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Inledning

Nämndens uppdrag

Syfte
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 nämnd-en beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan
för internkontroll.
Planen ska ta sin utgångspunkt i kommunen som
helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till
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
na-tionell styrning måste ligga i linje med kommunens viljeriktning.
Kultur- och fritidsförvaltningens förtydligande av
syfte. Verksamhetsplanen ska:
 vara lättillgänglig, förståelig och transparent,
 ge gemensam bild av förvaltningens uppdrag,
 visa riktningen framåt och vara utgångspunkten för avdelningarnas plan,
 främja delaktighet, då ambitionen är att alla
medarbetare ska känna igen sig och ytterligare förstå vikten av sin insats,
 vara beslutsunderlag för politiken,
 hjälpa politiken att prioritera genom att tydliggöra analyser och konsekvenser,
 vara en möjlighet för medborgaren att ta del
av förvaltningens uppdrag, riktning och prioriteringar.

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
fritids-nämnden 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).
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. Så
som 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.

Förvaltningens organisation
Inom avdelning strategi och stab arbetar strateger
förvaltningsövergripande med frågorna:
 Inkludering,
 Idrott,
 kultur,
 ungas inflytande och delaktighet.
Staben fungerar som stöd för cheferna med funktioner för planering, uppföljning av mål och ekonomi samt nämndsekreterare. Avdelningen är placerad direkt under kultur- och fritidschefen. Tillsammans med avdelningscheferna utgör avdelningen förvaltningens övergripande stöd, styroch ledningsorganisation. Avdelningarna för fritid, bad, bibliotek, kulturarv och öppen ungdomsverksamhet har alla en avdelningschef.
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Vision, mål och styrning
Kommunens vision – Det goda livet
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.

Det finns tydliga kopplingar mellan delaktighet,
inflytande och hälsa. När enskilda människor/personer och grupper får möjlighet att påverka sin
egen 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. I Falköping tar vi ansvar för
vår gemensamma framtid och en hållbar utveckling. Kommunen vill skapa det goda livet för medborgare och för kommande generationer.

Koppling – Falköpings kommuns
prioriterade mål och Agenda 2030
Kommunens vision om det goda livet, med de tre
hållbarhetsdimensionerna samt de prioriterade
målen, hänger tätt ihop med FNs Agenda 2030.
Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar
utveckling. Dessa syftar till att utrota fattigdomen,
stoppa klimatförändringarna samt skapa trygga
och fredliga samhällen. Genom att koppla de globala målens ikoner till kommunens övergripande
mål stärks styrkedjan. Agendan ska tillsammans
med kommunens övergripande mål, det lokala
målet om fossilfrihet 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 synergieffekt-er och följa upp resultatet av det arbete kommunen gör.
I förarbetet till flerårsplan 2021–2023 identifierade majoriteten med hjälp av Agenda 2030 ett antal komplexa utmaningar kommunen har att hantera:






Arbetsmarknad
Integration
Att ha mod
Förändra strukturer
Arbeta medskapande externt och internt

Viljan är att driva en förändringsprocess där kommunen går före i utvecklingen av ett hållbart samhälle, där naturens och våra mänskliga resurser
används medvetet och balanserat. Ekologin sätter
ramarna och villkoren med planetens absoluta
gräns-er, våra ekosystem och naturens resurser.
Ekonomin är ett medel vi har för att skapa social
hållbarhet. Det är själva målsättningen med det
dynamiska och rättvisa samhället där de mänskliga behoven uppfylls. Falköpings kommun 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 och
samverkan.
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Agendan är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Av Statistiska Centralbyråns (SCB) rapport ”Genomförande av Agenda 2030” framgår att Sverige
med nuvarande styrmedel och åtgärder inte
når flera av målen. SCB har sammanfattat Sveriges utmaningar i tre övergripande punkter:





Ojämlikheten mellan grupper minskar
inte utan ökar inom flera områden.
De flesta av de nationella miljökvalitetsmålen är inte möjliga att nå med idag befintliga och beslutade åtgärder.
Våld och kränkningar minskar inte.

Mer information om Agenda 2030 finns i bilaga 1.
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Omvärldsanalys
Sex stycken megatrender påverkar Falköpings
kommuns möjligheter och utmaningar. Dessa är
globalisering, demografiförändringar, individualisering, urbanisering, klimatförändringar samt teknikutvecklingen. Av dessa sex megatrender identifierar Falköpings organisation sju utmaningar
framåt.







Digitalisering för en smartare välfärd
Stärka och behålla kompetens
Stärka uppföljning utifrån helheten
Möta och minska klimatförändringen
Attraktiv stadskärna och levande landsbygd
Förebyggande arbete och se mångfald som
tillgång
 Glokal samverkan och medskapande

kvalitetsarbete. Många utmaningar kräver samarbete av kommunens verksamheter över förvaltnings- och avdelningsgränser, vilket gör kravet om
uppföljning utifrån helheten än viktigare.
Att möta och minska klimatförändringarna är
ständigt närvarande i kommunens organisation.
Flera åtgärder sker, så som att minska matsvinn,
avfall och energiförbrukning, men fler insatser behövs.
Falköpings kommun är en landsbygdskommun
som är stor till ytan. För att behålla kommunens
karaktär och utformning behövs insatser i Falköpings tätort så väl som i kommunens andra tätorter och landsbygd.
Det förebyggande arbetet syftar till att möta utmaningen om ett polariserat samhälle. Kommunens
verksamheter måste arbeta förebyggande för att
förhindra ökning av segregation, samhällsklyftor
och socioekonomiska riskgrupper.
Glokal samverkan betyder att koppla samman den
globala och lokala nivån. Omvärldshändelser påverkar Falköpings kommun direkt, och kommunens organisation behöver vara redo att påverka
tillbaka. Att arbeta medskapande innebär att invånare ska ha möjligheten till inflytande i de lokala
frågorna kring utveckling och service.
När väl krafterna i omvärlden är identifierade och
analyserade kan organisationen bestämma sig för
vilka åtgärder som ska vidtas. Utifrån de sex övergripande trenderna – globalisering, demografiska
förändringar, ökad individualisering, urbanisering, klimatförändring och teknikutveckling – som
alla har en påverkan, på kort eller lång sikt, för Falköpings kommun fokuseras nu omvärldsanalysarbetet på social hållbarhet.

Digitalisering och användning av ny teknik kan,
om den sker framgångsrikt, bidra till självständighet och handlingskraft hos individen. Det kan
handla om att kunna handla sin mat själv även om
man inte kan vara i butiken, eller att kunna söka
vård utan att behöva få hjälp med transport till läkare. Digitalisering handlar också om ökad effektivisering och större fokus på arbetsuppgifter där
människor verkligen behövs.
Att stärka och behålla kompetens är alltid en utmaning då utbud och efterfrågan förändras över
tid. Det krävs förmåga att matcha person och arbete och att ställa om i verksamheter. Kompetensen är en central del för samhällsutvecklingen, för
arbetsgivaren och för individens möjlighet till ett
gott liv.
För att kommunens organisation ska lyckas med
sina uppdrag krävs struktur och ett systematiskt
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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
skillnad-er 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.

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
spår-en 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
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och ytor är tillgänglighetsanpassade är nödvändigt för att alla ska ha möjlighet att nyttja dem.

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 förföreställningar och ibland även myter om landsbygdens människor, levnadssätt och verksamheter.
Falköping 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 konstnär-er 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.
Kultur-arvets 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.

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 subven-tionerade eller kostnadsfria aktiviteter. I Falköpings kommun vill unga ha bättre
tillgång till mötesplats-er 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 2023
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 ort-er minskas. En stor
skola med fler elever och anställda i Falköpings
stad kan även innebära förändringar i stadens flöden, transportsträckor och nya mötesplatser.

Barn och unga
Miljö och klimat
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Västra Götalandsregionens klimatmål är att vara
en fossiloberoende region till år 2030. Klimatstrategin förespråkar fyra arbetssätt: Föregångare,
innova-tioner, klimatplanering och attraktiva
samhällen. Här finns också fyra prioriterade fokusområden där god klimatnytta förväntas: Hållbara transporter, klimatsmart och hälsosam mat,
förnybara och resurs-effektiva 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 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.

Coronapandemins effekter
Corona har gett avsevärt negativa konsekvenser
på den svenska arbetsmarknaden. Under 2020 har
arbetslösheten ökat markant och konkurrensen
på arbetsmarknaden har blivit större för de som
redan står långt ifrån arbetsmarknaden. Arbetslösheten bland nyanlända och unga har särskilt
ökat. Att hitta alternativa vägar för sysselsättning,
ett första steg och kontakter på arbetsmarknaden
och lärande insatser kan vara avgörande för att ge
kommuninvånare meningsfullhet och en känsla av
sammanhang.
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.
Med begränsade möjligheter till publika arrangemang har kulturarrangörer gjort valet att antingen
ställa in eller ställa om. Företagen inom de kulturella näringarna har en tuff tid. Invånarnas tillgång
till fysiska mötesplatser har begränsats och det
finns risk att ensamheten ökar för de som isolerar
sig under en längre tid. Det finns också risk för
ökad polarisering, negativa effekter på folkhälsan
och att det digitala utanförskapet växer.
Positiva effekter av skapande av nya former för utbud är att nya målgrupper har nåtts med utbudet.
Att skapa attraktiva miljöer och utbud som 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.
Arbetet bygger på att människor möts fysiskt. För
att på bästa sätt fortsätta arbetet behöver omställning ske i möjligaste mån. Att ställa om och hitta
nya lösningar är inte bara svårt utan begränsas
även av ekonomi, digitalt utanförskap och den
osäkra tidsaspekten för pandemin.
Konstateras kan att negativa effekter av stora mått
kommer att ses till följd av pandemin. Lärande insatser kommer att ”missa” en årskull alternativt
skjutas på framtiden i de fall det är möjligt. Till
följd av pandemin blir människor allt mer isolerade vilket leder till motsatsen av arbetet för ökad
inkludering. Tillgänglighet till mötesplatser är helt
eller mycket begränsad. Konsekvenserna kan antas vara som störst för de individer som redan innan pandemin levde i utanförskap, ensamhet och
långt ifrån arbetsmarknaden. Under tiden som
pandemin begränsar oss kommer en ”skuld” bygggas. När och om pandemin är förbi har både ekonomin och samhället en skuld vilket innebär stora
utmaningar i arbetet för det goda livet.
Samtidigt som pandemin hindrar förvaltningens
arbete för att locka besökare till turistmål, så vistas människor mer i naturen. Kan möjligheter hitttas för att använda Falköpings unika kulturarv och
fina naturområden för att attrahera besökare till
Falköping? Kan lärande insatser genomföras utomhus till viss del?
Vissa delar av arbetet med utveckling och förnyelse är en förutsättning för att på något sätt fortsätta arbetet mor 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.
I nuläget behövs ett omtag för ökad omställning
utifrån pandemins framfart. Förvaltningens kreativa förmåga och handlingskraft ställs på prov
samtidigt som ovissheten innebär att beredskap
behöver finnas för att med kort varsel starta upp
verksamheterna ”som vanligt” igen.
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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 tillsammans genom tron på att
framtiden går att utveckla och förbättra.

Kultur- och fritidsnämnden arbetar för
inkludering,
gemenskap
och
förståelsen mellan människor med hjälp av
mötesplatser
såsom
bib-liotek,
badhus,
fritidsgårdar, museum, idrotts-platser samt
arrangemang och evenemang. Inom flertalet
verksamheter arbetas det med invånarens
möjlighet till makt och inflytande. Som ett led i att
arbeta med ett medskapande Falköping arbetar
nämnden nätverkande och samverkande med
civilsamhället såväl som enskilda med bland
annat en omfattande volonärverksamhet.
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
konstoch
kulturverksamhet. Nämndens arbete präglas av
samverkan och samarbete.
Fysisk aktivitet, läsfrämjande insatser, kultur,
demokratiskapande, historia och identitetsskapande
aktiviteter
är
innehåll
som
verksamhet-erna präglas av.

Strategi för kultur- och fritidsnämnden:
Inkludering som arbetssätt.
Där barn och unga, stad och landsbygd, trygghet
och allas rätt att delta prioriteras.
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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 2021:



Jubileumsår – bibliotek och museum.
Föreningsfestival.
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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 så som
Ekehagens Forntidsby, Odenbadet och Falbygdens
museum och lyfter fram Falköpings unika kulturoch 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
kommun-ens 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.

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 2021 är:



Jubileumsår – bibliotek och museum.
Föreningsfestival.

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.
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas

Globala mål ur Agenda 2030 prioriterade för Falköpings kommun.
Utveckla kommunens bemötande och servicekvalitet.
Kultur- och fritidsnämnden stödjer kulturaktörer som driver näringsverksamhet.
Nämndens verksamheter arbetar för
hög service och gott bemötande.

Strategi för kultur- och fritidsnämnden:
Ett modigt och kreativt arbetssätt och innehåll.
Där barn och unga, stad och landsbygd, trygghet
och allas rätt att delta prioriteras.

Planerade insatsområden
Förvaltningen ska prioritera samverkan.
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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.
En lärande och utvecklande verksamhet.
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.

Strategi för kultur- och fritidsnämnden:
Ett innovativt arbetssätt.
Där medborgarens behov och förvaltningens förnyelse står i centrum.

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 2021:


Kunskapshöjande insatser kring de globala
målen.
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Kommunens uppföljningsarbete

baseras bland annat på nämndernas analyser av
måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer,
uppföljning av styrdokument och effekter av olika
insatser. Syftet är att få en så övergripande och
trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala
satsningar har. Vid resultatredovisning presenteras bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden.
Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar som krävs för att bidra till utveckling.

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.

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan
kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa
möjliga underlag finns inför kommande beslutsprocesser.

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.
En framgångsfaktor är att skapa en fungerande
styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den
kommunala organisationen från kommunfullmäktiges vision till verksamheterna.
Detta kräver ett systematiskt arbete med mål- och
resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet
och analys av resultat. Kommunen har initierat
och påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en 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

Förvaltningens nyckeltal
Gediget arbete med att ta fram nyckeltal utifrån
det grundläggande syftet har påbörjats under hösten 2020. Med ambitionen att öka medarbetarnas
delaktighet och möjlighet till innovation har alla
avdelningar och samtliga medarbetare deltagit i
arbetet. Avdelningarna Fritid och Bad har inte
kunnat genomföra arbetet än på grund av pandemins ökande omfattning. Intressanta områden att
följa har identifierats.
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Utifrån ett antal olika geografiska områden:
 Hur nöjda är invånarna utifrån parametrarna
bemötande, service och tillgänglighet?
 Hur lyckas förvaltningen med ambitionen att
inkludera?
 Hur fördelas resurser mellan geografiska områden?

för att inhämta information som kan användas till
mätetal och i förlängningen nyckeltal. Ekonomisk
fördelning och uppföljning behöver kategoriseras
enligt de geografiska områdena. Struktur för att
möjliggöra uppföljning av nödvändiga mätetal ska
arbetas fram under 2021 med ambition att nyckeltal ska finnas i Verksamhetsplan 2022–2024.

I nuläget saknas information och mätetal om ovanstående. Årlig undersökning behöver genomföras

Jämförelser och nyckeltal

2017

2018

2019

Kostnad fritidsverksamhet Falköpings kommun, kr/ inv

1 591

1 707

1 556

Kostnad fritidsverksamhet Riket, kr/ inv

1 708

1 766

1 783

Kostnad kulturverksamhet Falköpings kommun, kr/ inv

1 241

1 300

1 335

Kostnad kulturverksamhet Riket, kr/ inv

1 294

1 336

1 359

Fritidsverksamhet: Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting inom fritidsområdet, dividerat med antal invånare 31/12, Avser allmän fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar. Avser samtlig
regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag
Kulturverksamhet: Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting inom kulturområdet (stöd
till föreningar, bibliotek, musikskola etc) per invånare den 31/12. Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet,
bibliotek samt musik- och kulturskola. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.
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Planeringsförutsättningar
Verksamhetsplanering
Planeringsförutsättningar

Budget
2020

Budget
2021

Plan 2022

Plan 2023

-64 600

-64 000

0
2 000

-50
650

-50
950

-64 600

-64 000

-63 100

Ekonomi
Befintlig budgetram
Förändringar
Kapitalkostnader (bokslut 2019)
Justering internhyror och städkostnader
Lönerevision (delårseffekt 2020)

-65 600

-65 600

-115
-485
-322

-100
-500
-400

Generell uppräkning 2,3 %
Politisk förändring, effektivisering
N ämnden budgetram ( tkr)

-66 522

Ekonomiska förutsättningar, risker och
osäkerhet i budgeten

Samtliga nämnder har ålagts effektiviseringskrav
för att bibehålla kommunens ekonomi i balans.

Kultur- och fritidsnämndens tilldelade budgetram
för år 2021 uppgår till 64,6 mnkr.

Riskerna och osäkerheterna i budgeten är knutna
till att vissa verksamheter i hög grad är beroende
av finansiering från egna intäkter och som visat sig
vara den svaga länken som under det gångna året
starkt påverkats av försiktighet och restriktioner
för minskad smittspridning i spåren av Covid-19.
Hur långvariga och hur omfattande restriktionerna blir är omöjligt att bedöma.

Ramen har ändrats enligt kommunens riktlinjer
för verksamhets- och ekonomistyrning för löneavtal och kapitalkostnader. Justering/rättelser har
gjorts av internhyror och städkostnader som från
år 2020 lyfts in i nämndernas budgetar.
En generell uppräkning har gjorts utifrån SKRs (tidigare SKL) nivå om kostnadsökning för del av ramen som utgörs av annat än lönekostnader. Avrundningseffekter har gjort att nivån inte kan redovisas med belopp.

Uppgiften att fortsatt effektivisera i nivå med ytterligare en och halv miljon kronor blir en stor utmaning i en budget vars kostnader till en tredjedel
består av lokalkostnader med trög rörlighet.
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Personalplanering
Personalplanering

Budget 2020

Budget 2021

Plan 2022

Plan 2023

Personalsammansättning - årsarbetare
Tillsvidareanställda

62,0

60,4

60,4

Visstidsanställda

4,2

3,1

3,1

3,1

Timanställda

6,0

6,5

6,5

6,5

Antal årsarbetare

72,2

70,0

70,0

60,4

70,0

Antal årsarbetare per verksamhet
Strategi - ledning

13,9

12,5

12,5

12,5

Kultur

26,7

25,8

25,8

25,8

Fritid

31,5

31,7

31,7

31,7

Summa årsarbetare

72,2

70,0

70,0

70,0

Rektytering/ Omsättning
Pensionsavgångar

-,0

-,0

2,0

-,0

Personalplanering

Kompetensförsörjning

Antalet årsarbetare har förändrats av flera orsaker. Två projekt har upphört, lovverksamhet och
överenskommelseprocess. Omställningsåtgärder
medför att tjänster inte återbesätts och säsongsvaria-tioner kommer i vissa fall att lösas
inom befintlig personalgrupp. Städning av sporthallar i egen regi kommer att ske med befintlig
personal och viss personalförstärkning.

Inom vissa personalkategorier finns svårigheter
att hitta personal med efterfrågad erfarenhet och
kompetens, exempelvis bibliotekarier och badpersonal. Inom badavdelningen sker kompetensutvecklingen i organisationen.

Både kultur och fritid bedriver verksamheter
med säsongsanknytning vilket innebär att numerären medarbetare varierar under året. Främst
gäller det badet och kulturarv men även den
öppna ungdomsverksamheten.
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Resultatbudget
Resultaträkning ( tkr)

Budget 2020

Prognos augusti
2020

Budget 2021

Plan 2022

Plan 2023

9 686

9 686

Intäkter
Avgifter mm

9 711

6 611

Statsbidrag

1 737

2 957

1 572

1 572

1 572

Övriga intäkter

2 792

2 292

2 832

2 832

2 832

Interna intäkter
Summa intäkter

1 635
15 875

1 875
13 735

9 686

1 634
15 724

1 634
15 724

1 634
15 724

Kostnader
Personalkostnader

-38 856

-38 606

-37 863

-37 863

-37 863

Verksamhetskostnader

-17 326

-17 936

-16 769

-16 769

-16 769

Kapitalkostnader

-2 395

-2 395

-2 455

-2 455

-2 455

Interna kostnader

-23 820

-23 970

-23 237

-23 237

-23 237

Effektiviseringskrav/ Generell uppräkning
Summa kostnader

-82 397

-82 907

-80 324

-79 724

600

-78 824

Resultaträkning för nämnd

-66 522

-69 172

-64 600

-64 000

-63 100

Nämndens övergripande budgetram
Kultur- och fritidsnämndens budgetram för år
2021 uppgår till 64,6 mnkr. Ramen utgör 2,9 % av
kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Andelen kommer att minska med 0,1 procentenhet vardera året under planperioden med de
förutsättningar som finns i kommunens flerårsplan för åren 2021–2023.

1 500

inom förvaltningens egen organisation. Nivån på
intern- hyrorna är oförändrad.
Övriga verksamhetskostnader minskar till följd av
åtgärder för omställning genom sänkta bidrag till
föreningar.

Intäkter
Avg. mm

Kostnader

Statsbidrag
Personal

Övriga

Övriga

Interna

Kapitalkostnad
Lokaler
Interna

Av verksamhetens kostnader om cirka 80 mnkr
uppgår kostnader för personal och lokaler till
drygt 60 mnkr.
Personalkostnaderna minskar till följd av åtgärder
för att ställa om till lägre kostnader samt tillfällig
budget för lovverksamhet under föregående år.
Lönerörelsen för 2020 är endast klar för vissa personalgrupper. När avtalen för övriga grupper blir
kända kommer kompletterande tillskott att ges.
Lokalkostnaderna påverkas av att städning av
sporthallarna på försök under ett år ska göras

Verksamhetens intäkter uppgår till cirka 16 mnkr
och kommer främst från entré- och badavgifter
samt från uthyrning av anläggningar. Intäkter från
bidrag från staten och andra finansiärer avser lönebidrag, folkhälsomedel och statsbidrag till barnkultur m.m.
Intäktsnivån är något lägre jämfört med föregående års budget.

Omställning och effektivisering som förväntas för
åren 2022 och 2023 uppgår till 1 respektive 1,5
procent av nämndens budget. Åtgärder för anpassning har ännu inte bearbetats.
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Verksamhetsbudget
Verksamhetsbudget ( tkr)

Budget 2020

Prognos aug
2020

Budget 2021

Plan 2022

Plan 2023

Strategi

-12 801

-12 801

-12 129

-12 129

-12 129

Kultur

-15 777

-17 627

-15 466

-15 466

-15 466

Fritid

-37 944

-38 744

-37 005

-37 005

-37 005

600

1 500

Effektiviseringskrav/ Generell uppräkning
Avgår årets budgetjustering
N ämndens budgetram

Verksamhetsbudget ( tkr)

922
-65 600

Budget 2020

-69 172

-64 600

Prognos aug
2020

Budget 2021

-64 000

-63 100

Plan 2022

Plan 2023

Strategi - Ledning

-12 801

-12 801

-12 129

-12 129

Kultur - Bibliotek

-9 247

-9 247

-9 133

-9 133

-9 133

Kultur - Kulturarv

-6 530

-8 380

-6 333

-6 333

-6 333

-33 825

-34 625

-32 890

-32 890

-32 890

-4 119

-4 119

-4 115

-4 115

-4 115

600

1 500

Fritid - Fritid inkl. bad
Fritid - Öppen ungdomsverksamhet
Effektiviseringskrav/ Generell uppräkning
N ämndens budgetram inkl
justeringar

-66 522

Avgår tillskott från lönepott

-64 600

-64 000

-63 100

-64 600

-64 000

-63 100

322

Avgår justering för kapitalkostnader

100

Avgår justering för internhyror och städ

500

N ämndens budgetram

-69 172

-12 129

-65 600

Nämndens övergripande budgetram
Kultur- och fritidsnämndens budgetram har fördelats per avdelning och i redovisningen ovan
finns även en gruppering för verksamheterna
Strategi, Kultur och Fritid.
Verksamhet Strategi utgörs av förvaltningsledning och vissa övergripande verksamheter som
språk-vän, unga tar ordet, kultur samt nämndverksamhet.
I verksamhet Kultur ingår bibliotek och kulturarv
(Falbygdens museum och Ekehagens Forntidsby).
Verksamhet Fritid innehåller bad, fritid samt öppen ungdomsverksamhet.
Budgetramen har fördelats så att varje avdelning
utifrån 2020 års budgetnivå erhållit tillägg för personalens löneutveckling, förändrade kapitalkostnader och justering av interna lokal- och städkostnader. Löneavtal för år 2020 som ännu inte är
klara kommer att regleras senare. Budgetändring
för pris- justering av internhyror och internstäd
kommer att göras under 2021.
Den generella uppräkningen för kostnadsökningar inom den del av ramen som utgörs av annat
än
lönekostnader har inte kunnat fördelas.

Politisk förändring avser ekonomisk omställning i
nämnderna för att nå kommunens finansiella resultatmål. Åtgärderna för år 2021 påverkar samtliga verksamhetsområden och motsvarar tre procent av nämndens budget.
Planerade åtgärder medför påverkan på bemanningen inom samtliga verksamhetsområden och
innebär nya arbetsformer. Ny organisation för
städning av sporthallarna kommer att prövas under ett år genom att städ utförs i egen regi istället
för via samhällsbyggnadsförvaltningens tjänster.
Kulturarv kommer att samordna personal mellan
sina områden. Öppettiderna på museet kan
komma att minska under sommaren. Projektet
Överenskommelseprocess är avslutat och vakanta
tjänster återbesätts inte. Bidragen till studieförbund och utbildning kommer att minskas. Kostnader för nämnden påverkas av färre mötestillfällen.
Interna omdisponeringar mellan avdelningar görs
som ett led i kommande förändring av organisationen kring kommunal enhet för Platåbergen.
Den vakanta tjänsten inom Fritid har tillsatts med
befintlig personal inom Strategi–ledning.
Projekten som finansierats av medel från social investeringsreserv (SIR) avslutas under 2020.
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Effektiviseringskrav för åren 2022–2023 har ännu
inte inarbetats i verksamheternas planer för dessa
år, nivån uppgår till 600 tkr år 2022, med ökning
till 1 500 tkr året därpå.
En detaljerad beskrivning av hur budgeten fördelats till verksamhetsområdena finns i tabellen på
nästa sida.
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Detaljbudget, förändrad budgetram per verksamhet
Budget
2020

Verksamhetsredovisning ( tkr)
Verksamhetsområde Strategi
Budget från föregående år
Kapitalkostnader bokslut 2019
Lönerörelse 2020
Generell uppräkning
Politisk justering, effektivisering
Organisationsförändring, avdelningschef till Fritid
Vakant tjänst från Fritid
Övrig kostnadsminskning, avrundning
Summa verkamhetsområde Strategi
Verksamhetsområde Kultur
Budget från föregående år
Kapitalkostnader bokslut 2019
Lönerörelse 2020
Lokalkostnader, från Tn
- internhyra
- städ
Generell uppräkning
Politisk justering, effektivisering
Summa verkamhetsområde Kultur

Budget
2021

Plan 2022

Plan 2023

-12 681
-75
-45

-12 681
-75
-60
0
500
719
-557
25

-12 129

-12 129

-12 801

-12 129

-12 129

-12 129

-15 512
-7
-263

-15 512
-7
-352

-15 466

-15 466

-13
18

-13
18
0
400

-15 777

-15 466

-15 466

-15 466

-37 407
-33
-17

-37 005

-37 005

-37 005

-37 005

-50
650

-100
650

Verksamhetsområde Fritid
Budget från föregående år
-37 407
Kapitalkostnader bokslut 2019
-33
Lönerörelse 2020
-14
Lokalkostnader, från Tn
- internhyra
-486
- städ
-4
Generell uppräkning
Politisk justering, effektivisering
Upphör - Lovverksamhet SIR, öppen ungdomsverksamhet
Upphör - Bidrag SIR till lovverksamheten
Organisationsförändring, avdelningschef från Strategi
Vakant tjänst till Strategi
Övrig kostnadsminskning, avrundning
Summa verkamhetsområde Fritid
-37 944

-486
-4
0
1 100
450
-450
-719
557
4
-37 005

Generell uppräkning
Effektiviseringskrav 1%, ej fördelat till verksamhet
Effektiviseringskrav 1,5%, ej fördelat till verksamhet
Summa effektiviseringskrav och generell
uppräkning enligt Flerårsplan 2021-2023

N ämndens totala budgetram

Beskrivningen ovan redogör för hur nämndens
budgetram i detalj har fördelats per verksamhetsområde utifrån de förändringar som påverkat nämndens budget enligt kommunens flerårsplan för åren 2021–2023. I beskrivningen finns
även vissa interna omdisponeringar mellan de
olika verksamheterna. De tillfälliga medlen från

950
0

0

600

1 500

-66 522

-64 600

-64 000

-63 100

den sociala investeringsreserven (SIR) för lovverksamheten under år 2020 har upphört.
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Investeringsplan
I nvesteringsplan ( tkr)

Re-/ löpande investeringar
Inventarier och utrustning

Prognos
utfall tom
2020

Budget 2021

Plan 2022

Plan 2023

-900

-900

-900

-900

-900

-900

-900

-900

-900

-900

-900

-900

Övrig
Summa nämnden

Kultur- och fritidsnämnden har erhållit investeringsmedel för förvaltningens behov av inventarieanskaffning. Anslaget uppgår till 900 tkr varje
år under planeringsperioden.

I tekniska nämndens medel för investeringsprojekt för år 2021 finns 2.300 tkr med för ”El-ljusspår” samt 1.000 tkr för ”Ishall”.
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Övrigt

Politiska uppdrag under år 2021
1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att se över stöd-, serviceoch stabsfunktioner i hela den kommunala organisationen med syfte att skapa
högre kvalitet och effektivitet. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen
under år 2021.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en klimatstyrande resepolicy för kommunen. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen
under år 2021.
3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och ta fram förslag på hur en transportpool kan utformas. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen under år 2021.
4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på en
grönstrukturplan för kommunen, där en strategi för pollinering ska inkluderas.
Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen under år 2021.
5. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på en
strategi för solenergi och hur tak på kommunala fastigheter kan arrenderas ut
till energiproducenter. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen under år
2021.
6. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur en utökad
samverkan kring utbildningar, personal och utbildningslokaler mellan barnoch utbildningsnämnden och kompetens- och arbetslivsnämnden, med syfte att
nå högre effektivitet och minskade kostnader, kan genomföras. Uppdraget ska
redovisas för de båda nämnderna samt kommunstyrelsen under år 2021.
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Övrigt

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.

betsmöten där samtliga medarbetare inom förvaltningen bjuds in att delta i framtagandet av
verksamhetsplanen för kommande år. Ambitionen med denna metod är att öka samverkan
mellan avdelningarna, tillvarata medarbetarnas
kompetens och idéer vilket ska gynna det innovativa arbetet inom förvaltningen.
Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse
ligger tillgängliga för medarbetarna på Falnet
och information om detta mejlas till samtliga
medarbetare när det är aktuellt.

Internkontroll tas fram av controller tillsammans med styr- och ledgruppen.
Uppföljning av avdelningarnas arbete sker enligt “kugghjuls-modellen”, kontinuerligt under
året. Controller och strateg genomför måluppföljning tillsammans med avdelningarna och
dess samtliga medarbetare en gång per år. På
detta sätt skapas tydligt målfokus och den röda
tråden inom 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 ansvarsområde, utmaningar och arbete genomförs ar-
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Övrigt

Bilaga till Kultur- och fritidsnämndens Verksamhetsplan 20212023
AGENDA 2030 OCH DE GLOBALA MÅLEN FÖR
HÅLLBAR UTVECKLING
Vid Förenta nationernas (FN) toppmöte den 25
september 2015 antog FN:s medlemsstater resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling
(A/RES/70/1). Agendan förhandlades inom FN:s
generalförsamling, där samtliga FN:s medlemsstater ingår.
Agendan är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Världens länder
har åtagit sig att fram till år 2030 leda världen
mot en hållbar och rättvis framtid, att utrota fattigdom och hunger överallt, att bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder, att bygga fredliga,
rättvisa och inkluderande samhällen, att alla ska
kunna åtnjuta de mänskliga rättigheterna, att
främja jämställdhet och kvinnors och flickors
egenmakt, att vidta ansträngningar för att nå dem
som är mest utsatta först samt att säkerställa ett
varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Agenda 2030 genomsyras av ett rättighetsperspektiv som säkrar alla individers politiska
och medborgerliga rättigheter, likväl som de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna.
Detta kommer till uttryck i den centrala principen
att ingen ska lämnas utanför (Leaving No One
Behind). Principen innebär att de som har svårt
att göra sina röster hörda och de som lever i fattigdom och utanförskap, dvs. de mest utsatta inte
ska lämnas utanför. Principen sätter individen i
fokus och syftar till att de globala målen ska nås
för alla människor, i alla delar av samhället. I
agendan lyfts bl.a. barn och unga, äldre, personer
med funktionsnedsättning, personer som lever
med hiv/aids, urfolk, flyktingar och migranter
fram som viktiga att uppmärksamma utifrån
denna princip. Ett återkommande mönster är att
flickor och kvinnor diskrimineras och har färre
möjligheter och sämre villkor än män och pojkar
genom hela livet.
Agendan lyfter fram det långsiktiga perspektivet
och genomsyras av barns och ungas perspektiv,
för att ge nästa generation inflytande över dagens
beslut. En tredjedel av agendans delmål refererar
direkt eller indirekt till barns och unga mäniskors
egenmakt, deltagande och välmående. Ungas

perspektiv, engagemang och innovationer är av
stor betydelse för genomförandet av agenda
2030 i Sverige och internationellt.
Agendan ger uttryck för komplexa globala utmaningar som behöver hanteras gemensamt genom
ambitiösa multilaterala lösningar.
Agendan utgörs av fyra beståndsdelar:
 politiska deklarationer,
 17 mål och 169 delmål,
 medel för genomförande, och
 ramverk för översyn och uppföljning.

Sverige ska vara ledande i genomförandet av
Agenda 2030! Inom flera områden är Sveriges uttalade ambitioner högre och mer ambitiösa än de
som uttrycks i delmålen i Agenda 2030. Genom
Agenda 2030 har Sverige åtagit sig att verka för
att nå målen i agendan dels nationellt, dels genom
internationellt samarbete och partnerskap. Hållbar utveckling ska vägleda all politik fram till
2030 och Sverige ska driva på genomförandet av
Agenda 2030 såväl nationellt som internationellt.
Detta framgår av regeringens handlingsplan för
Agenda 2030 2018–2020. Regeringen har vid
flera tillfällen uttalat att Sverige ska vara ledande
i att genomföra Agenda 2030. Genomförandet innebär en successiv omställning av Sverige till ett
modernt och hållbart välfärdsland. Ett exempel
på bidrag till denna omställning är att Sverige ämnar bli världens första fossilfria välfärdsland.
I september 2019 presenterade en grupp oberoende forskare en lägesrapport om världens genomförande av agendan. Rapporten visar en avmattning i framstegstakten och att länder är långtifrån att nå målen. Trender som hotar att underminera framstegen är bland annat den ökande
ojämlikheten, klimat- och miljöförändringarna,
förlusten av biologisk mångfald samt en ökning
av kemikalier och avfall från mänsklig aktivitet.
Utvecklingstakten skiljer sig år mellan länder och
regioner. Av Statistiska centralbyråns (SCB) rapport ”Genomförande av Agenda 2030” framgår
att Sverige med nuvarande styrmedel och åtgärder inte når flera av målen. SCB har sammanfattat
Sveriges utmaningar i tre övergripande punkter:
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 Ojämlikheten mellan grupper minskar inte
utan ökar inom flera områden.
 De flesta av de nationella miljökvalitetsmålen
är inte möjliga att nå med idag befintliga och
beslutade åtgärder.
 Våld och kränkningar minskar inte.

Nämndens arbete med Agenda 2030
Enligt regeringens proposition 2019/20:188 är
agendans princip – ingen ska lämnas utanför.
Agendan sträcker sig till 2030 men arbetat ska
präglas av långsiktighet och uthållighet långt bortom detta år.

En ökad kunskapsnivå om Agenda 2030 skapar
bättre förutsättningar för ökad dialog mellan
olika samhällsaktörer och myndigheter, liksom
för mer effektiva arbetsmetoder.
För att klara omställningen krävs ny kunskap och
innovation i varje del av samhället. För att lyckas
behöver universitet, högskolor, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle arbeta tillsammans
mot gemensamma mål. Offentlig förvaltning behöver vara anpassningsbar genom förnyelse och
utveck-ling i takt med utvecklings- och förändringsprocesser som sker t.ex. inom digitalisering
och teknikutveckling. Den genomgripande
systemförändringen som behövs kräver ökad
samordning.

En stor del av ansvaret för de åtgärder som bidrar
till genomförandet av Agenda 2030 ligger på
kommuner och landsting. Delegationen anser att
det är angeläget att Agenda 2030 och hållbar utveckling får ökat genomslag i kommuner och
landsting samt att agendan integreras i ordinarie
styrning och ledning. Vikten av kommunernas arbete mot målen i Agenda 2030 belyses. Agendan
ska integreras i ordinarie arbete, mål och budgetprocesser, uppföljningssystem, kartläggningar,
strategiska planer och som del av det strategiska
kommunika-tionsarbetet. Det samlade arbetet på
lokal och re-gional nivå innebär ett viktigt bidrag
till agendans genomslag på nationell och internationell nivå. Det är därför enligt regeringen viktigt att alla kommuner och regioner arbetar med
att genomföra agendan.
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