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§ 15 Dnr 2020/00073  

Återrapportering av strategiska utvecklingsbidrag 2021 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1 Rapporterna överlämnas till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 

Rapporter har sammanställts för de fem ansökningarna som kultur- och 

fritidsnämnden beviljades strategiska utvecklingsbidrag för 2021.  

Elljusspår Åsarp 

Ett nytt elljusspår i området vid Åsarps IP har anlagts, ledbelysning och 

kabel nedgrävd i mark. Elljusspåret är 400 meter långt med påbyggnads-

möjligheter i framtiden. Elljusspåret är gjort på hårdgjord yta vilket innebär 

en god tillgänglighet för alla. Elljusspåret ligger mitt i en levande mötesplats 

med intilliggande fotbollsplaner, padelbana, utegym, idrottshall med mera. 

Mötesplats Floby 

Under senare delen av 2019, därefter med ett startmöte i februari 2020 och 

fram till dags dato har diskussioner kring Mötesplats Floby förts. Civil-

samhället, barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvalt-

ningen och samhällsbyggnadsförvaltningen är alla parter i sammanhanget. 

Syftet har varit att få till en levande mötesplats i samverkan med civil-

samhället och effekt utifrån gemenskap, uppfyllelse av läroplanens mål, 

meningsfull fritid för många och en god folkhälsa.   

Områdesbaserat arbete – Allaktivitetshus 

Syftet med projektet var att identifiera förutsättningarna för ett arbetssätt 

med allaktivitetshus som nav och kunna jobba mer långsiktigt med områdes-

baserat arbete. Målsättningen var att nya metoder och arbetssätt skulle 

arbetas fram under 2021 för att sedan kunna implementeras i ordinarie 

verksamheter. En projektledare har under 2021 anställts och har under året 

arbetat främst med följande punkter.  

 Identifierat förutsättningar för områdesbaserat arbete i sex områden i 

kommunen: Falköping, Vartofta, Stenstorp, Gudhem, Floby och Kinnarp.   

 Omvärldsbevakat – hur har andra kommuner arbetat och vad säger 

forskningen?  

 Skapat kontaktytor och i vissa fall etablerat nätverk både internt och 

externt. 
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 Introducerat nya arbetssätt och metoder där främjande och förebyggande 

insatser är i fokus, bland annat genom utbildning och konferenser men 

också genom feriepraktikverksamheten ”Unga områdesutvecklare”.  

I återrapporteringen presenteras också i sin korthet de viktigaste slutsatserna 

i arbetet samt de  framgångsfaktorer som lyfts fram av forskningen och andra 

kommuner som arbetar strukturerat med områdesbaserat arbete. Slutligen 

redogörs för fortsättningen av arbetet, där öppen ungdomsverksamhet utvid-

gar sitt ansvar och skapar förnyelsearbete i den ordinarie verksamheten med 

ett större fokus på det områdesbaserade arbetet och implementera metoder 

genom att koppla en ansvarig fritidsledare till varje område. 

Det besöksvänliga landskapet 

Avdelning Kulturarv beviljades 800 000 kronor för Det besöksvänliga 

landskapet. Projektets syfte var att öka särskilt fornlämningslandskapets 

attraktivitet och tillgänglighet, genom att förbättra presentationsmaterial och 

återaktualisera en fungerande organisation för framtida ansvar. Det främsta 

målet var att rensa bort missprydande skyltar vid fornlämningarna och 

ersätta med ett uppdaterat, enhetligt material som kunde attrahera fler. 

Arbetet har resulterat i att sammanlagt 76 skyltar nyproducerats. Förutom 

med textblock har de försetts med foton och bilder i färg, för att förklara och 

förtydliga innehållet. Starka, glada färger har medvetet valts för att tilltala 

fler åldrar och öka synligheten i landskapet. Flertalet skyltar erbjuder för-

djupningsmaterial via QR-koder eller liknande. Via dessa leds besökaren 

exempelvis till muntliga berättelser, ljud eller filmer. Metoden används även 

för att förbättra tillgängligheten. Med hjälp av QR-kod kan du lyssna på 

skylten istället för att läsa. Samtliga skyltar har även försetts med en engelsk 

översättning. Projektet har även tagit fram tio muntliga berättelser om 

historiska platser på Falbygden. Via appen Story spot kan den nyfikne lyssna 

på berättelsen om exempelvis Malta Johanna på torget, järnvägens invigning 

i Falköping, Mössebergs kurort och Ållebergs ryttare.  

För att vägleda besökaren ut i det forntida landskapet, har även en ny karta 

tagits fram Falbygdens fornminnen. Kartan kompletterar de tidigare Follow 

your Past samt Follow your Art genom att omfatta landskapet utanför 

centralorten. Besökare har länge efterfrågat ett samlat material som är lätt att 

förstå och leder ut på Falbygden, inte minst till de gånggrifter som är möjliga 

att besöka. Kartan finns även tillgänglig digitalt via museets hemsida samt 

via Kommunkartan och är även översatt till engelska.  

Erfarenheter från covidåren har gett mersmak för att fortsätta arbeta med 

utställningar utomhus, där historien utspelat sig och där människor rör sig av 

andra anledningar. Projektet har därför även finansierat ett inköp av belysta 

montrar för mobila utomhusutställningar.  
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Medborgarhuset som bas för mer kultur till fler 

Syftet med projektet var att stimulera kulturlivet efter pandemin genom att 

skapa mer kultur för fler och att bredda kulturutbudet i Medborgarhuset. En 

satsning på scen och teknik i Rotundan har gjort det enklare för fler att 

arrangera kultur. Unga arrangörer har kunnat ges plats, både i skapandet av 

egna arrangemang som i lärandet att bli säkra arrangörer. Under hösten 2021 

har 53 kulturarrangemang genomförts i Rotundan. Utbudet har innehållit 

uttryck såsom cirkus, barockmusik, trolleri, barnteater, världsmusik och 

Spoken word. Kultur- och fritidsförvaltningen har skapat och utökat sam-

arbeten med Riksteatern, studieförbundet Vuxenskolan, Kulturskolan 

Falköping, Bräcke Diakoni, Cirkus i Väst med flera. Publiken har hittat till 

platsen, inte bara till Rotundan utan till Medborgarhuset i stort, eftersom fler 

evenemang även arrangerades i andra lokaler i huset såsom Stadsteatern och 

Teaterfoajén.  

Satsningen i Rotundan och de ökade antalet arrangemang i lokalen har gett 

en skjuts till pågående, utredande arbeten om Medborgarhusets innehåll, 

profil och former för samverkan. Satsningen visar inte bara på Rotundans 

utan hela Medborgarhusets potential att bli en öppen och välkomnande plats 

dit människor söker sig för att uppleva kultur i många olika former. 

Bakgrund 

I februari 2021 skickade kultur- och fritidsnämnden in fem ansökningar om 

strategiska utvecklingsmedel. Ansökningarna gällde Elljusspår Åsarp, 

Mötesplats Floby, Områdesbaserat arbete – Allaktivitetshus, Det besöks-

vänliga kulturarvet och Medborgarhuset som bas för mer kultur till fler. 

Kommunstyrelsen beslutade den 14 april 2021, § 69, att bevilja strategiska 

utvecklingsmedel till samtliga ansökningar. 

Finansiering 

Finansiering har skett genom beviljade strategiska utvecklingsbidrag. 

Barnkonsekvensanalys 

I underlaget för återrapportering av strategiska utvecklingsbidrag har 

kommunstyrelsen inte begärt någon barnkonsekvensanalys. Inför kommande 

återrapportering av utvecklingsbidrag är det önskvärt att det i underlaget för 

återrapportering även finns med att en barnkonsekvensanalys ska göras.  

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 12/2022 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 10 mars 2022 

Fem rapporter 

  

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen             
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§ 16 Dnr 2022/00015  

Biblioteksplan för Falköpings kommun 2022–2026 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden överlämnar Biblioteksplan för Falköpings 

kommun 2022–2026 till kommunfullmäktige för antagande.  

Reservation 

SD-gruppen reserverar sig till förmån för Milada Wurms yrkanden.      

Bakgrund 

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

biblioteksplaner för sina verksamheter inom biblioteksområdet. En arbets-

grupp bestående av representanter från kultur- och fritidsförvaltningen, barn- 

och utbildningsförvaltningen, kompetens- och arbetslivsförvaltningen och 

socialförvaltningen har tagit fram en ny biblioteksplan som ska gälla under 

åren 2022–2026. Biblioteksplanens utgångspunkt är kommunens vision Det 

Goda Livet – ett samhälle i balans och harmoni, även för kommande genera-

tioner. Biblioteksplanen fastställs av kommunfullmäktige. 

Förvaltningens bedömning 

Biblioteksplanen belyser Falköpings kommuns biblioteksverksamhet och 

innehåller fokusområden under planperioden 2022–2026. Biblioteksplanen 

pekar på bibliotekens roll i den kommunala verksamheten samt en vilja till 

utveckling inom biblioteksområdet på kortare och längre sikt. Kultur- och 

fritidsförvaltningen föreslår att biblioteksplanen godkänns.  

Finansiering 

Biblioteksplanen medför i nuläget inga kostnader.   

Barnkonventionen 

Den tidigare gällande Biblioteksplanen för Falköpings kommun har i denna 

revidering tydliggjort barn och unga som en prioriterad grupp och har 

uppdaterats i enlighet med att FN:s konvention om barnets rättigheter blivit 

lag. Den reviderade Biblioteksplanen innefattar rutiner för beslut, åtgärder 

och insatser i enlighet med barnkonventionen. Det framgår hur olika metoder 

tillämpas, som barnkonsekvensanalyser samt dialog och referensgrupper i 

möten med barn och unga inför större arbets- och beslutsprocesser. Det 

framgår också en tydlig prioritering vad gäller barn och ungas rätt till olika 

språk, fri åsiktsbildning och meningsfull fritid. Verksamheten erbjuder 

hjälpmedel och anpassade medier för att barn med funktionsnedsättning ska 

kunna delta på lika villkor. Biblioteken finns på många platser i kommunen, 
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såväl på fritid som i skola, vilket skapar en närhet och god tillgång till en 

demokratisk mötesplats för alla barn och unga i kommunen. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 13/2022 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 8 mars 2022 

Förslag till biblioteksplan för Falköpings kommun 2022–2026 

Yrkanden 

Milada Wurm (SD) yrkar följande ändringar i förslaget till biblioteksplan. 

Sidan 4 under rubriken Det mångspråkiga biblioteket 

 Sista meningen ”Biblioteken stödjer integration och lyfter fram minori-

tetsspråken” byts ut till ”Biblioteken lyfter fram och informerar om 

minoritetsspråken och jobbar aktivt med integration och assimilation av 

människor med utländsk bakgrund. Biblioteken skall spela en viktig roll i 

byggande av en gemensam svensk identitet.” 

Sidan 4, tillägg under rubriken Biblioteken som mötesplatser 

 ”Bibliotek skall vara en plats, som präglas av lugn och dämpat språk och 

samtal. Stök, skrik och bråk skall stävjas.”  

Sidan 5 under rubriken Personer med annat modersmål än svenska 

 Sista meningen ”För den enskilda individens utveckling och kunskaps-

inhämtning är tillgången till medier på flera språk betydelsefull” byts ut 

till ”Bibliotek skall spela en viktig roll i att hjälpa människor med 

utländsk bakgrund att lära sig svenska. För den enskilda individens 

utveckling och kunskapsinhämtning är kunskapen i svenska språket 

väsentlig.”                                             

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Milada Wurms tre yrkanden, var för sig, 

om bifall respektive avslag på yrkandena och finner att samtliga yrkanden 

har avslagits. Kultur- och fritidsnämnden har härmed beslutat i enlighet med 

arbetsutskottets förslag.       

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 17 Dnr 2022/00021  

Avgifter på Ekehagens Forntidsby 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

anta förslag till ändringar av avgifter för Ekehagens Forntidsby.  

2 Ändringarna föreslås gälla från och med den 15 juni 2022 och ersätter 

kommunfullmäktiges beslut från den 26 april 2021, § 50.  

Sammanfattning 

Vissa ändringar av avgifterna för skolverksamhet på Ekehagens Forntidsby 

föreslås, för att parera ökade kostnader och säkra intäkter. Viss justering 

föreslås även av entréavgifterna för turistverksamheten, på grund av 

förändringar i utbud och upplägg.  

Bakgrund 

Ekehagens Forntidsby bedriver en omfattande verksamhet för skolor, främst 

i form av praktiska lärodagar om forntiden. Skolor från hela Västsverige med 

omnejd besöker Ekehagen i samband med studier av forntiden enligt läro-

plan. Alla elever utom kommunens egna betalar en avgift för lärodagen. Med 

jämna mellanrum behöver dessa ses över, för att säkra intäkt och anpassa 

avgifterna till den allmänna kostnadsökningen.  

Under främst sommaren är Ekehagens Forntidsby öppet för besökande 

turister, som även de betalar entré. Efter två somrar med covidanpassad 

verksamhet, återinförs nu vissa av sommarens programdagar. Entrépriserna 

behöver därmed anpassas till utbudet.  

Förvaltningens bedömning 

Höjningar av vissa avgifter för skolverksamhet föreslås, för att säkra intäkter 

och parera ökade kostnader. För lägerskola och forntidsdag 6 timmar är före-

slagen höjning större. Programmen bokas främst av skolor som verkligen vill 

göra något extra. Eftersom programmen erbjuder fler hantverk och upp-

levelser finns utrymme för en större höjning av dessa.  

Vissa justeringar föreslås även för turistsäsongen 2022. Efter goda erfaren-

heter från de två senaste åren, formas sommarens i huvudsak som löpande 

verksamhet, där alla dagar erbjuder samma utbud. Besökare erbjuds dagligen 

guidade visningar, bemannade aktiviteter på två platser i byn samt obe-

mannade aktivitetsstationer. 

Tack vare samarbete med vänföreningar arrangeras även två programhelger, 

under vilka byn fylls med fler forntidsaktörer, bemannade aktiviteter och 

visst skådespel. För programhelgerna föreslås därför en högre entréavgift.  
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Likt föregående år föreslås att Ekehagens Forntidsby främst marknadsför 

helgerna som öppna för allmänheten under vår och höst. Detta för att byn 

under vardagarna är fullt uppbokad av skolklasser, vilket starkt påverkar 

övriga besökares upplevelser och möjligheter att använda byn. Besökaren 

som dyker upp en vardag är välkommen ut i byn.  

Finansiering 

Stora delar av budgeten för Ekehagens Forntidsby baseras på intäkter, cirka 

70% av kostnaderna finansieras av intäkt. Avgiftsjusteringar är nödvändiga 

för att anläggningen ska kunna ligga kvar på samma nivå och hålla budget.  

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet bedöms direkt och indirekt kunna påverka barn. Enligt Barnkonven-

tionens artikel 2 är alla barn lika mycket värda och har samma rättigheter. 

Ingen får diskrimineras.  

Avgifter är en faktor som direkt och indirekt kan utestänga ekonomiskt 

svagare grupper och därmed även barn inom dessa. För den med små margi-

naler kan ett entrépris bli för dyrt och därmed bli diskriminerande. För 

Ekehagens Forntidsby, som till stora delar är en intäktsfinansierad verksam-

het, är det en svår balansgång att hitta en nivå som främjar verksamhetens 

ekonomiska behov utan att stänga ute allt för många.  

I ett försök att parera och erbjuda prisvärda alternativ finns biljettsystemet 

med familjebiljetter, gruppentré och relativt lågt pris för barn. Alla skol-

elever som besökt Ekehagens Forntidsby med skolan får också en fribiljett 

till kommande säsong, där eleven erbjuds gratis entré.  

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 14/2022 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 11 mars 2022 

Förslag på avgifter vid Ekehagens Forntidsby 2022 

Yttrande 

Marie Post (S) önskar ett redaktionellt förtydligande att specialpriset för 

Falköpings kommun gäller Forntidsdag, 4 timmar vilket tillstyrks.      

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 18 Dnr 2022/00010  

Kulturstipendium 2021 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1 Britt-Marie Stridh tilldelas Falköpings kommuns kulturstipendium 2021.  

Motivering 

Britt-Marie Stridh är genom sina omfattande och uppskattade gärningar 

inom musiken en välkänd person för falköpingsbor och skaraborgare. Hon 

har spelat dragspel sedan hon var sex år och har sedan dess uppträtt med 

sång och musik i många olika sammanhang. Hon har underhållit på äldre-

boenden och spelat vid skolavslutningar, midsommarfirande och jul-

arrangemang och har genom detta spridit kunskap om sång- och danstradi-

tioner till såväl barn som äldre.  

Britt-Marie var en av initiativtagarna till Falköpingsrevyn, som sedan blev 

Teaterboven, och ingick även i ensemblen. Hon var med i gruppen Skördetid 

som tolkade Jönns dikter och som även gav ut flera skivor. Numera är hon 

med i flera musikgrupper; Falköpings Jazzband, Folkmusikgruppen samt 

Nostalgia och hon är även dirigent för manskören The Fellows.  

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden utser varje år vem som ska tilldelas Falköpings 

kommuns kulturstipendium. Stipendiet är på 10 000 kronor. För 2021 har det 

kommit in förslag på sex kandidater.  

Bakgrund 

Falköpings kommuns kulturstipendium utdelas årligen till en person, före-

ning eller institution som utfört en värdefull gärning inom kulturens område 

såsom konst, musik, litteratur, teater, dans, foto, film med mera. Även 

insatser inom folkbildningen, hembygds- och kulturminnesvården eller 

närbesläktade områden kan komma ifråga. Stipendiat ska vara folkbokförd i 

Falköpings kommun eller ha annan nära anknytning till kommunen. Stipen-

diet är på 10 000 kronor. Person, förening eller institution kan själv söka 

stipendiet eller föreslå stipendiat. Det har kommit in förslag på sex kandi-

dater. 

Barnkonsekvensanalys 

Den helt övervägande delen av engagemanget i det civila samhället sker 

oavlönat, det vill säga på fritiden. Ungefär hälften av den vuxna svenska 

befolkningen utför under ett år någon form av ideell insats. Förutom att 

involvera stora delar av befolkningen i ett frivilligt engagemang är civila 

samhället också en betydelsefull aktör när det gäller att arrangera organise-
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rade fritidsaktiviteter för människor i alla åldrar. Särskilt betydelsefull är 

kanske denna roll i relation till barn och unga. Kultur- och idrottsfrågorna 

berör inte bara främjandet av idrott, motion, upplevelser, skapande och 

rekreation utan är också en viktig del i folkhälsan och demokratin. Att 

uppmärksamma personer som gjort en värdefull insats i en förening eller 

organisation bidrar till att lyfta goda förebilder som kan inspirera fler till 

engagemang. Goda förebilder och ledare skapar också trygghet för barn och 

unga. Genom att lyfta betydelsefulla föreningsledare, kulturaktörer och 

idrottsutövare får stipendiaterna och organisationen eller föreningen som de 

representerar också en extra kraft att fortsätta bedriva ett gott arbete. Det kan 

också medföra att barn och unga blir mer angelägna att fortsätta med sina 

fritidsaktiviteter och sitt engagemang eller testa ett nytt intresse. Med 

stipendierna kan kultur- och fritidsnämnden bidra till att skapa samhälls-

aktiva medborgare, stärka det ideella engagemanget  och värna om en 

meningsfull fritid. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 16/2022 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 21 mars 2022 

Ansökningar/Förslag 

  

 

Paragrafen skickas till  
Britt-Marie Stridh            
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§ 19 Dnr 2022/00023  

Föreningsledarstipendium 2021 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1 Patrik Andersson, Floby IF, tilldelas Falköpings kommuns förenings-

ledarstipendium 2021.  

Motivering 

Patrik ”Putta” Andersson är en fantastisk föreningsledare långt ut i finger-

spetsarna och är involverad i många saker som sker i Floby. 

Patrik är ordförande i Floby IF och ansvarig för både ungdomsverksamheten 

och kansliet i föreningen. Han har även ett ansvar i anläggningen på 

Ekvallen, bingo, Flobybladet m.m. Han är en viktig del i den samverkan 

som sker med Grolanda IF och även i arbetet med Mötesplats Floby. Patrik 

är alltid glad och positiv och sprider en god atmosfär runt sig i alla 

sammanhang – helt enkelt ett föredöme på alla plan.         

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden utser varje år vem som ska tilldelas Falköpings 

kommuns föreningsledarstipendium. Stipendiet är på 10 000 kronor. För 

2021 har sju förslag lämnats in.  

Bakgrund 

Falköpings kommuns föreningsledarstipendium utdelas årligen till en person 

eller förening som utfört en värdefull gärning inom föreningsverksamheten. 

Stipendiat ska ha utfört sin ledarinsats eller verksamhet i Falköpings 

kommun. Stipendiet är på 10 000 kronor. Person eller förening kan själv 

söka stipendiet eller föreslå stipendiat. Det har kommit in sju förslag. 

Barnkonsekvensanalys 

Den helt övervägande delen av engagemanget i det civila samhället sker 

oavlönat, det vill säga på fritiden. Ungefär hälften av den vuxna svenska 

befolkningen utför under ett år någon form av ideell insats. Förutom att 

involvera stora delar av befolkningen i ett frivilligt engagemang är civila 

samhället också en betydelsefull aktör när det gäller att arrangera organise-

rade fritidsaktiviteter för människor i alla åldrar. Särskilt betydelsefull är 

kanske denna roll i relation till barn och unga. Kultur- och idrottsfrågorna 

berör inte bara främjandet av idrott, motion, upplevelser, skapande och 

rekreation utan är också en viktig del i folkhälsan och demokratin. Att 

uppmärksamma personer som gjort en värdefull insats i en förening eller 

organisation bidrar till att lyfta goda förebilder som kan inspirera fler till 

engagemang. Goda förebilder och ledare skapar också trygghet för barn och 
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unga. Genom att lyfta betydelsefulla föreningsledare, kulturaktörer och 

idrottsutövare får stipendiaterna och organisationen eller föreningen som de 

representerar också en extra kraft att fortsätta bedriva ett gott arbete. Det kan 

också medföra att barn och unga blir mer angelägna att fortsätta med sina 

fritidsaktiviteter och sitt engagemang eller testa ett nytt intresse. Med 

stipendierna kan kultur- och fritidsnämnden bidra till att skapa samhälls-

aktiva medborgare, stärka det ideella engagemanget  och värna om en 

meningsfull fritid. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 17/2022 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 21 mars 2022 

Ansökningar/Förslag 

  

 

Paragrafen skickas till  
Patrik Andersson            
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§ 20 Dnr 2022/00027  

Idrottsstipendium 2021 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1 Elin Löfgren och Arvid Jönsson, HV-Dans, tilldelas Falköpings kommuns 

idrottsstipendium 2021.  

Motivering 

Elin Löfgren och Arvid Jönsson har dansat sedan barnsben och tävlat 

tillsammans i elva år. Under dessa år har resultaten gått bättre och bättre. 

Under deras juniortid 2018–2021 har Elin och Arvid varit det bästa paret i 

Sverige genom tiderna i klassen Bugg. De har vunnit SM-guld i dubbelbugg 

2018, SM-guld i bugg 2019 och 2021. Under hösten 2021 har de också 

tävlat mot äldre par med fina resultat. Under 2022 kommer Elin och Arvid 

att dansa i seniorklassen. 

Under corona-pandemin genomfördes ingen tävling 2020. Då ställde de om 

träningarna för yngre barn i föreningen och hittade lösningar för att kunna 

genomföra träningar. Samtidigt som de brinner för sin dans så lär de ut bugg 

på olika skolor.        

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden utser varje år vem som ska tilldelas Falköpings 

kommuns idrottsstipendium. Stipendiet är på 10 000 kronor. För 2021 har 

det kommit in sju förslag.  

Bakgrund 

Falköpings kommuns idrottsstipendium utdelas årligen till en lovande 

idrottstalang som utfört goda prestationer och som kan förväntas utvecklas 

ytterligare inom sin idrott. Stipendiat ska vara folkbokförd i Falköpings 

kommun eller ha annan nära anknytning till kommunen. Stipendiet är på 

10 000 kronor. En person kan själv söka stipendiet eller föreslå stipendiat. 

Det har kommit in sju förslag.  

Barnkonsekvensanalys 

Den helt övervägande delen av engagemanget i det civila samhället sker 

oavlönat, det vill säga på fritiden. Ungefär hälften av den vuxna svenska 

befolkningen utför under ett år någon form av ideell insats. Förutom att 

involvera stora delar av befolkningen i ett frivilligt engagemang är civila 

samhället också en betydelsefull aktör när det gäller att arrangera organise-

rade fritidsaktiviteter för människor i alla åldrar. Särskilt betydelsefull är 

kanske denna roll i relation till barn och unga. Kultur- och idrottsfrågorna 

berör inte bara främjandet av idrott, motion, upplevelser, skapande och 
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rekreation utan är också en viktig del i folkhälsan och demokratin. Att 

uppmärksamma personer som gjort en värdefull insats i en förening eller 

organisation bidrar till att lyfta goda förebilder som kan inspirera fler till 

engagemang. Goda förebilder och ledare skapar också trygghet för barn och 

unga. Genom att lyfta betydelsefulla föreningsledare, kulturaktörer och 

idrottsutövare får stipendiaterna och organisationen eller föreningen som de 

representerar också en extra kraft att fortsätta bedriva ett gott arbete. Det kan 

också medföra att barn och unga blir mer angelägna att fortsätta med sina 

fritidsaktiviteter och sitt engagemang eller testa ett nytt intresse. Med 

stipendierna kan kultur- och fritidsnämnden bidra till att skapa samhälls-

aktiva medborgare, stärka det ideella engagemanget  och värna om en 

meningsfull fritid. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 18/2022 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 21 mars 2022 

Förslag 

  

 

Paragrafen skickas till  
Elin Löfgren 

Arvid Jönsson            
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§ 21 Dnr 2022/00030  

Informationsärende – Projekt Gröna Jobb  

Bakgrund 

Under 2021 har kompetens- och arbetslivsförvaltningen, kultur- och 

fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans 

utarbetat en strukturerad samverkan för att uppnå målet om lägre arbets-

löshet och färre personer i ekonomiskt bistånd. En mycket konkret identi-

fierad möjlighet är att nyttja potentialen i arbetstillfällen i naturen. Att knyta 

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

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

Falköpings kommun som direkt skulle gynna det attraktiva Falköping i 

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

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

med arbetsmarknadsinsatser skulle kunna organiseras om och ge mer värde 

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

att anställa en arbetsledande chef med uppdraget att samordna arbetsinsatser 

i hela Falköpings kommun och i nära samverkan med befintliga avdelningar 

som arbetar på området stävar insatsen att få ut cirka 20-25 arbetsmarknads-

anställningar årligen. Dessa anställningar försörjs av redan befintliga medel 

inom kompetens- och arbetslivsförvaltningens uppdrag. Under 2,5 år (2022–

2024) planerar kompetens- och arbetslivsförvaltningen, kultur- och fritids-

förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen att gemensamt arbeta med 

detta projekt.  

Finansiering 

Finansieringen av projektet diskuteras med ekonomiavdelningen. 
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§ 22 Dnr 2022/00001  

Delegationsbeslut 2022 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1 Delegationsbesluten läggs till handlingarna.  

Bakgrund 

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

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

Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat.  

Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsut-

skottet, ordföranden och tjänstepersoner i enlighet med kultur- och 

fritidsnämndens delegationsbestämmelser.  

Ett beslut som en delegat fattar med stöd av delegationsbestämmelserna har 

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

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

fritidsnämnden när som helst återkalla delegationen. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ett delegationsbeslut som fattas med stöd av kultur- och fritidsnämndens 

delegationsbestämmelser ska anmälas till kultur- och fritidsnämnden vid 

dess nästkommande sammanträde. Samtliga anmälda delegationsbeslut 

presenteras för kultur- och fritidsnämnden i form av nedanstående förteck-

ning.  

Anmälda delegationsbeslut 

Dokument-id Beslut Handläggare 

16689 Attestanter för kultur- och fritidsförvalt-

ningen från och med 12 maj 2022 

Ulla Andersson 

16798 Avtal med Mumrik Kulturproduktion om 

föreställningen Fisken och Bintou 18 sep-

tember 2022 i Vilske-Kleva Bygdegård 

och Allas Hus i Borgunda 

Robert Coe 

16799 Anställningar inom kultur- och fritids-

fövaltningen februari – mars 2022 

Ulla Andersson 
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§ 23 Dnr 2022/00002  

Anmälningsärenden 2022 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1 Följande anmälningsärenden läggs till handlingarna.  

 

Nr Ärende 

1 Länsstyrelsens beslut den 7 mars 2022 om tillstånd till ändring av 

byggnadsminnet Falköpings centralstation 

2 Kommunfullmäktiges beslut den 28 februari 2022, § 7, om ändring av 

policy för verksamhets- och ekonomistyrning 

3 Kommunfullmäktiges beslut den 28 februari 2022, § 10, om ändring 

av kultur- och fritidsnämndens reglemente 

4 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 2 mars 2022, § 21, om 

tillsättande av tjänsten som tillförordnad kultur- och fritidschef 

5 Länsstyrelsens beslut den 21 mars 2022 om bidrag till vård av värde-

full kulturmiljö – Tomtens kvarn i Falköpings kommun 

6 Mötesanteckningar från Rådet för funktionshinderfrågor 21 mars 2022 

7 Kommunstyrelsens beslut från den 16 mars 2022, § 47, om kommun-

styrelsens internkontrollplan för år 2022 

8 Kommunstyrelsens beslut från den 16 mars 2022, § 50, om utveck-

lingsmedel till bland annat kultur- och fritidsnämnden för år 2022 

9 Kommunstyrelsens beslut från den 6 april 2022, § 60, om ändring av 

riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning 

10 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut från den 23 mars 2022, § 31, 

om budgetförutsättningar för flerårsplanen 2023–2025 
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§ 24 Dnr 2021/00003  

Information om Föreningen Teaterbovens ändring av 
revyföreställningar i Falköping 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1 Informationen läggs till handlingarna.      

Bakgrund 

Kultur- och fritidsnämnden beviljade den 23 februari 2021, § 3, ett evene-

mangsbidrag på 100 000 kronor till Föreningen Teaterboven Falköpings-

revyn för att arrangera revy i Falköping den 19–28 november 2021. 

Föreningen fick bidraget utbetalat efter att beslutet var taget.  

På grund av pandemin och en stor osäkerhet kring att kunna arrangera revyn 

valde Teaterboven att ställa in revyn i november 2021 och undersöka möjlig-

heten att genomföra revyn vid ett senare tillfälle. Föreningen har nu beslutat 

att genomföra revyn i november 2022.     

Revyn kommer, förutom det ändrade datumet, att genomföras enligt den 

tidigare inlämnade ansökan.  
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§ 25 Dnr  

Information från kultur- och fritidsförvaltningen 

Familjelördag 

Kultur- och fritidsförvaltningen har under de senaste sju åren genomfört 

evenemanget Familjelördag med hjälp av ekonomiska medel från Folkhälso-

rådet och därefter från kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet. 

Kulturstrategen Robert Coe informerar om att kultur- och fritidsförvalt-

ningen inte kommer att få särskilda medel till detta evenemang från och med 

2023. Frågan tas upp i samband med arbetet med 2023 års budget.     

  

            

 H
S,

 G
G

 —
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k:

 ID
 1

39
62

78
78

6




 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21 (23) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-19 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital signering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 26 Dnr   

Information från förtroendevalda 

Besök i verksamheterna 

Göran Gynnemo (KD) informerar om att kommunalråden Adam Johansson 

och Karola Svensson besökte kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter 

i förra veckan.  

Göran Gynnemo (KD) informerar om att rekrytering pågår till tjänsten som 

kultur- och fritidschef. 

Marie Post (S) informerar från senaste sammanträdet med Kommunala 

Pensionärsrådet. En önskan är att aktivitetssamordnarna som ansvarar för 

Senior 65+ ska komma till nämnden och informera om sin verksamhet.      
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§ 27 Dnr  

Övriga frågor 

Till kultur- och fritidsnämndens sammanträde 31 maj önskar Heléne 

Svensson (S) en lägesrapport om Dotorpsprojektet.       
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§ 28 Dnr 

Bidrag och stöd till civilsamhället – workshops 

Inom kultur- och fritidsförvaltningen pågår en utredning om kommunens 

bidrag, stöd och samverkan med civilsamhället. Kennerth Orlenius som 

håller i utredningen har träffat många föreningar som har redogjort för sina 

verksamheter och uppfattningar om nuvarande bidragssystem. Frågan om 

hur framtida former för stöd och bidrag till civilsamhället ska se ut kommer 

att undersökas noggrant. Det gäller även de som inte är involverade i en 

förening – hur kommunen på bästa sätt kan stödja ökad delaktighet. Under 

eftermiddagen diskuterade kultur- och fritidsnämnden olika frågeställningar i 

grupper.       
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Plats och tid Margaretasalen, Medborgarhuset klockan 08:00–16.15 
Beslutssammanträde klockan 08:00–11:40 
Ajournering klockan 10:00–10:10 och 11:40–12:30 


Beslutande Göran Gynnemo (KD), ordförande 
Heléne Svensson (S), 1:e vice ordförande, klockan 08:00–14:45 
Morgan Billman (M), 2:e vice ordförande 
Marie Post (S) 
Kjell-Åke Johansson (C) 
Ingemar Gustavsson (C) 
Peter Nordheim (KD) 
Kent Mossby (M), tjänstgörande ersättare 
Milada Wurm (SD) 
Matti Qvist (SD) 
Scott Schylander (V) 


Ersättare 


 


Conny Persson (KD), klockan 08:00–16:00 
Margareta Warrén Stomberg (M) 
Gunnar Fredh (SD) 
Mikael Lund (SD) 
Anders Blom (MP) 


Övriga närvarande 
 
 
 


Torbjörn Lindgren, tillförordnad kultur- och fritidschef 
Ulla Andersson, nämndsekreterare 
Christina Seveborg, avdelningschef Bibliotek 
Elinor Karlsson, avdelningschef Kulturarv 
Rob Coe, kulturstrateg 
Anastasia Pavlovic, praktikant 
Alicia Svensson, ungdomskonsulent avd. Öppen ungdomsverksamhet, § 15–16 
Karin Hermansson, kulturstrateg, § 15–20, 24 
Linda Jakobsson, kvalitetsstrateg, § 28 
Ida Johansson, tillförordnad verksamhetschef avdelning Bad & Fritid, § 28 
Karoline Jernsparv, ungdomsstrateg, § 28 
Jörgen Malmström, verksamhetsledare avdelning Bad & Fritid, § 28 
Stefan Andersson, verksamhetsutvecklare avdelning Bad & Fritid, § 28 
Violeta Kazic, samordnare, § 28 
Kennerth Orlenius, projektledare § 28 


Justerare Heléne Svensson 


Underskrifter                               Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer 


Sekreterare Ulla Andersson Paragrafer §§ 15-28 


Ordförande Göran Gynnemo 


Justerare  Heléne Svensson  


 


ANSLAGSBEVIS 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Organ Kultur- och fritidsnämnden 


Sammanträdesdatum 2022-04-19 


Justeringsdatum 2022-04-21 


Anslaget är uppsatt  2022-04-22–2022-05-13 


Förvaringsplats för  
protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen 


Underskrift Digitalt genom anslag 


 Ulla Andersson 
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§ 15 Dnr 2020/00073  


Återrapportering av strategiska utvecklingsbidrag 2021 


Kultur- och fritidsnämndens beslut 


1 Rapporterna överlämnas till kommunstyrelsen.  


Sammanfattning 


Rapporter har sammanställts för de fem ansökningarna som kultur- och 


fritidsnämnden beviljades strategiska utvecklingsbidrag för 2021.  


Elljusspår Åsarp 


Ett nytt elljusspår i området vid Åsarps IP har anlagts, ledbelysning och 


kabel nedgrävd i mark. Elljusspåret är 400 meter långt med påbyggnads-


möjligheter i framtiden. Elljusspåret är gjort på hårdgjord yta vilket innebär 


en god tillgänglighet för alla. Elljusspåret ligger mitt i en levande mötesplats 


med intilliggande fotbollsplaner, padelbana, utegym, idrottshall med mera. 


Mötesplats Floby 


Under senare delen av 2019, därefter med ett startmöte i februari 2020 och 


fram till dags dato har diskussioner kring Mötesplats Floby förts. Civil-


samhället, barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvalt-


ningen och samhällsbyggnadsförvaltningen är alla parter i sammanhanget. 


Syftet har varit att få till en levande mötesplats i samverkan med civil-


samhället och effekt utifrån gemenskap, uppfyllelse av läroplanens mål, 


meningsfull fritid för många och en god folkhälsa.   


Områdesbaserat arbete – Allaktivitetshus 


Syftet med projektet var att identifiera förutsättningarna för ett arbetssätt 


med allaktivitetshus som nav och kunna jobba mer långsiktigt med områdes-


baserat arbete. Målsättningen var att nya metoder och arbetssätt skulle 


arbetas fram under 2021 för att sedan kunna implementeras i ordinarie 


verksamheter. En projektledare har under 2021 anställts och har under året 


arbetat främst med följande punkter.  


 Identifierat förutsättningar för områdesbaserat arbete i sex områden i 


kommunen: Falköping, Vartofta, Stenstorp, Gudhem, Floby och Kinnarp.   


 Omvärldsbevakat – hur har andra kommuner arbetat och vad säger 


forskningen?  


 Skapat kontaktytor och i vissa fall etablerat nätverk både internt och 


externt. 
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 Introducerat nya arbetssätt och metoder där främjande och förebyggande 


insatser är i fokus, bland annat genom utbildning och konferenser men 


också genom feriepraktikverksamheten ”Unga områdesutvecklare”.  


I återrapporteringen presenteras också i sin korthet de viktigaste slutsatserna 


i arbetet samt de  framgångsfaktorer som lyfts fram av forskningen och andra 


kommuner som arbetar strukturerat med områdesbaserat arbete. Slutligen 


redogörs för fortsättningen av arbetet, där öppen ungdomsverksamhet utvid-


gar sitt ansvar och skapar förnyelsearbete i den ordinarie verksamheten med 


ett större fokus på det områdesbaserade arbetet och implementera metoder 


genom att koppla en ansvarig fritidsledare till varje område. 


Det besöksvänliga landskapet 


Avdelning Kulturarv beviljades 800 000 kronor för Det besöksvänliga 


landskapet. Projektets syfte var att öka särskilt fornlämningslandskapets 


attraktivitet och tillgänglighet, genom att förbättra presentationsmaterial och 


återaktualisera en fungerande organisation för framtida ansvar. Det främsta 


målet var att rensa bort missprydande skyltar vid fornlämningarna och 


ersätta med ett uppdaterat, enhetligt material som kunde attrahera fler. 


Arbetet har resulterat i att sammanlagt 76 skyltar nyproducerats. Förutom 


med textblock har de försetts med foton och bilder i färg, för att förklara och 


förtydliga innehållet. Starka, glada färger har medvetet valts för att tilltala 


fler åldrar och öka synligheten i landskapet. Flertalet skyltar erbjuder för-


djupningsmaterial via QR-koder eller liknande. Via dessa leds besökaren 


exempelvis till muntliga berättelser, ljud eller filmer. Metoden används även 


för att förbättra tillgängligheten. Med hjälp av QR-kod kan du lyssna på 


skylten istället för att läsa. Samtliga skyltar har även försetts med en engelsk 


översättning. Projektet har även tagit fram tio muntliga berättelser om 


historiska platser på Falbygden. Via appen Story spot kan den nyfikne lyssna 


på berättelsen om exempelvis Malta Johanna på torget, järnvägens invigning 


i Falköping, Mössebergs kurort och Ållebergs ryttare.  


För att vägleda besökaren ut i det forntida landskapet, har även en ny karta 


tagits fram Falbygdens fornminnen. Kartan kompletterar de tidigare Follow 


your Past samt Follow your Art genom att omfatta landskapet utanför 


centralorten. Besökare har länge efterfrågat ett samlat material som är lätt att 


förstå och leder ut på Falbygden, inte minst till de gånggrifter som är möjliga 


att besöka. Kartan finns även tillgänglig digitalt via museets hemsida samt 


via Kommunkartan och är även översatt till engelska.  


Erfarenheter från covidåren har gett mersmak för att fortsätta arbeta med 


utställningar utomhus, där historien utspelat sig och där människor rör sig av 


andra anledningar. Projektet har därför även finansierat ett inköp av belysta 


montrar för mobila utomhusutställningar.  
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Medborgarhuset som bas för mer kultur till fler 


Syftet med projektet var att stimulera kulturlivet efter pandemin genom att 


skapa mer kultur för fler och att bredda kulturutbudet i Medborgarhuset. En 


satsning på scen och teknik i Rotundan har gjort det enklare för fler att 


arrangera kultur. Unga arrangörer har kunnat ges plats, både i skapandet av 


egna arrangemang som i lärandet att bli säkra arrangörer. Under hösten 2021 


har 53 kulturarrangemang genomförts i Rotundan. Utbudet har innehållit 


uttryck såsom cirkus, barockmusik, trolleri, barnteater, världsmusik och 


Spoken word. Kultur- och fritidsförvaltningen har skapat och utökat sam-


arbeten med Riksteatern, studieförbundet Vuxenskolan, Kulturskolan 


Falköping, Bräcke Diakoni, Cirkus i Väst med flera. Publiken har hittat till 


platsen, inte bara till Rotundan utan till Medborgarhuset i stort, eftersom fler 


evenemang även arrangerades i andra lokaler i huset såsom Stadsteatern och 


Teaterfoajén.  


Satsningen i Rotundan och de ökade antalet arrangemang i lokalen har gett 


en skjuts till pågående, utredande arbeten om Medborgarhusets innehåll, 


profil och former för samverkan. Satsningen visar inte bara på Rotundans 


utan hela Medborgarhusets potential att bli en öppen och välkomnande plats 


dit människor söker sig för att uppleva kultur i många olika former. 


Bakgrund 


I februari 2021 skickade kultur- och fritidsnämnden in fem ansökningar om 


strategiska utvecklingsmedel. Ansökningarna gällde Elljusspår Åsarp, 


Mötesplats Floby, Områdesbaserat arbete – Allaktivitetshus, Det besöks-


vänliga kulturarvet och Medborgarhuset som bas för mer kultur till fler. 


Kommunstyrelsen beslutade den 14 april 2021, § 69, att bevilja strategiska 


utvecklingsmedel till samtliga ansökningar. 


Finansiering 


Finansiering har skett genom beviljade strategiska utvecklingsbidrag. 


Barnkonsekvensanalys 


I underlaget för återrapportering av strategiska utvecklingsbidrag har 


kommunstyrelsen inte begärt någon barnkonsekvensanalys. Inför kommande 


återrapportering av utvecklingsbidrag är det önskvärt att det i underlaget för 


återrapportering även finns med att en barnkonsekvensanalys ska göras.  


Beslutsunderlag 


Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 12/2022 


Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 10 mars 2022 


Fem rapporter 


  


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen             







 


Kultur- och fritidsnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


6 (23) 


Sammanträdesdatum 


2022-04-19 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 
 
Digital signering 


  Protokollsutdraget bestyrks 


 


§ 16 Dnr 2022/00015  


Biblioteksplan för Falköpings kommun 2022–2026 


Kultur- och fritidsnämndens beslut 


1 Kultur- och fritidsnämnden överlämnar Biblioteksplan för Falköpings 


kommun 2022–2026 till kommunfullmäktige för antagande.  


Reservation 


SD-gruppen reserverar sig till förmån för Milada Wurms yrkanden.      


Bakgrund 


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


biblioteksplaner för sina verksamheter inom biblioteksområdet. En arbets-


grupp bestående av representanter från kultur- och fritidsförvaltningen, barn- 


och utbildningsförvaltningen, kompetens- och arbetslivsförvaltningen och 


socialförvaltningen har tagit fram en ny biblioteksplan som ska gälla under 


åren 2022–2026. Biblioteksplanens utgångspunkt är kommunens vision Det 


Goda Livet – ett samhälle i balans och harmoni, även för kommande genera-


tioner. Biblioteksplanen fastställs av kommunfullmäktige. 


Förvaltningens bedömning 


Biblioteksplanen belyser Falköpings kommuns biblioteksverksamhet och 


innehåller fokusområden under planperioden 2022–2026. Biblioteksplanen 


pekar på bibliotekens roll i den kommunala verksamheten samt en vilja till 


utveckling inom biblioteksområdet på kortare och längre sikt. Kultur- och 


fritidsförvaltningen föreslår att biblioteksplanen godkänns.  


Finansiering 


Biblioteksplanen medför i nuläget inga kostnader.   


Barnkonventionen 


Den tidigare gällande Biblioteksplanen för Falköpings kommun har i denna 


revidering tydliggjort barn och unga som en prioriterad grupp och har 


uppdaterats i enlighet med att FN:s konvention om barnets rättigheter blivit 


lag. Den reviderade Biblioteksplanen innefattar rutiner för beslut, åtgärder 


och insatser i enlighet med barnkonventionen. Det framgår hur olika metoder 


tillämpas, som barnkonsekvensanalyser samt dialog och referensgrupper i 


möten med barn och unga inför större arbets- och beslutsprocesser. Det 


framgår också en tydlig prioritering vad gäller barn och ungas rätt till olika 


språk, fri åsiktsbildning och meningsfull fritid. Verksamheten erbjuder 


hjälpmedel och anpassade medier för att barn med funktionsnedsättning ska 


kunna delta på lika villkor. Biblioteken finns på många platser i kommunen, 
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såväl på fritid som i skola, vilket skapar en närhet och god tillgång till en 


demokratisk mötesplats för alla barn och unga i kommunen. 


Beslutsunderlag 


Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 13/2022 


Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 8 mars 2022 


Förslag till biblioteksplan för Falköpings kommun 2022–2026 


Yrkanden 


Milada Wurm (SD) yrkar följande ändringar i förslaget till biblioteksplan. 


Sidan 4 under rubriken Det mångspråkiga biblioteket 


 Sista meningen ”Biblioteken stödjer integration och lyfter fram minori-


tetsspråken” byts ut till ”Biblioteken lyfter fram och informerar om 


minoritetsspråken och jobbar aktivt med integration och assimilation av 


människor med utländsk bakgrund. Biblioteken skall spela en viktig roll i 


byggande av en gemensam svensk identitet.” 


Sidan 4, tillägg under rubriken Biblioteken som mötesplatser 


 ”Bibliotek skall vara en plats, som präglas av lugn och dämpat språk och 


samtal. Stök, skrik och bråk skall stävjas.”  


Sidan 5 under rubriken Personer med annat modersmål än svenska 


 Sista meningen ”För den enskilda individens utveckling och kunskaps-


inhämtning är tillgången till medier på flera språk betydelsefull” byts ut 


till ”Bibliotek skall spela en viktig roll i att hjälpa människor med 


utländsk bakgrund att lära sig svenska. För den enskilda individens 


utveckling och kunskapsinhämtning är kunskapen i svenska språket 


väsentlig.”                                             


Beslutsgång 


Ordföranden ställer proposition på Milada Wurms tre yrkanden, var för sig, 


om bifall respektive avslag på yrkandena och finner att samtliga yrkanden 


har avslagits. Kultur- och fritidsnämnden har härmed beslutat i enlighet med 


arbetsutskottets förslag.       


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 17 Dnr 2022/00021  


Avgifter på Ekehagens Forntidsby 


Kultur- och fritidsnämndens beslut 


1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 


anta förslag till ändringar av avgifter för Ekehagens Forntidsby.  


2 Ändringarna föreslås gälla från och med den 15 juni 2022 och ersätter 


kommunfullmäktiges beslut från den 26 april 2021, § 50.  


Sammanfattning 


Vissa ändringar av avgifterna för skolverksamhet på Ekehagens Forntidsby 


föreslås, för att parera ökade kostnader och säkra intäkter. Viss justering 


föreslås även av entréavgifterna för turistverksamheten, på grund av 


förändringar i utbud och upplägg.  


Bakgrund 


Ekehagens Forntidsby bedriver en omfattande verksamhet för skolor, främst 


i form av praktiska lärodagar om forntiden. Skolor från hela Västsverige med 


omnejd besöker Ekehagen i samband med studier av forntiden enligt läro-


plan. Alla elever utom kommunens egna betalar en avgift för lärodagen. Med 


jämna mellanrum behöver dessa ses över, för att säkra intäkt och anpassa 


avgifterna till den allmänna kostnadsökningen.  


Under främst sommaren är Ekehagens Forntidsby öppet för besökande 


turister, som även de betalar entré. Efter två somrar med covidanpassad 


verksamhet, återinförs nu vissa av sommarens programdagar. Entrépriserna 


behöver därmed anpassas till utbudet.  


Förvaltningens bedömning 


Höjningar av vissa avgifter för skolverksamhet föreslås, för att säkra intäkter 


och parera ökade kostnader. För lägerskola och forntidsdag 6 timmar är före-


slagen höjning större. Programmen bokas främst av skolor som verkligen vill 


göra något extra. Eftersom programmen erbjuder fler hantverk och upp-


levelser finns utrymme för en större höjning av dessa.  


Vissa justeringar föreslås även för turistsäsongen 2022. Efter goda erfaren-


heter från de två senaste åren, formas sommarens i huvudsak som löpande 


verksamhet, där alla dagar erbjuder samma utbud. Besökare erbjuds dagligen 


guidade visningar, bemannade aktiviteter på två platser i byn samt obe-


mannade aktivitetsstationer. 


Tack vare samarbete med vänföreningar arrangeras även två programhelger, 


under vilka byn fylls med fler forntidsaktörer, bemannade aktiviteter och 


visst skådespel. För programhelgerna föreslås därför en högre entréavgift.  
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Likt föregående år föreslås att Ekehagens Forntidsby främst marknadsför 


helgerna som öppna för allmänheten under vår och höst. Detta för att byn 


under vardagarna är fullt uppbokad av skolklasser, vilket starkt påverkar 


övriga besökares upplevelser och möjligheter att använda byn. Besökaren 


som dyker upp en vardag är välkommen ut i byn.  


Finansiering 


Stora delar av budgeten för Ekehagens Forntidsby baseras på intäkter, cirka 


70% av kostnaderna finansieras av intäkt. Avgiftsjusteringar är nödvändiga 


för att anläggningen ska kunna ligga kvar på samma nivå och hålla budget.  


Barnkonsekvensanalys 


Ärendet bedöms direkt och indirekt kunna påverka barn. Enligt Barnkonven-


tionens artikel 2 är alla barn lika mycket värda och har samma rättigheter. 


Ingen får diskrimineras.  


Avgifter är en faktor som direkt och indirekt kan utestänga ekonomiskt 


svagare grupper och därmed även barn inom dessa. För den med små margi-


naler kan ett entrépris bli för dyrt och därmed bli diskriminerande. För 


Ekehagens Forntidsby, som till stora delar är en intäktsfinansierad verksam-


het, är det en svår balansgång att hitta en nivå som främjar verksamhetens 


ekonomiska behov utan att stänga ute allt för många.  


I ett försök att parera och erbjuda prisvärda alternativ finns biljettsystemet 


med familjebiljetter, gruppentré och relativt lågt pris för barn. Alla skol-


elever som besökt Ekehagens Forntidsby med skolan får också en fribiljett 


till kommande säsong, där eleven erbjuds gratis entré.  


Beslutsunderlag 


Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 14/2022 


Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 11 mars 2022 


Förslag på avgifter vid Ekehagens Forntidsby 2022 


Yttrande 


Marie Post (S) önskar ett redaktionellt förtydligande att specialpriset för 


Falköpings kommun gäller Forntidsdag, 4 timmar vilket tillstyrks.      


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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§ 18 Dnr 2022/00010  


Kulturstipendium 2021 


Kultur- och fritidsnämndens beslut 


1 Britt-Marie Stridh tilldelas Falköpings kommuns kulturstipendium 2021.  


Motivering 


Britt-Marie Stridh är genom sina omfattande och uppskattade gärningar 


inom musiken en välkänd person för falköpingsbor och skaraborgare. Hon 


har spelat dragspel sedan hon var sex år och har sedan dess uppträtt med 


sång och musik i många olika sammanhang. Hon har underhållit på äldre-


boenden och spelat vid skolavslutningar, midsommarfirande och jul-


arrangemang och har genom detta spridit kunskap om sång- och danstradi-


tioner till såväl barn som äldre.  


Britt-Marie var en av initiativtagarna till Falköpingsrevyn, som sedan blev 


Teaterboven, och ingick även i ensemblen. Hon var med i gruppen Skördetid 


som tolkade Jönns dikter och som även gav ut flera skivor. Numera är hon 


med i flera musikgrupper; Falköpings Jazzband, Folkmusikgruppen samt 


Nostalgia och hon är även dirigent för manskören The Fellows.  


Sammanfattning 


Kultur- och fritidsnämnden utser varje år vem som ska tilldelas Falköpings 


kommuns kulturstipendium. Stipendiet är på 10 000 kronor. För 2021 har det 


kommit in förslag på sex kandidater.  


Bakgrund 


Falköpings kommuns kulturstipendium utdelas årligen till en person, före-


ning eller institution som utfört en värdefull gärning inom kulturens område 


såsom konst, musik, litteratur, teater, dans, foto, film med mera. Även 


insatser inom folkbildningen, hembygds- och kulturminnesvården eller 


närbesläktade områden kan komma ifråga. Stipendiat ska vara folkbokförd i 


Falköpings kommun eller ha annan nära anknytning till kommunen. Stipen-


diet är på 10 000 kronor. Person, förening eller institution kan själv söka 


stipendiet eller föreslå stipendiat. Det har kommit in förslag på sex kandi-


dater. 


Barnkonsekvensanalys 


Den helt övervägande delen av engagemanget i det civila samhället sker 


oavlönat, det vill säga på fritiden. Ungefär hälften av den vuxna svenska 


befolkningen utför under ett år någon form av ideell insats. Förutom att 


involvera stora delar av befolkningen i ett frivilligt engagemang är civila 


samhället också en betydelsefull aktör när det gäller att arrangera organise-
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rade fritidsaktiviteter för människor i alla åldrar. Särskilt betydelsefull är 


kanske denna roll i relation till barn och unga. Kultur- och idrottsfrågorna 


berör inte bara främjandet av idrott, motion, upplevelser, skapande och 


rekreation utan är också en viktig del i folkhälsan och demokratin. Att 


uppmärksamma personer som gjort en värdefull insats i en förening eller 


organisation bidrar till att lyfta goda förebilder som kan inspirera fler till 


engagemang. Goda förebilder och ledare skapar också trygghet för barn och 


unga. Genom att lyfta betydelsefulla föreningsledare, kulturaktörer och 


idrottsutövare får stipendiaterna och organisationen eller föreningen som de 


representerar också en extra kraft att fortsätta bedriva ett gott arbete. Det kan 


också medföra att barn och unga blir mer angelägna att fortsätta med sina 


fritidsaktiviteter och sitt engagemang eller testa ett nytt intresse. Med 


stipendierna kan kultur- och fritidsnämnden bidra till att skapa samhälls-


aktiva medborgare, stärka det ideella engagemanget  och värna om en 


meningsfull fritid. 


Beslutsunderlag 


Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 16/2022 


Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 21 mars 2022 


Ansökningar/Förslag 


  


 


Paragrafen skickas till  
Britt-Marie Stridh            
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§ 19 Dnr 2022/00023  


Föreningsledarstipendium 2021 


Kultur- och fritidsnämndens beslut 


1 Patrik Andersson, Floby IF, tilldelas Falköpings kommuns förenings-


ledarstipendium 2021.  


Motivering 


Patrik ”Putta” Andersson är en fantastisk föreningsledare långt ut i finger-


spetsarna och är involverad i många saker som sker i Floby. 


Patrik är ordförande i Floby IF och ansvarig för både ungdomsverksamheten 


och kansliet i föreningen. Han har även ett ansvar i anläggningen på 


Ekvallen, bingo, Flobybladet m.m. Han är en viktig del i den samverkan 


som sker med Grolanda IF och även i arbetet med Mötesplats Floby. Patrik 


är alltid glad och positiv och sprider en god atmosfär runt sig i alla 


sammanhang – helt enkelt ett föredöme på alla plan.         


Sammanfattning 


Kultur- och fritidsnämnden utser varje år vem som ska tilldelas Falköpings 


kommuns föreningsledarstipendium. Stipendiet är på 10 000 kronor. För 


2021 har sju förslag lämnats in.  


Bakgrund 


Falköpings kommuns föreningsledarstipendium utdelas årligen till en person 


eller förening som utfört en värdefull gärning inom föreningsverksamheten. 


Stipendiat ska ha utfört sin ledarinsats eller verksamhet i Falköpings 


kommun. Stipendiet är på 10 000 kronor. Person eller förening kan själv 


söka stipendiet eller föreslå stipendiat. Det har kommit in sju förslag. 


Barnkonsekvensanalys 


Den helt övervägande delen av engagemanget i det civila samhället sker 


oavlönat, det vill säga på fritiden. Ungefär hälften av den vuxna svenska 


befolkningen utför under ett år någon form av ideell insats. Förutom att 


involvera stora delar av befolkningen i ett frivilligt engagemang är civila 


samhället också en betydelsefull aktör när det gäller att arrangera organise-


rade fritidsaktiviteter för människor i alla åldrar. Särskilt betydelsefull är 


kanske denna roll i relation till barn och unga. Kultur- och idrottsfrågorna 


berör inte bara främjandet av idrott, motion, upplevelser, skapande och 


rekreation utan är också en viktig del i folkhälsan och demokratin. Att 


uppmärksamma personer som gjort en värdefull insats i en förening eller 


organisation bidrar till att lyfta goda förebilder som kan inspirera fler till 


engagemang. Goda förebilder och ledare skapar också trygghet för barn och 
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unga. Genom att lyfta betydelsefulla föreningsledare, kulturaktörer och 


idrottsutövare får stipendiaterna och organisationen eller föreningen som de 


representerar också en extra kraft att fortsätta bedriva ett gott arbete. Det kan 


också medföra att barn och unga blir mer angelägna att fortsätta med sina 


fritidsaktiviteter och sitt engagemang eller testa ett nytt intresse. Med 


stipendierna kan kultur- och fritidsnämnden bidra till att skapa samhälls-


aktiva medborgare, stärka det ideella engagemanget  och värna om en 


meningsfull fritid. 


Beslutsunderlag 


Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 17/2022 


Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 21 mars 2022 


Ansökningar/Förslag 


  


 


Paragrafen skickas till  
Patrik Andersson            
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§ 20 Dnr 2022/00027  


Idrottsstipendium 2021 


Kultur- och fritidsnämndens beslut 


1 Elin Löfgren och Arvid Jönsson, HV-Dans, tilldelas Falköpings kommuns 


idrottsstipendium 2021.  


Motivering 


Elin Löfgren och Arvid Jönsson har dansat sedan barnsben och tävlat 


tillsammans i elva år. Under dessa år har resultaten gått bättre och bättre. 


Under deras juniortid 2018–2021 har Elin och Arvid varit det bästa paret i 


Sverige genom tiderna i klassen Bugg. De har vunnit SM-guld i dubbelbugg 


2018, SM-guld i bugg 2019 och 2021. Under hösten 2021 har de också 


tävlat mot äldre par med fina resultat. Under 2022 kommer Elin och Arvid 


att dansa i seniorklassen. 


Under corona-pandemin genomfördes ingen tävling 2020. Då ställde de om 


träningarna för yngre barn i föreningen och hittade lösningar för att kunna 


genomföra träningar. Samtidigt som de brinner för sin dans så lär de ut bugg 


på olika skolor.        


Sammanfattning 


Kultur- och fritidsnämnden utser varje år vem som ska tilldelas Falköpings 


kommuns idrottsstipendium. Stipendiet är på 10 000 kronor. För 2021 har 


det kommit in sju förslag.  


Bakgrund 


Falköpings kommuns idrottsstipendium utdelas årligen till en lovande 


idrottstalang som utfört goda prestationer och som kan förväntas utvecklas 


ytterligare inom sin idrott. Stipendiat ska vara folkbokförd i Falköpings 


kommun eller ha annan nära anknytning till kommunen. Stipendiet är på 


10 000 kronor. En person kan själv söka stipendiet eller föreslå stipendiat. 


Det har kommit in sju förslag.  


Barnkonsekvensanalys 


Den helt övervägande delen av engagemanget i det civila samhället sker 


oavlönat, det vill säga på fritiden. Ungefär hälften av den vuxna svenska 


befolkningen utför under ett år någon form av ideell insats. Förutom att 


involvera stora delar av befolkningen i ett frivilligt engagemang är civila 


samhället också en betydelsefull aktör när det gäller att arrangera organise-


rade fritidsaktiviteter för människor i alla åldrar. Särskilt betydelsefull är 


kanske denna roll i relation till barn och unga. Kultur- och idrottsfrågorna 


berör inte bara främjandet av idrott, motion, upplevelser, skapande och 
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rekreation utan är också en viktig del i folkhälsan och demokratin. Att 


uppmärksamma personer som gjort en värdefull insats i en förening eller 


organisation bidrar till att lyfta goda förebilder som kan inspirera fler till 


engagemang. Goda förebilder och ledare skapar också trygghet för barn och 


unga. Genom att lyfta betydelsefulla föreningsledare, kulturaktörer och 


idrottsutövare får stipendiaterna och organisationen eller föreningen som de 


representerar också en extra kraft att fortsätta bedriva ett gott arbete. Det kan 


också medföra att barn och unga blir mer angelägna att fortsätta med sina 


fritidsaktiviteter och sitt engagemang eller testa ett nytt intresse. Med 


stipendierna kan kultur- och fritidsnämnden bidra till att skapa samhälls-


aktiva medborgare, stärka det ideella engagemanget  och värna om en 


meningsfull fritid. 


Beslutsunderlag 


Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 18/2022 


Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 21 mars 2022 


Förslag 


  


 


Paragrafen skickas till  
Elin Löfgren 


Arvid Jönsson            
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§ 21 Dnr 2022/00030  


Informationsärende – Projekt Gröna Jobb  


Bakgrund 


Under 2021 har kompetens- och arbetslivsförvaltningen, kultur- och 


fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans 


utarbetat en strukturerad samverkan för att uppnå målet om lägre arbets-


löshet och färre personer i ekonomiskt bistånd. En mycket konkret identi-


fierad möjlighet är att nyttja potentialen i arbetstillfällen i naturen. Att knyta 


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


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


Falköpings kommun som direkt skulle gynna det attraktiva Falköping i 


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


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


med arbetsmarknadsinsatser skulle kunna organiseras om och ge mer värde 


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


att anställa en arbetsledande chef med uppdraget att samordna arbetsinsatser 


i hela Falköpings kommun och i nära samverkan med befintliga avdelningar 


som arbetar på området stävar insatsen att få ut cirka 20-25 arbetsmarknads-


anställningar årligen. Dessa anställningar försörjs av redan befintliga medel 


inom kompetens- och arbetslivsförvaltningens uppdrag. Under 2,5 år (2022–


2024) planerar kompetens- och arbetslivsförvaltningen, kultur- och fritids-


förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen att gemensamt arbeta med 


detta projekt.  


Finansiering 


Finansieringen av projektet diskuteras med ekonomiavdelningen. 
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§ 22 Dnr 2022/00001  


Delegationsbeslut 2022 


Kultur- och fritidsnämndens beslut 


1 Delegationsbesluten läggs till handlingarna.  


Bakgrund 


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


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


Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat.  


Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsut-


skottet, ordföranden och tjänstepersoner i enlighet med kultur- och 


fritidsnämndens delegationsbestämmelser.  


Ett beslut som en delegat fattar med stöd av delegationsbestämmelserna har 


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


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


fritidsnämnden när som helst återkalla delegationen. 


Anmälan av delegationsbeslut 


Ett delegationsbeslut som fattas med stöd av kultur- och fritidsnämndens 


delegationsbestämmelser ska anmälas till kultur- och fritidsnämnden vid 


dess nästkommande sammanträde. Samtliga anmälda delegationsbeslut 


presenteras för kultur- och fritidsnämnden i form av nedanstående förteck-


ning.  


Anmälda delegationsbeslut 


Dokument-id Beslut Handläggare 


16689 Attestanter för kultur- och fritidsförvalt-


ningen från och med 12 maj 2022 


Ulla Andersson 


16798 Avtal med Mumrik Kulturproduktion om 


föreställningen Fisken och Bintou 18 sep-


tember 2022 i Vilske-Kleva Bygdegård 


och Allas Hus i Borgunda 


Robert Coe 


16799 Anställningar inom kultur- och fritids-


fövaltningen februari – mars 2022 


Ulla Andersson 
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§ 23 Dnr 2022/00002  


Anmälningsärenden 2022 


Kultur- och fritidsnämndens beslut 


1 Följande anmälningsärenden läggs till handlingarna.  


 


Nr Ärende 


1 Länsstyrelsens beslut den 7 mars 2022 om tillstånd till ändring av 


byggnadsminnet Falköpings centralstation 


2 Kommunfullmäktiges beslut den 28 februari 2022, § 7, om ändring av 


policy för verksamhets- och ekonomistyrning 


3 Kommunfullmäktiges beslut den 28 februari 2022, § 10, om ändring 


av kultur- och fritidsnämndens reglemente 


4 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 2 mars 2022, § 21, om 


tillsättande av tjänsten som tillförordnad kultur- och fritidschef 


5 Länsstyrelsens beslut den 21 mars 2022 om bidrag till vård av värde-


full kulturmiljö – Tomtens kvarn i Falköpings kommun 


6 Mötesanteckningar från Rådet för funktionshinderfrågor 21 mars 2022 


7 Kommunstyrelsens beslut från den 16 mars 2022, § 47, om kommun-


styrelsens internkontrollplan för år 2022 


8 Kommunstyrelsens beslut från den 16 mars 2022, § 50, om utveck-


lingsmedel till bland annat kultur- och fritidsnämnden för år 2022 


9 Kommunstyrelsens beslut från den 6 april 2022, § 60, om ändring av 


riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning 


10 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut från den 23 mars 2022, § 31, 


om budgetförutsättningar för flerårsplanen 2023–2025 
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§ 24 Dnr 2021/00003  


Information om Föreningen Teaterbovens ändring av 
revyföreställningar i Falköping 


Kultur- och fritidsnämndens beslut 


1 Informationen läggs till handlingarna.      


Bakgrund 


Kultur- och fritidsnämnden beviljade den 23 februari 2021, § 3, ett evene-


mangsbidrag på 100 000 kronor till Föreningen Teaterboven Falköpings-


revyn för att arrangera revy i Falköping den 19–28 november 2021. 


Föreningen fick bidraget utbetalat efter att beslutet var taget.  


På grund av pandemin och en stor osäkerhet kring att kunna arrangera revyn 


valde Teaterboven att ställa in revyn i november 2021 och undersöka möjlig-


heten att genomföra revyn vid ett senare tillfälle. Föreningen har nu beslutat 


att genomföra revyn i november 2022.     


Revyn kommer, förutom det ändrade datumet, att genomföras enligt den 


tidigare inlämnade ansökan.  
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§ 25 Dnr  


Information från kultur- och fritidsförvaltningen 


Familjelördag 


Kultur- och fritidsförvaltningen har under de senaste sju åren genomfört 


evenemanget Familjelördag med hjälp av ekonomiska medel från Folkhälso-


rådet och därefter från kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet. 


Kulturstrategen Robert Coe informerar om att kultur- och fritidsförvalt-


ningen inte kommer att få särskilda medel till detta evenemang från och med 


2023. Frågan tas upp i samband med arbetet med 2023 års budget.     
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§ 26 Dnr   


Information från förtroendevalda 


Besök i verksamheterna 


Göran Gynnemo (KD) informerar om att kommunalråden Adam Johansson 


och Karola Svensson besökte kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter 


i förra veckan.  


Göran Gynnemo (KD) informerar om att rekrytering pågår till tjänsten som 


kultur- och fritidschef. 


Marie Post (S) informerar från senaste sammanträdet med Kommunala 


Pensionärsrådet. En önskan är att aktivitetssamordnarna som ansvarar för 


Senior 65+ ska komma till nämnden och informera om sin verksamhet.      
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§ 27 Dnr  


Övriga frågor 


Till kultur- och fritidsnämndens sammanträde 31 maj önskar Heléne 


Svensson (S) en lägesrapport om Dotorpsprojektet.       
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§ 28 Dnr 


Bidrag och stöd till civilsamhället – workshops 


Inom kultur- och fritidsförvaltningen pågår en utredning om kommunens 


bidrag, stöd och samverkan med civilsamhället. Kennerth Orlenius som 


håller i utredningen har träffat många föreningar som har redogjort för sina 


verksamheter och uppfattningar om nuvarande bidragssystem. Frågan om 


hur framtida former för stöd och bidrag till civilsamhället ska se ut kommer 


att undersökas noggrant. Det gäller även de som inte är involverade i en 


förening – hur kommunen på bästa sätt kan stödja ökad delaktighet. Under 


eftermiddagen diskuterade kultur- och fritidsnämnden olika frågeställningar i 


grupper.       
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