte de unga och vuxna
som vill göra något nytt.
Bland barn och unga är det ungdomar i åldrarna 16–
19 år som främst upplever att de har så mycket fritid att de inte vet vad de ska göra med sin tid. Här
finns en efterfrågan som verksamheter kan möta genom att omfördela resurserna och ha dialog med
målgruppen.
När unga i Falköping avstår fritidsaktiviteter i det
befintliga utbudet så är det oftast för att det inte intresserar. En del ungdomar avstår från fritidsaktiviteter när det kostar för mycket eller för att det är för
stora geografiska avstånd. Unga vill på sin fritid i
första hand uppleva att de har roligt, att de kan lära
sig nytt som intresserar samt att de får möjlighet att
uttrycka sig och sin personlighet.
Det eftersöks i allt högre grad flexibla och anpassningsbara former för engagemang och utövande av
idrott eller kultur. Detta utmanar inte enbart idén
om demokratin utan också hur organiseringen och
systemen utformas. Frågor som bidrag till föreningar, vilka anläggningar och lokaler som krävs
och synen på vem som har rätt till vad, är avgörande för att möta nya former för organisering och
engagemang.
När färre utövar traditionella idrotter utmanas
tanken om vilka typer av anläggningar som behövs.
De aktiviteter som är tillgängliga för många under
flexibla tider blir allt viktigare. Att lokaler och ytor
är tillgänglighetsanpassade är nödvändigt för att
alla ska ha möjlighet att nyttja dem.
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Stad och landsbygd
Samspel mellan stad och landsbygd
I Sverige råder urbanisering där människor i allt
högre utsträckning flyttar till städer eller större orter. I denna rörelse ställs staden ofta fram som normen och landsbygden som det avvikande. I kölvattnet av urbaniseringsnormen skapas föreställningar
och ibland även myter om landsbygdens människor,
levnadssätt och verksamheter.
Falköpings stad och tätorterna är beroende av landsbygdens varor, tjänster och platser för rekreation
och upplevelser. Landsbygden är beroende av staden för försäljning av varor och tjänster samt för utveckling av samhällstjänster.
Den sviktande fysiska handeln ger utrymme för
upplevelsebaserade möten i våra tätorter. Här krävs
långsiktig planering och ett övergripande sektorstänk för att idrotten, fritiden och kulturen ska möta
behoven och kunna bidra till samhällsutvecklingen.
Kulturens roll i gestaltade livsmiljöer
Konst och kultur skapar mening och sammanhang.
Det är därför viktigt att kulturen ges en inkluderad
plats i planeringen av attraktiva och hållbara samhällen genom satsningar på konstnärlig gestaltning,
platser för kulturaktiviteter och bevarande av byggnader och kulturmiljöer. Kulturen kan utöver värdet
i sig även fungera som ett verktyg i utvecklingen av
miljöer och platser genom att exempelvis konstnärer anlitas i arbetsprocesser för att vidga perspektiven.
Turism
Museer lockar allt fler besök inte bara i Sverige
utan i världen. För Falköpings kommun är kulturarvet centralt och en stor del av bygdens identitet.
Det går inte att mota ljudet av historiens vingslag.
Kulturarvets potential i frågan om att locka besökare kombinerat med samhörighet och identitet med
kommunens invånare är mycket stor.
Att vandra och vistas i naturen har ökat som reseanledning de senaste åren. Detta har skapat en
högre förväntan på tillgänglighet – både vad gäller
tydligt markerade vandringsleder samt tillgängligt
informations- och marknadsföringsmaterial.

Barn och unga
Barnkonventionen har stor inverkan på förvaltningens arbete då barn och unga i stor utsträckning berörs av beslut som tas av nämnden. Kunskapshöjande insatser har genomförts och struktur för arbetet har skapats. Genom att öka barns och ungas
delaktighet i utveckling av verksamheter stärks
barns rättigheter. 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 samhällsaktiva medborgare i Falköpings kommun krävs att
förvaltningarna har förtroende för och bygger relationer med barn och unga.
Kulturdeltagandet på fritiden är högt bland barn och
unga men varierar utifrån ålder, kön och socioekonomiska förhållanden. Kulturmötesplatser spelar en
viktig roll i att kunna erbjuda möjligheter för barn
och unga att uppleva och skapa kultur med subventionerade eller kostnadsfria aktiviteter. I Falköpings
kommun vill unga ha bättre tillgång till mötesplatser utomhus där olika fritidsintressen kan utövas och
kombineras.
De yngre barnen är generellt mer aktiva i kulturaktiviteter än de äldre och flickor deltar i högre utsträckning i kulturaktiviteter än pojkar. Inom föreningsidrotten är det tvärtom pojkar som deltar i
högre utsträckning än flickor. Barns och ungas deltagande i idrotts- och kulturaktiviteter påverkas av
föräldrarnas utbildningsnivå. Barn i familjer med
låg utbildningsnivå och låg ekonomisk standard
deltar mindre i idrotts- och kulturlivet. Var föräldrarna har sitt ursprung påverkar i mindre grad hur
barnen tar del av kultur. Däremot deltar barn med
utlandsfödda föräldrar i idrottsaktiviteter i lägre
grad.
Platåskolan
Platåskolan är planerad att stå färdig 2025 centralt i
Falköping nära det gamla stenbrottet. Omorganiseringen av skolan innebär att barn från stora delar av
kommunen flyttas till en centralt placerad skola.
Detta kommer att påverka förvaltningen. Allt fler
unga kan vilja ta del av utbud i staden efter skolan
vilket ökar trycket på aktiviteter. Det kan också innebära en ökad efterfrågan på mötesplatser för utbud på fritiden samtidigt som utbudet i kommunens
orter minskas. En stor skola med fler elever och anställda i Falköpings stad kan även innebära förändringar i stadens flöden, transportsträckor och nya
mötesplatser.

Miljö och klimat
Västra Götalandsregionens klimatmål är att vara en
fossiloberoende region till år 2030. Klimatstrategin
förespråkar fyra arbetssätt: Föregångare, innovationer, klimatplanering och attraktiva samhällen.
Här finns också fyra prioriterade fokusområden där
god klimatnytta förväntas: Hållbara transporter, klimatsmart och hälsosam mat, förnybara och resurseffektiva tjänster och produkter samt sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler. Falköpings kommuns kommande klimatstrategi inspireras av den
regionala strategin och kommer att påverka förvaltningen och nämndens arbete framåt.
Kultur- och fritidsförvaltningen har goda förutsättningar att vara föregångare genom verksamheternas
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utbud och att sprida kunskap. I samverkan med övriga förvaltningar och andra samhällsaktörer kan
förvaltningen bidra med kompetens och innovativa
lösningar för en klimatsmart kommun.

Det finns stor efterfrågan på mer kultur i centrum
både vad gäller mer konst, mer aktiviteter men
också efterfrågan av kultur i form av institution.
Detta behöver arbetas vidare med.

Coronapandemins effekter

Den höga innovationskraft som funnits under pandemin kommer att prägla utvecklingen av arbetet
framåt. Det digitala utbud som tagit form behöver
utvärderas och göras till en del av det basutbud
verksamheterna består av. Detta skapar utrymme att
forma om tidigare sätt att bedriva verksamhet på.
Denna utveckling kommer att synas både kopplat
till det som erbjuds invånaren och det som påverkar
medarbetaren. Färre resor till och från arbetet, fler
digitala möten, fler digitala mötesplatser m.m.

Minskade möjligheter till resor har ökat intresset för
att turista hemma. Besöken till kultur- och naturmiljöer har blivit fler vilket skapar frågor kring hur en
ökad mängd besökare kan tas emot och samtidigt
hitta sätt att hantera det ökade slitaget på områdena.
Positiva effekter av skapande av nya former för utbud är att nya målgrupper har nåtts med utbudet.
Att skapa attraktiva miljöer och utbud som en kan
ta del av när man vill har även fått större uppmärksamhet. Genom detta har förvaltningens verksamheter vågat testa nya arbetssätt.
Förvaltningens intäktsfinansierade verksamheter
påverkas enormt av covid-19, såväl genom budget
som utvecklingsarbete, drift och service. På grund
av covid-19 begränsas förvaltningens möjligheter
att arbeta mot målen.
Vissa delar av arbetet med utveckling och förnyelse
är en förutsättning för att på något sätt fortsätta arbetet mot målen, medan andra områden mer eller
mindre begränsas. Det nyligen påbörjade arbetet för
ökad medarbetardriven innovation där förvaltningens medarbetare ska bjudas in till innovationsfrukostar är ett exempel på ett arbete som i nuläget
stannat av. Även möjligheter till samverkan med
övriga förvaltningar och det civila samhället begränsas kraftigt.
Pandemin skapar en så kallad skuld utifrån kulturoch fritidsnämndens reglerade uppdrag. Fler barn
som inte lär sig simma, föreningar som minskar
verksamhet och färre ungdomar som är fysiskt aktiva, läsförståelse som minskar när ytor mellan bibliotekarier och invånare blir färre, kulturarv och
kultur som inte upplevs när scener och verksamheter inte får vara öppna och tillgängliga. Det kommer vara avgörande för kultur- och fritidsnämnden
att kompensera för detta i flera år framöver.
Kopplat till denna skuld blir det också väsentligt att
landa i vad som ska prioriteras. I takt med att invånarna åldras och att skatteintäkterna används ansvarsfullt, på vilket sätt blir det bäst och mest effektivt? Vilka mötesplatser ska finnas? Vilka anläggningar ska finnas och var ska de finnas? På vilket
sätt ska verksamheterna bedrivas för att nå så
många som möjligt på ett så bra sätt som möjligt?
Falköpings struktur idag utmanar när resurser ska
fördelas. Det kommer sannolikt att behövas en kultur- och fritidsstrategi, som är politiskt antagen,
som sätter riktningen i sektorns frågor kopplat till
kommunens övergripande utveckling.
Arbetet med Falköpings kommuns stadskärna påverkar nämndens verksamhet i stor utsträckning.
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Närvärldsanalys
Bad & fritid
Spontanytor/mötesplatser
Ett underlag togs fram 2018 för att bygga en spontanidrottsplats i Dotorp. Målet var att skapa en
attraktiv och trygg plats för alla kommuninvånare
att kunna vara fysiskt aktiva utan att vara föreningsansluten. I området finns idag bostadsbebyggelse i
många olika typer med olika socioekonomiska
grupper representerade. Det finns lika stora, eller
ännu större behov av en spontanidrottsyta idag.
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 föreningsdeltagandet, 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
Falköping. Naturnära och tillgängliga mötesplatser
och ytor för spontana aktiviteter är ett stort behov
inte bara på Dotorp utan i hela kommunen. På
Dotorp finns ett behov att se över hur ytan för idrott
är planerad i sin helhet. Området behöver stärkas
för såväl spontana aktiviteter som för den organiserade idrotten.
Odenbadet
Ett behov av mer simyta på Odenbadet finns,
antingen genom att bredda befintlig bassäng med
fler banor eller bygga en ny träningsbassäng. Just
nu består badet av en 25-metersbassäng med sex
banor. Klockan 8–15.30 besöker alla skolor i
kommunen Odenbadet. Cirka 17 000 besöker badet
från skolan under året. Här har kravet ökat sedan
simning infördes i betyget. För att bli godkänd i
simning krävs 200 meter simning varav 50 meter på
rygg. Dessutom har den ökade invandringen lett till
att antalet elever i behov av simundervisning ökat.
Många skolor efterfrågar fler tider för att kunna
erbjuda extra simundervisning. Samtidigt vill
många kunder kunna motionssimma under dessa
tider. Under skoltid är bassängen upptagen av
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elever. På kvällar hyr en förening tider i bassängen.
Just nu tränar de alla dagar i veckan, förutom onsdagar som hålls fria från träning. De hyr 2–4 banor
vid varje tillfälle och här får de dela bassängen med
våra besökare som vill simma och leka. Som det ser
ut nu kan badet inte erbjuda klubben mer tider. Det
har också bildats nya klubbar som håller på med
triathlon, som vill ha tider i badhuset. Vi ser en
trend i att fler och fler vill ha möjlighet att motionssimma eller crawla. Just nu får alla konkurrera om
platsen i vattnet. En ombyggnation skulle förbättra
möjligheten för alla intresserade att nyttja
bassängen. Det skulle dessutom öka möjligheten för
fler av kommunens invånare att lära sig simma.
Kommunens möjligheter att kunna ta emot läger i
simning skulle också öka, det vill säga att vara den
attraktiva lägerstad som kommunen vill vara.
En ombyggnation av bassäng skulle ge många
positiva effekter:
• Skolan skulle kunna erbjudas mer simundervisning. På så sätt skulle simkunnigheten öka hos
kommunens invånare.
• Möjligheten att hyra ut banor till föreningar som
simklubbar och triathlonklubbar skulle öka.
• Möjlighet att kunna motionssimma under hela
tiden badet är öppet.
• Kommunens möjligheter att kunna ta emot läger i
simning skulle öka.
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 ungdomsverksamhet är därigenom en resurs i folkhälsoarbetet, mänskliga rättigheter och demokratiska
processer är centrala i arbetet. Den öppna ungdomsverksamheten 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 sammanhållning så har den öppna ungdomsverksamheten
en viktig roll att spela men det måste tilldelas, i relation till målen och uppdraget, ändamålsenliga resurser. I dagsläget finns inte resurser för att uppnå
målen fullt ut, inte heller de ambitioner som verksamheten 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 resurser till verksamheten.
Bibliotek

Verksamheten Bibliotek består av ett huvudbibliotek och sex filialer.
Huvudbibliotek
Lokalerna är väl planerade och anpassade för biblioteksverksamhet. E-tjänster ökar, fysiskt bestånd
minskar och fler flexibla mötesplatser skapas i lokalerna. För att ytterligare öka attraktivitet för
bibliotekets besökare behöver mer publik yta göras
tillgänglig. Ett ökat tryck finns på studierum och
grupprum i biblioteket eftersom många besökare
använder bibliotekets lokaler för studier och gruppsamtal, något som verksamheten vill främja. Om
fritid, strategi och stab hittar andra lokaler kan mer
yta skapas för besökarna.
Filialer
Lokalens placering är viktig för att skapa god tillgänglighet och säkra arbetsmiljön för personalen.
På samtliga filialer utom Åsarp förekommer ensamarbete främst kvällstid. Ensamarbete är svårt att
lösa eftersom personlig service är viktig och uppskattas. Placering i skolan är inte optimalt för ett
folkbibliotek samtidigt som flera samarbetsvinster
finns.
Filialen i Floby ryms i dag i gamla kommunalhuset
plan 2. Lokalerna är väldigt omoderna och tråkiga.
En total renovering behövs för att kunna erbjuda en
attraktiv biblioteksmiljö för invånarna i Floby. Ett
alternativ är att flytta biblioteket till vårdcentralen,
då krävs det en omfattade renovering. Behov av
självbetjäningsautomat finns för att förbättra arbetsmiljön.
Stenstorp finns i samma hus som Science Center på
plan 2. Lokaler och inredning är fortfarande gångbara men läget är helt fel. Grupper exkluderas från
att besöka biblioteket på grund av det svårtillgängliga läget. Den inomhushiss som idag 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 lokal eller byte av våning med Science Center. Ny tillgänglig lokal med meröppet och självservice skulle höja attraktiviteten och göra biblioteket
med tillgängligt för skola/förskola och övriga besökare.

Kulturarv
Utmaningarna och behoven som presenterades i utredningen Möjligheter för samlad kulturarvsverksamhet i Åsarp (2019) kvarstår till stora delar för avdelning Kulturarv. Flera av dem kan primärt uppfatttas vara kopplade till fysiska lokaler men handlar
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egentligen om verksamhetens möjligheter till utveckling och hur uppdrag ska genomföras.
Kulturarvet på Falbygden är helt unikt men resurserna avsatta för att jobba aktivt med landskapet,
Falbygdens museum, Ekehagens Forntidsby och
kommunens föremålssamling är inte överensstämmande med behovet. För att lyfta kulturarvet på det
sätt som krävs behövs ett antal beslut kring hur
nämnden ska arbeta vidare med frågan.
Avdelningens verksamhet bedrivs idag på två huvudenheter (Falbygdens museum och Ekehagens
Forntidsby), ett föremålsarkiv (Gamla Aristo) samt
till viss del ute i kulturarvslandskapet. Splittringen i
sig hämmar. Nuvarande lokaler begränsar också på
olika sätt. Förutom brist på ytor och funktioner, är
praktiska omständigheter ett bekymmer, exempelvis i museibyggnaden. Nuvarande byggnader används fullt ut, men medger få fortsatta utvecklingsmöjligheter. Museets basutställning är fin men
dryga 25 år gammal och därmed i behov av att moderniseras, då både innehåll, visualiserings- och berättarmetoder samt teknik är delvis föråldrad men
framför allt sliten. På en helt annan adress, med få
möjligheter att tillgängliggöra och arbeta effektivt,
ligger museets föremålsarkiv. Byggnaden är bra för
samlingsvård, men är intressant för andra funktioner och har brister ur tillgänglighetssynpunkt.
Även Ekehagens mottagningsbyggnad har på flera
sätt nått sin fulla kapacitet med få möjligheter till
utveckling.
Landskapet och kulturarvet runt Falköping har stora
potentialer för att spela en större roll för besöksnäringen, men behöver presenteras tydligare för att nå
sin fulla potential. Ekehagen skulle kunna utvecklas
till ett starkare besöksnav specialiserat på landskapets förhistoria och geologi. Avdelningen behöver få
klarhet i nuvarande föremålsarkivs framtid, reda ut
var och hur avdelningen på bästa sätt bedriver verksamheterna och därmed definiera uppdraget.
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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 tillsammans 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, idrottsplatser samt arrangemang och evenemang. Inom
flertalet verksamheter arbetas det med invånarens
möjlighet till makt och inflytande. Som ett led i att
arbeta med ett medskapande 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 politiska majoriteten har identifierat följande fokusområden: Arbetsmarknad, Digitalisering, Klimat och Trygghet.
Till de tre första, av fyra fokusområden, finns det
strategier ska fungera som verktyg i arbetet med fokusområdena.

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 2022–2024
Arbetsmarknadsstrategin
Planerade insatsområden
Metodutvecklande insatser ska prioriteras och genomföras.
Förvaltningen ska utveckla och stärka befintliga
och nya mötesplatser såsom biblioteksfilialer, föreningsliv, öppen ungdomsverksamhet på landsbygden.
Utifrån perspektivet jämlikhet ska tillgängligheten
till lokaler, evenemang och mötesplatser utvecklas.
Förvaltningen ska prioritera samverkan.
Förvaltningen ska arbeta med hälsofrämjande insatser som stärker den fysiska och psykiska hälsan.
Förvaltningen ska utveckla arbetet med demokratistärkande insatser.
Avdelningsgemensamma aktiviteter för år 2022:





Planera föreningsfestival
Schyssta killar
Feriepraktik
Valåret 2022
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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, Odenbadet och Falbygdens museum och lyfter fram Falköpings unika kultur- och naturarv. Ekehagens Forntidsby ska ha ett starkt varumärke som sätter Falbygden på kartan. Verksamheterna strävar efter att besökaren får de bästa av upplevelser oavsett om det är
på Ekehagens Forntidsby, Odenbadet eller till någon
av kommunens naturnära platser.
Kultur- och fritidsnämnden arbetar för god tillgång
till grönområden, friluftsområden och närheten till
platser för rörelse.
Kultur- och fritidsnämnden använder konst och kultur, evenemang och projekt som verktyg för att nå
målet.
Styrande politiska majoriteten har identifierat följande fokusområden: Arbetsmarknad, Digitalisering,
Klimat och Trygghet.
Till de tre första, av fyra fokusområden, finns det
strategier ska fungera som verktyg i arbetet med fokusområdena.

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 2022–2024
Digitaliseringsstrategin
Planerade insatsområden
I linje med kommunens satsning för ett levande
centrum ska konst och kultur utvecklas i centralorten Falköping.
Evenemang ska användas som metod och prioriteras
i arbetet.
Aktivitetsytor och platser att röra sig på ska bli fler.
Besökarens möjlighet till upplevelser ska förmeras.
Falköpings kultur- och naturarvsarbete ska utvecklas.
Förvaltningen ska prioritera samverkan.
Avdelningsgemensamma aktiviteter för 2022 är:
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Planera föreningsfestival
Sommarlov
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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 kulturaktörer som driver näringsverksamhet.
Nämndens verksamheter arbetar för hög
service och gott bemötande.
Styrande politiska majoriteten har identifierat följande fokusområden: Arbetsmarknad, Digitalisering,
Klimat och Trygghet.
Till de tre första, av fyra fokusområden, finns det
strategier ska fungera som verktyg i arbetet med fokusområdena.
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.
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med
en tillitsbaserad styrning

Globala mål ur Agenda 2030 prioriterade för Falköpings kommun.

Verksamheterna är till för kommuninvånarna

Förvaltningens organisation ger utrymme
för medarbetarna att utveckla idéer och förändra
inom verksamheterna. Medarbetarna, deras omställningsförmåga, kompetens och kunskap är den viktigaste resursen för att uppnå optimalt användande av
förvaltningens resurser.
Gemensamt fokusområde för förvaltningens kvalitetsarbete tas fram varje år. Det valda fokusområdet
ligger till grund för kunskapshöjande insatser som
förvaltningens samtliga medarbetare tar del av.
Nätverkande och omvärldsbevakning samt kontinuerlig uppföljning av medborgarnas åsikter om verksamheten utvecklar förvaltningens arbete.
Förvaltningen genomför dialoger för att tillvarata
medborgarnas intresse, kunskap och önskemål i frågor som rör verksamheterna.
Styrande politiska majoriteten har identifierat följande fokusområden: Arbetsmarknad, Digitalisering,
Klimat och Trygghet.
Till de tre första, av fyra fokusområden, finns det
strategier ska fungera som verktyg i arbetet med fokusområdena.
Strategi för kultur- och fritidsnämnden
Ett innovativt arbetssätt.
Där medborgarens behov och förvaltningens förnyelse står i centrum.
Strategi från flerårsplan 2022–2024
Klimatstrategin
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Planerade insatsområden
Förvaltningen ska arbeta för att ta miljö- och klimatansvar samt effektivt hushålla med naturens resurser.
Stöd och kunskap ska ges till övriga förvaltningar i
arbetet med Barnkonventionen.
Ständigt pågående utveckling genom alla medarbetares deltagande ska förbättra förvaltningens verksamheter.
Gemensam aktivitet för år 2022:



Kunskapshöjande insatser inom tillitsbaserad
styrning och ledning.
Schyssta killar – utbildning machokultur
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Kommunens uppföljningsarbete

Flerårsplanen syftar till att mål och ambitioner ska
samspela med de resurser som kommunen råder
över. Samtidigt syftar flerårsplanen till att få bättre
framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga.
uppföljningsarbete
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och
lokala politiska mål, kommunala styrdokument och
ekonomisk tilldelning genom budget.

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 gemensam
struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och systematik
samt skapa förutsättningar för en helhetsbild och
ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning av kommunens fyra övergripande mål görs som en samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras bland annat
på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender
och utfall för indikatorer, uppföljning av strategier
och andra styrdokument samt effekter av olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig
bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala satsningar
har. Vid resultatredovisning presenteras bedömning
av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden.
Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar
som krävs för att bidra till utveckling.
Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan
kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa
möjliga underlag finns inför kommande beslutsprocesser.

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den kommunala organisationen från kommunfullmäktiges
vision till verksamheterna.
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Planeringsförutsättningar
Verksamhetsplanering
Ambitionsmål för 2022–2024 har tagits fram:

rapport, har tagits fram under år 2021 och kommer i
sak att presenteras i verksamhetsredovisningen för år
2021.

1. År 2022–2024 ska antalet medlemmar i föreningslivet bibehållas, med utgångspunkt från år
2021.

Finansiella medel för att eventuellt verkställa beslut
efter denna utredning kommer att behöva äskas i
kommande budget då det idag inte finns utrymme
inom befintlig ram.

2. Öka antal evenemang/aktiviteter där unga står
som huvudarrangör (ungdomsproducerad tid).
Ökning med 50 % fram till 2025.

Nyckeltal

3. År 2022–2024 ska antalet utlån från biblioteket
till barn bibehållas, med utgångspunkt från år
2021.

Nyckeltalen som presenteras för fritids- och kulturverksamhet är hämtade från Räkenskapssammandraget som samtliga kommuner årligen lämnar uppgifter till. Två andra kommuner tillsammans med riket och länet har valts som referensvärden. Verksamheter som ingår i måtten bedrivs huvudsakligen
av kultur- och fritidsnämnden med undantag för kultur/musikskola som hör till barn- och utbildningsnämnden. Falköpings kostnader per invånare för kulturverksamheten 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 sista året.

4. Simkunnighet ska öka för Åk 2 under vårterminen till 50% 2024.
5. Till år 2024 ska antalet betalande besökare under
turistsäsong på Ekehagens Forntidsby öka till
7 000.
Uppdrag
Kultur- och fritidsförvaltningen har gemensamt med
samhällsbyggnadsförvaltningen genom motion i
kommunfullmäktige fått i uppdrag att utreda möjligheterna att öka antal grillplatser och mötesplatser i
kommunen. En utredning för detta, med tillhörande

NYCKELTAL

2 017

2 018

2 019

2 020

Kostnad kulturverksamhet, kr/inv
Falköpings kommun

1 241

1 300

1 335

1 362

Riket

1 294

1 336

1 359

1 335

Västra Götalands läns kommuner (ovägt medel)

1 163

1 210

1 226

1 208

Skövde kommun

1 214

1 154

1 135

1 144

955

982

994

1 023

Kostnad fritidsverksamhet, kr/inv
Falköpings kommun

1 591

1 707

1 556

1 494

Riket

1 708

1 760

1 783

1 784

Västra Götalands läns kommuner (ovägt medel)

1 545

1 575

1 598

1 604

Skövde kommun

2 616

2 586

2 510

2 618

Marks kommun

1 407

1 372

1 476

1 603

Marks kommun
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Personalplanering
personalplanering

kompetensförsörjning

Inom förvaltningen finns cirka 74 årsarbetare varav
drygt 65 tillsvidareanställda. Inom badet och Ekehagens Forntidsby finns stort behov av säsongspersonal under vår/höst alternativt sommar. Öppna
ungdomsverksamheten behöver personal under
kvällar/helger och även viss säsongsinriktning.
Detta innebär att ett större antal tim- och visstidsanställningar behövs för att klara driften. Nya resurser
för förstärkt arbete med områdesbaserad utveckling
bidrar till ökat årsarbetartal.

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.
personalplaneringsmässiga risker och
osäkerheter i verksamhetsplanen
Behovet av säsongsrekryteringar är omfattande,
tidskrävande och viktigt att lyckas med för flera av
nämndens verksamhetsområden. Hittills har dessa
rekryteringar genomförts med bra resultat men visst
mått av osäkerhet finns att tillgodose personalbehovet inför varje ny säsong.

Personalomsättningen är relativt låg. Tre pensionsavgångar kan ske inom planeringsperioden om personen väljer att sluta vid 65 års ålder. Åtgärder för
effektivisering har minskat personalantalet och kan
även komma påverka under planeringsperioden.

PERSONALPLANERING

Årsarbetare
Pensionsavgångar
Rekryteringar

BUDGET
2021

BUDGET
2022

PLAN
2023

PLAN
2024

72,7

74,1

74,1

74,1

0

2

1

0

1
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planeringsförutsättningar

Ekonomiska förutsättningar
tilldelade ekonomiska resurser för 2022–
2024
I kommunens flerårsplan beskrivs förändringar av
nämndernas budgetram ur två perspektiv. Den ena
delen omfattar förändringar som specifikt påverkar
ramen genom ökade eller minskade kostnader för
kommunen eller mellan olika nämnder. Den andra
delen justerar ramen utifrån generella principer för
intäkt-/kostnadstäckning för nya löneavtal och inflation, kapitalkostnader, internhyror med flera ändringar utifrån internt regelverk.
Kultur- och fritidsnämndens tilldelade budgetram
för år 2022 uppgår till -72 mnkr.
Samtliga nämnder har ett årligt omställningskrav
om en (1) procent av föregående års budgetram.
Omställningen för nämnden uppgår till 0,6 mnkr för
år 2022 och cirka 0,7 mnkr för åren därefter.
Nämndens medel för verksamhetsförändringar avser internhyror för nya lokaler samt budgetväxling
för enheten Platå. -0,4 mnkr år 2022 motsvarar
ökad hyra för Vindängens gymnastikhall och -0,6
mnkr för år 2024 ökad hyra efter ishallens kommande ombyggnad.

dex för kommunal verksamhet (2,2 %). Årets löneavtal har tidigare budgeterats i en central lönepott
under kommunstyrelsen.
Inflationsuppräkning har gjorts med 2,3 % för år
2022 utifrån prisindex för kommunal verksamhet.
riktade medel i flerårsplan
Nämnden har fått 1 mnkr från år 2022 för arbetet
med områdesbaserad utveckling. För att skapa förutsättningar för social hållbarhet i hela kommunen
måste det ske genom samverkan. I det områdesbaserade arbetet vill förvaltningen därför skapa ett
nära samarbete med andra kommunala förvaltningar, boende och olika lokala aktörer inom områdena Vartofta, Kinnarp, Gudhem, Stenstorp, Floby
och i Falköpings tätort med fokus på Dotorp. Insatserna syftar till att öka det lokala engagemanget
och människors eget deltagande för att stärka områdets upplevda trygghet, demokrati samt rätten till
meningsfull verksamhet som inkluderar och stärker
de prosociala krafterna i området.
ekonomiska risker och osäkerheter i
verksamhetsplanen

I Generell intäkt-/kostnadstäckning ingår främst
förändringar med anledning av nya löneavtal, inflationsuppräkning och justeringar enligt ekonomistyrprinciper för kapitalkostnader och internhyror samt
övriga principförändringar.

Under de senaste åren har nämnden varit starkt påverkad av konsekvenser på grund av Coronaviruset.
Det råder osäkerhet om fortsatt smittspridning och
restriktioner. Vad händer inom de verksamheter
som varit berörda? Är det troligt att utgå från att efterfrågan ser ut som före pandemin? Bedömningen
är att det finns risk för att intäktsnivån fortsatt kan
påverkas negativt under det kommande året för
bland annat badet och Ekehagens Forntidsby.

En nyhet för år 2022 är att kostnadsökning för nya
löneavtal ingår i nämndens ram.. För år 2022 ingår
preliminär kostnad för nio månader utifrån prisin-

Ny organisation för enheten Platå startade under år
2021. Viss osäkerhet finns kring utvecklingen av
denna och de medel som finns för uppdraget.

Politisk justering innebär att nämnden får -1,0 mnkr
för förstärkt arbete med områdesbaserad utveckling
i kommunen.

GRUND
2022

BUDGET
2022

PLAN
2023

PLAN
2024

-5 057

-400

0

-600

-5 057

600
-1 000
-800

720
0
720

720
0
120

Preliminär löneökning (9 mån år 2022)

-700

-900

-1 200

Generell uppräkning inflation

-100

-120

-520

RAMFÖRÄNDRINGAR

BUDGET
2021

Påverk an budgetram
Volymer & verksamhetsförändrning
Omställning
Politisk justering
Påverkan budgetram
Generell intäk t-/k ostnadstäck ning

2 000
0
2 000

Kapitalkostnader (boksl 2019 / 2020)

-100

231

Internhyror

-500

-190

Sänkt internränta i internhyror
Löneavtal 2020

1 145
-400

Löneavtal 2021

-769
-1 362

Sänkt personalomkostnadspålägg

187

Övrigt, avrundning
Generell intäkt-/kostnadstäckning
BUDGETRAM

15
-1 000

-758

-785

-1 020

-1 720

-64 600

-70 415

-72 000

-72 300

-73 900
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ekonomiska underlag

ekonomiska
underlag
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Resultatbudget
BUDGET
2021

BUDGET
2022

PLAN
2023

PLAN
2024

Avgifter mm

9 686

9 697

9 697

9 697

Statsbidrag

1 572

1 435

1 435

1 435

Övriga intäkter

2 832

2 768

2 768

2 768

Interna intäkter

1 634

1 617

1 617

1 617

Summa intäkter

15 724

15 517

15 517

15 517

Personalkostnader

-37 863

-42 372

-42 912

-43 752

Verksamhetskostnader

-16 769

-18 056

-17 816

-17 576

Kapitalkostnader

-2 455

-3 121

-3 121

-3 121

RESULTATSBUDGET (TKR)
Intäk ter

Kostnader

Interna kostnader

-23 237

-23 968

-23 968

-24 568

Summa kostnader

-80 324

-87 517

-87 817

-89 017

NÄMNDENS RESULTAT

-64 600

-72 000

-72 300

-73 500

Nämndens budget för år 2022 uppgår till -72 mnkr.
Jämfört med budget för år 2021, som avser nivån i
föregående verksamhetsplan, ökar ramen med -7,4
mnkr.
Minskade intäkter beror på att schablonersättning för
integration av nyanlända inte längre tillförs nämnden
på grund av minskat flyktingmottagande i kommunen.
Kostnadsnivån påverkas främst av budgetväxling för
enheten Platå -5,1 ,mnkr, som beslutades och genomfördes under år 2021, samt av nya löneavtal och
övriga regleringar enligt kommunens ekonomistyrprinciper för internhyror och kapitalkostnader m.m.
I personalkostnadernas ökning ingår förändringar
från tre lönerörelser. Nytt för år 2022 är att budgeten
innehåller preliminär beräkning av kostnadsökning
för nya löneavtal för år 2022. Dessutom ingår löneökningar från lönerörelser för åren 2020 och 2021.
I uppdraget om förstärkt arbete med områdesbaserad
utveckling utgör personella resurser huvuddelen av
kostnaden för den politiska justeringen om -1,0
mnkr.
Ett nytt verksamhetssystem, som innehåller digitala
lösningar för självservice och förändrade arbetsrutiner, bidrar till minskade personalkostnader och ingår
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i förvaltningens åtgärder för kravet på omställning.
Ytterligare förändringar som påverkar omställningen
är genom sänkt nivå på aktivitetsmedel för inkludering av nyanlända inom ramen för språkvän. Omställningskravet för åren 2023 och 2024 kommer
sannolikt att påverka personal- och verksamhetskostnaderna.
I kommunens Flerårsplan för 2022–2024 finns
”Strategiska utvecklingsmedel” avsatta under hela
planeringsperioden som central budgetpott. 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.
Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden
ansöker om kommunstrategiska utvecklingsmedel
för:
-

Elljusspår
Sommar 2022
Digital transformation på bibliotek och museum
Socialt hållbart Dotorp

ekonomiska underlag

Verksamhetsbudget
BUDGET
2021

BUDGET
2022

PLAN
2023

PLAN
2024

Stab & Strategi

-12 129

-13 291

-14 191

-15 391

Kultur

-15 466

-15 995

-15 995

-15 995

Fritid

-37 005

-42 714

-42 714

-43 314

600

200

-72 300

-74 500

VERKSAMHETSBUDGET (TKR)

Omställning/Generell uppräkning
NÄMNDENS VERKSAMHETSRESULTAT

-64 600

-72 000

Kultur-och fritidsnämndens budgetram har fördelats
per verksamhetsområde och även avdelningar inom
respektive verksamhet.

En intern omfördelning av medel till verksamheten
Fritid har gjorts som ett led i bildandet av enheten
Platå.

Verksamhet Stab & Strategi utgörs av förvaltningsledning och vissa övergripande verksamheter som
administration, unga tar ordet, kultur, inkludering
samt nämndverksamhet m.m.

Kultur

I verksamhet Kultur ingår bibliotek och kulturarv
(Falbygdens museum och Ekehagens Forntidsby).
Verksamhet Fritid innehåller bad, fritid inklusive
enheten Platå samt öppen ungdomsverksamhet.
Budgetramen har fördelats så att varje verksamhet
utifrån 2021 års budgetnivå erhållit tillägg eller avdrag för ökade eller minskade kostnader på grund
av kommunens ekonomistyrprinciper. Här ingår löneavtalen för åren 2020 och 2021, sänkt personalomkostnadspålägg, sänkta internräntor i internhyror
samt kapitalkostnader.
Internhyrorna för år 2022 beräknas efter en ny prissättningsmodell som baseras på lokalens specifika
driftkostnad. Tidigare beräkning utgick från en gemensam schablonkostnad. Effekterna av nytt beräkningssätt kommer att regleras genom budgetjustering under året.
Omställningsuppdrag om 1 % för kommande år i
verksamhetsplanen kommer att planeras senare och
har inte fördelats per verksamhetsområde. Generell
uppräkning för inflation är inte heller fördelad
ännu.
En detaljerad beskrivning av hur budgeten fördelats
till verksamhetsområdena finns i tabellen på nästa
sida.
Stab & Strategi
I flerårsplanen för 2022–2024 har en preliminär ökning för nya löneavtal fördelas till nämnderna. I avvaktan på att löneavtalen blir kända har en central
lönepott placerats under verksamhet Stab & Strategi.
Nivå på aktivitetsmedel för inkludering av nyanlända inom ramen för språkvän har sänkts som en
del i nämndens åtgärder för omställning.

Biblioteket har under ett antal år tagit del av den så
kallade schablonersättningen som kommunen får
för flyktingmottagande. Mottagandet har minskat
kraftigt och ersättningen kommer därför inte längre
ges till förvaltningen. Kostnaderna för mediainköp
riktat till målgruppen har inte minskat och för att
kompensera intäktsbortfallet har budget ökats i ungefär samma nivå.
Fritid
Under år 2021 tog fullmäktige beslut om att bilda
enheten Platå där delar av verksamheter på Mösseberg överflyttades till kultur- och fritidsnämnden
och en budgetväxling gjordes med tekniska nämnden. En organisation har byggts upp kring den nya
enheten som nu finns inarbetad i budgeten.
Justering för ökade lokalkostnader för den nya
gymnastikhallen på Vindängenskolan har gjorts.
Även en justering för ytor på Ållebergsgymnasiet
påverkar enheten. För år 2023 finns en beräkning
för ökade lokalkostnader för ombyggd ishall.
Uppdraget samtliga nämnder har att ställa om verksamhet för att minska kostnader motsvarande 1 %
är delvis möjligt genom ett nytt verksamhetssystem.
Systemet innehåller digitala lösningar för självservice och förändrade arbetsrutiner och bidrar till
minskade personalkostnader. Systemet används av
hela förvaltningen men kostnadsminskningen uppstår inom verksamheten Fritid.
Nämnden har fått 1 mnkr från år 2022 för arbetet
med områdesbaserad utveckling. För att skapa förutsättningar för social hållbarhet i hela kommunen
måste det ske genom samverkan. Det områdesbaserade arbetet kommer att bedrivas genom förvaltningens öppna ungdomsverksamhet i nära samarbete med andra kommunala förvaltningar, boende
och olika lokala aktörer inom områdena Vartofta,
Kinnarp, Gudhem, Stenstorp, Floby och i Falköpings tätort med fokus på Dotorp.
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Budgetram per verksamhet, detalj
BUDGETRAM PER VERKSAMHET (TKR)

BUDGET
2021

BUDGET
2022

PLAN
2023

PLAN
2024

-12 129

-13 291

-14 191

Verk samhetsområde Stab & Strategi
Budget från föregående års verksamhetsplan
Kapitalkostnader bokslut 2020
Sänkt internränta i internhyrorna
Generell uppräkning inflation mm
Sänkt personalomkostnadspålägg
Lönerörelse 2020

1
-15
44
-249

Lönerörelse 2021
Intern växling enheten Platå
Preliminär löneökning 2022
Omställning
Summa verkamhetsområde Stab & Strategi

-533

-12 129

200
-700
90
-13 291

-900

-1 200

-14 191

-15 391

-15 466

-15 995

-15 995

-15 995

-15 995

-42 714

-42 714

-42 714

-43 314

720

720

-120

-120

Verk samhetsområde Kultur
Budget från föregående års verksamhetsplan
Kapitalkostnader bokslut 2020
Sänkt internränta i internhyrorna
Generell uppräkning inflation mm
Sänkt personalomkostnadspålägg
Lönerörelse 2020
Lönerörelse 2021
Omställning
Summa verksamhetsområde Kultur

41
-120
63
-172
-341
-15 466

0
-15 995

Verk samhetsområde Fritid
Budget från föregående års verksamhetsplan
Kapitalkostnader bokslut 2020
Sänkt internränta i internhyrorna
Sänkt personalomkostnadspålägg
Lönerörelse 2020

-37 005
231
1 103
80
-348

Lönerörelse 2021

-488

Budgetväxling enheten Platå

-5 057

Intern växling enheten Platå

-200

Omställning

510

Politisk justering - områdesbaserad utveckling

-1 000

Justering internhyra Ållebergsgymnasiet

-190

Justering internhyra Vindängen

-350

Nya ytor
Summa verkamhetsområde Fritid

-600
-37 005

-42 714

Ej fördelat till verk samhet
Omställning 1 % 2023
Omställning 1 % 2024

720

Generell uppräkning inflation 2023
Generell uppräkning inflation 2024
Summa Ej fördelat till verksamhet

RESULTAT PER VERKSAMHET

Beskrivningen ovan redogör för hur nämndens budgetram i detalj har fördelats per verksamhetsområde
utifrån de förändringar som påverkat nämndens
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-520
0

600

800

-72 000

-72 300

-73 900

budget enligt kommunens flerårsplan för åren
2022–2024.

ekonomiska underlag

Investeringsbudget
BUDGET
2021

BUDGET
2022

PLAN
2023

PLAN
2024

PLAN
2025

Inventarier kultur-/fritid

-400

-400

-400

-400

-400

Inventarier idrottshallar mm

-400

-400

-400

-400

-400

Inventarier mm Platå

-688

-700

-700

-700

-700

INVESTERINGSBUDGET (TKR)
Investeringar

Konstinköp
Summa Investeringar

-100

-100

-100

-100

-100

-1 588

-1 600

-1 600

-1 600

-1 600

0

0

0

0

0

-1 588

-1 600

-1 600

-1 600

-1 600

Fleråriga inveseteringar
(se spec sid x)
Summa Investeringar

NÄMNDENS INVESTERING

Kultur och fritidsnämnden har erhållit investeringsmedel för förvaltningens behov av inventarieanskaffning och övriga behov till verksamhet och anläggningar. Anslaget uppgår till 1,6 mnkr varje år
under planeringsperioden.

I tekniska nämndens medel för investeringsprojekt
finns ombyggnad av ishallen med. För år 2022 är det
2,9 mnkr och för år 2023 är det 26,7 mnkr.
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Nämndens verksamhetsuppföljning
återkoppling till nämnd
Redovisning av förvaltningens ekonomiska resultat och måluppfyllelse sker tre gånger per år i
samband med tertialredovisning. Tyngdpunkten
för redovisning av mål ligger vid delårsredovisning efter tertial två och helårsredovisning.
nämndens styrkedja
Förvaltningen arbetar utifrån den kommunövergripande styrkedjan vad gäller budget, mål och intern
kontroll. Ett årshjul tas fram för att tjänstepersonernas arbete ska anpassas utifrån redovisning till
politiken. För att uppnå tydlighet i arbetet med
styrprocesser gällande planering och uppföljning
så sker alltid genomgång av detta på styr- och ledgruppen som består av avdelningschefer, strateger
och stab.
Internkontroll har tagits fram tillsammans med
medarbetare i olika avdelningar samt nämndens
politiker.
Chefer följer regelbundet upp målen tillsammans
med medarbetare enligt “kugghjuls-modellen”
under året. Controller och strateg genomför måluppföljning med avdelningarna och dess medarbetare en gång per år. På detta sätt skapas tydligt
målfokus och den röda tråden inom förvaltningen
stärks. Samtidigt fångas medarbetarnas kunskap
upp till den samlade bedömningen och senare utvecklingen inom förvaltningen. Löpande under
året träffar avdelningschefer ekonom för uppföljning av budget. Utöver detta genomförs både uppföljning och planering av mål och ekonomi i styroch ledgruppen. Arbetsprocessen för uppföljning
genererar ständiga förbättringar och ökar flexibiliteten i förvaltningen. Sättet att mötas i större
grupp stärker förvaltningens samverkan och förståelse internt.
För att öka kännedomen om varandras ansvarsområden, utmaningar och arbete genomförs arbetsmöten där samtliga medarbetare inom förvaltningen bjuds in att delta i framtagandet av verksamhetsplanen för kommande år och uppföljning
av verksamhetsplanen för innevarande år. Ambitionen med denna metod är att öka samverkan
mellan avdelningarna, tillvarata medarbetarnas
kompetens och idéer vilket ska gynna det innovativa arbetet inom förvaltningen.
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Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse ligger tillgängliga för medarbetarna på Falnet och information om detta mejlas till samtliga medarbetare när det är aktuellt.

övrigt

Politiska uppdrag under år 2022
1.

2.

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda lokaliseringarna för
stadsbiblioteket i Falköping, Falbygdens museum samt museets samlingar på Aristo
med syfte att nå ett mer effektivt och ändamålsenligt lokalutnyttjande. Uppdraget ska
återrapporteras till kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden under år 2022.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomlysa re/löpande investeringsbudgeten. Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen under år 2022.
Till budgetprocessen för 2023–2025 ska underlag för periodens re/löpande investeringar presenteras samt till budgetprocess för 2024–2026 ska nytt förslag på re/löpande investeringar tas fram.
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Besöksadress: Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9Postadress 521 81 Falköping
Telefon, växel: 0515-88 50 00 Epost: kommunen@falkoping.se Webbplats: www.falkoping.se

