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§ 12 Dnr 2020/00073  

Återrapportering av strategiska utvecklingsbidrag 2021 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Rapporterna överlämnas till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 

Rapporter har sammanställts för de fem ansökningarna som kultur- och 

fritidsnämnden beviljades strategiska utvecklingsbidrag för år 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. 

 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”.  
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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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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 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 10 mars 2022 

Fem rapporter 
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 Kultur- och fritidsnämnden 

Återrapportering av strategiska utvecklingsbidrag 2021 

Förslag till beslut 

1 Rapporterna överlämnas till kommunstyrelsen.        

Sammanfattning  

Rapporter har sammanställts för de fem ansökningarna som kultur- och 

fritidsnämnden beviljades strategiska utvecklingsbidrag för 2021.      

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.  

Förvaltningens bedömning 

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.    
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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. 

 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.  
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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.  

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. 

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 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 10 mars 2022 

Fem rapporter       

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Ulla Andersson 

Nämndsekreterare 
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Projektansökan 
Bakgrund 

Kultur- och fritidsnämnden har i §8 Kfn 2017 (Dnr 2016/00038 823) tagit 

beslut om en inriktning för att uppdatera belysningsanläggningarna på 

kommunens olika elljusspår. Detta grundandes på en 

utredning/tjänsteutlåtande som dåvarande biträdande förvaltningschef 

sammanställde och presenterade 2017.  

Under åren 2018, 2019 och 2020 har investeringsmedel beviljats till 

ovanstående åtgärder. Under 2019 färdigställs två nya 

belysningsanläggningar/elljusspår dels i Kinnarp/Slutarp och dels i Floby. 

Orsaken till att det blir två spår som färdigställs 2019 är att företaget som 

utför arbetet inte hann med arbetet under 2018. Summan som beviljats har 

varit 1.5 miljon/spår och baserades på en beräkning som 

samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort. På grund av omständigheter 

rörande en markägare i Vartofta så får arbetet med spåret i Vartofta skjutas 

till 2022. Efter arbetet med att ha rustat upp belysningsanläggningarna på de 

kommundrivna spåren, så är behovet att fortsatt arbeta för återstående 

föreningsdrivna spår från 2021(Åsarp, Gudhem, Brunnhem) och framåt 

nödvändigt om vi skall nå målet med att alla kommunens spår skall vara 

utrustade med modern och miljövänlig belysning. 

Spåret i Åsarp ligger först i turordning i prioritering av ovanstående. Det 

kommer komma ifråga om nytänkande kring spårets dragning och 

utveckling i samband med ovanstående. Dessa frågor bör vara möjliga att 

föra in i diskussionen då arbetet med vissa av de föreningsdrivna spåren 

kommer att ske ideellt. Det är dock belysningen som är i fokus. Arbetet med 

de föreningsdrivna spåren påverkas av att det befintliga spåret i Åsarp 

kommer att avvecklas under 2021. En utvecklad plan för ett nytt finns 

framtaget av Åsarps IF, ett kortare spår än nu men på samma område. 

Syfte 

En levande mötesplats som bidrar till en god folkhälsa. Miljömedveten 

satsning med låg energiförbrukning 

Målsättning 

Folkhälsa, en levande landsbygd, gemenskap, en meningsfull fritid för 

många      

Tidsplan 

Klart 2021.  

Målgrupp 

Elever, invånare, föreningar, näringsliv. 
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Metod 

Dialog, samverkan, olika modeller vid olika uppkomna 

problem/frågeställningar. 

Förväntade effekter 

Folkhälsa, levande landsbygd, samsyn, gemenskap, uppfyllelse av 

läroplanens mål, meningsfull fritid för många      

Budget 

700 000:- Summan betalas ut som ett bidrag till Åsarps IF som sedan har 

ansvaret och håller i investeringen. 

Återrapportering av strategiskt 
utvecklingsprojekt 
Resultat 

Ett nytt elljusspår i området vid Åsarps IP, ledbelysning och kabel nedgrävd 

i mark. Elljusspåret är 400 m långt med påbyggnadsmöjligheter 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 m.m. 

Uppföljning ekonomi och budget  

Elljusspåret blev billigare än väntat. Totala kostnaden blev 285 000:- 

Överensstämmande med förväntad effekt 

Ja 

Framtid 

Förhoppningarna är att få till stånd en restaurering av nuvarande elljusspår 

till modernt snitt. Detta innebär en dragning som är anpassad till dagens 

krav och möjlighet. Viss kommunal mark tas i anspråk och spåret anpassas 

så att det inte passerar djurhagar. Föreningen har visat viss vilja för detta 

ändamål och troligtvis kommer en ansökan att författas som blir aktuell 

inför 2023 års ansökningar av strategiska utvecklingsmedel. 
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Projektansökan 
Bakgrund 

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

fram till dags dato har diskussioner kring Mötesplats Floby förts. 

Civilsamhället, Barn- och Utbildningsförvaltningen, Kultur- och 

fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen är alla parter i 

sammanhanget. 

Syfte 

En levande mötesplats i samverkan med civilsamhället 

Målsättning 

Styrketräning 

Just nu pågår arbete med att omdisponera och utveckla en lokal i direkt/nära 

anslutning till Floby sporthall. Här samarbetar Barn- och Utbildning (Floby 

skola), KoF, civilsamhället genom Floby samhällsförening och ex Floby 

VK. Iordningsställande av en adekvat styrketräningslokal för allmän 

uthyrning och föreningsliv kommer att kosta några hundra tusen kronor 

beroende på ambition och tempo. Ett tillskott till nuvarande beräknad 

finansiering där även de ideella bidrar är önskvärt.  

Uteaktiviteter 

Som en följd av arbetet med utemiljön vid Floby skola har eleverna på 

skolan funderat kring anläggandet av cykelbana. Det skulle utgöra ett 

aktivitetskomplement till den skateboardanläggning som finns där idag. När 

nuvarande skateboardanläggning anlades, samfinansierades denna mellan 

Floby samhällsförening och Falköpings kommun. Samhällsföreningen 

svarar för skötsel och underhåll. Det som nu påbörjats ligger i linje med 

intentionen för Mötesplats Floby – att med utgångspunkt i skolans läroplan 

lära känna sin nära omgivning, deltaga i och genomföra förändringar genom 

egna initiativ. Sökta medel här är riktat till maskinkostnader och material i 

enlighet med det förarbete som eleverna själva genomför med skisser och 

ritningar inom skolans ram. 

Skogen, nätverk för leder 

Runt, genom och i anslutning till Floby går sedan många år vandringsleden 

Flobyrundan. Arbetet med Floby Mötesplats har inneburit att behovet av 

nätverk för promenad, vandring har diskuterats. Både utifrån ett 

skolperspektiv (lära känna sin omgivning) men också ur ett folkhälso-, 

träningsperspektiv. Flobyrundan kommer att kompletteras med en kortare 

led vid Alphems arboretum. Föreningen Alphems arboretum ser ett behov 

av detta. Behovet av en hälsoslinga (promenad i samhället på gator o vägar) 

har kommit upp som en idé. Målet är att skapa ett framtida nätverk av 

markerade, iordninggjorda leder som det är lätt att nyttja.  

Tidsplan 

2021 
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Målgrupp 

Elever, allmänhet, civilsamhället, kommunala förvaltningar, näringsliv 

Metod 

Dialog, samverkan i förhållande till det arbete som redan är igång. Olika 

modeller vid olika uppkomna problem/frågeställningar, utbildning i 

tillämpad demokrati. 

Förväntade effekter 

Samsyn, gemenskap, uppfyllelse av läroplanens mål, meningsfull fritid för 

många, folkhälsa.   

Budget 

300 000:- 

Återrapportering av strategiskt 
utvecklingsprojekt 
Resultat 

Det har anlagts och köpts in träningsredskap till en träningslokal i 

anslutning till Idrottshallen, träningslokalen används likt den som finns i 

Frejahallen där främst föreningar och skola bokar sina tider. Förutom att 

idrottsföreningar bokar in sig nyttjas lokalen av samhällsföreningen som 

erbjuder träningsgrupper. På skolområdet har det anlagts en cykelpark, detta 

arbete har gjorts i stort sett ideellt där elever på skolan ritat upp området och 

föräldrar och elever sedan tillsammans anlagt parken. Beachvolleyplanen 

som finns på skolområdet har tidigare enbart gått att nyttja då Flobybadet 

har haft öppet, nu har staket flyttats och buskage har tagits ner så att planen 

går att nå även på övriga tider. I skogsområdet Hassselbackarna har nya 

leder blivit uppmärkta. Flobyskola har startat en dialog med Skogen i skolan 

som kan stötta lärare med pedagogiska verktyg kring att arbeta med skogen 

i skolan. Detta arbete kommer fortsätta framåt.  

Vid sidan av vad som åstadkommits i fråga om fysiska förändringar har 

frågan kommit upp kring hur samarbete mellan civilsamhälle och kommun 

(kultur- och fritid, skola, andra förvaltningar) ska se ut för att få bäst effekt 

och göra det hållbart i längden. Civilsamhället upplever att kommunen är en 

stor organisation där de behöver ha många olika kontaktpersoner, vilket 

försvårar och blir en frustration i det ideella engagemanget. I och med 

satsningen på det områdesbaserade arbetet har det tagits fram en struktur där 

en fritidsledare med ansvar för Floby medverkar i gruppen för Mötesplats 

Floby. Fritidsledaren blir kontakten in till kommunen och ser till att gruppen 

får kontakt med rätt personer. 
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Uppföljning ekonomi och budget  

270 000:- 

Överensstämmande med förväntad effekt 

Ja 

Framtid 

Det kommunstrategiska bidraget har fungerat som en grund för att starta upp 

ett arbete och få snabba och synliga resultat. Gruppen Mötesplats Floby 

fortsätter arbetet för ett levande Floby i samarbete med kommunen genom 

det områdesbaserade arbetet. Exempel på insatser som planeras för året:  

- Information om Mötesplats Floby inkluderas i Flobybladet som 

delas ut till alla invånare i Floby.  

- Tätare samarbete mellan civilsamhället och fritidsgården.  

- Arbetet med spår och leder fortsätter. Blanda annat planeras en 

reflexbana i hasselbackarna.  

- Gemensamma lovprogram. 

Strukturen framåt ser ut som så att gruppen en gång per år bjuder in 

föreningar och allmänhet till att tillsammans komma överens om insatser 

som ska genomföras under kommande år. På så sätt hoppas gruppen få 

ytterligare förankring och delaktighet i samhället och nya uppslag för 

utveckling av projektet och Floby som plats.  
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Projektansökan 
Bakgrund 

Det fanns ett antal uppdrag som KLG gett till olika grupper och funktioner 

för att effektivisera arbetet mot de övergripande målen. Dels uppdrag till 

styrgruppen mobilisering socialt hållbart Dotorp utifrån KLGs 

avsiktsförklaring men också uppdrag att utreda och lämna förslag på 

övergripande organisering inom trygghetsområdet.   

Alla förvaltningar har deltagit aktivt i båda dessa uppdrag samt blivit 

inspirerade av arbetet Malmö bedriver med sina allaktivitetshus som 

grunden för områdesbaserat arbete, samt hur trygghetsarbetet anpassats till 

vilket område som är aktuell för insatser. Verksamhetsidén med ett 

allaktivitetshus är att använda invånarnas egna perspektiv som 

utgångspunkt. En central dimension i områdesbaserade insatser gäller 

mobilisering av människor i området och av de civilsamhälleliga 

gemenskaper och föreningar som finns där. Det innebär att insatser syftar till 

att stärka det lokala engagemanget och människors eget deltagande.   

Kommunen arbetar redan idag med exempelvis ungas inflytande och 

delaktighet, och har metoder för att möta engagemang från invånare, genom 

exempelvis den medborgardialogsutbildning som tjänstepersoner från olika 

förvaltningar deltagit i under 2020. Flera olika projekt och satsningar görs 

inom kommunens olika förvaltningar, en del i samverkan med andra. 

Exempelvis startades i somras ett samarbete med Hyresbostäder Falköping 

med lovaktiviteter i deras bostadsområden genom Tagga lov. Avdelning 

Fritid kommer under våren 2021 påbörja ett samarbete med föreningslivet 

med särskild inriktning mot Dotorpsområdet och är stödjande part i 

initiativet Mötesplats Floby. Connect bedriver redan idag ett områdesbaserat 

arbete och utvecklas. EST samlar in lägesbild i kommunen och genomför 

orsaksanalys och kopplar till olika åtgärder. Dessa exempel bedrivs med 

både interna och externa aktörer, men kommunen bedriver inte i dagsläget 

något strukturerat och anpassat områdesbaserat arbete. Styrgruppen 

mobilisering socialt hållbart Dotorp, där samtliga förvaltningar var 

representerade ansökte därför via Kultur och fritidsnämnden om sociala 

investeringsmedel för att kunna utveckla metoderna och starta detta arbete i 

kommunen. 

Syfte 

Syftet med projektet är identifiera förutsättningarna för ett arbetssätt med 

allaktivitetshus som nav och kunna jobba mer långsiktigt med 

områdesbaserat arbete, där insatser och samverkan kommer att se olika ut, 

beroende på område/samhälle.  

Målsättning 

Målsättningen är att nya metoder och arbetssätt arbetas fram under 2021 för 

att sedan kunna implementeras i ordinarie verksamheter. 
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Tidsplan 

En projektledare anställs jan 2021 – dec 2021 för att arbeta fram nya 

metoder och arbetssätt för ett områdesbaserat arbete. Projektledaren gör det 

genom att identifiera förutsättningar för arbetet i olika områden såväl i stad 

som på landsbygd och etablera nätverk både internt och externt. 

Folkhälsostrategen har genomfört en kartläggning över vad som görs på 

olika förvaltningar inom trygghet i kommunen, många olika arbetsgrupper 

och styrgrupper arbetar med frågan. Behov finns av en samordning och en 

plattform att utgå ifrån – hur ska den se ut, beroende på vilket 

område/samhälle som är aktuellt?   

Målgrupp 

Invånare i Falköpings kommun med fokus barn och unga. 

Metod 

Förutsättningar för områdesbaserat arbete med allaktivitetshus som nav 

identifieras i sex områden i kommunen: Falköping, Vartofta, Stenstorp, 

Gudhem, Floby och Kinnarp.   

Allaktivitetshusen kan etableras i olika lokaler beroende på vilka 

förutsättningar som finns i de respektive områdena. Genom att exempelvis 

nyttja skolans lokaler som ett aktivitetshus när undervisningen avslutas för 

dagen utnyttjas lokalerna till flera ändamål.  

Många av kommunens förvaltningar har eller utvecklar projekt inom 

trygghetsskapande insatser exempelvis Connect, Öppen 

ungdomsverksamhet med tagga lov och fritidsgårdar, föreningslivet, 

ungdomsstyrkan, skolans insatser såväl som socialförvaltningen med 

fältassistenterna i spetsen. Samtliga förvaltningar kan se sin roll i det 

områdesbaserade arbetet och hur de kan spela en roll i ett allaktivitetshus. 

Ett arbete har redan påbörjats i Styrgruppen för socialt hållbart Dotorp, där 

styrgruppen fick ta del av en föreläsning om aktivitetshuset i Malmö. Sen 

genomfördes en dialog för att identifiera de olika förvaltningarnas roll i 

arbetet framåt.   

Arbetet bygger i hög grad på att invånare i områdena är delaktiga och tar 

ansvar. Att de är medskapande i hela arbetet är avgörande för resultatet. Det 

skulle alltså vara behoven och önskemålen hos invånarna i området som 

driver projektet framåt, vilket gör att det kommer se olika ut i olika 

områden. Har de idéer eller åsikter om hur området är, borde vara eller kan 

bli så ska det fångas upp under projektets tid. 
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Förväntade effekter 

Under 2021 förväntas projektledaren samordna och utveckla det 

områdesbaserade arbetet. Då detta är flexibelt beroende på område kommer 

det sannolikt organiseras på olika sätt. Det förväntas bidra till nya arbetssätt 

och metoder där främjande och förebyggande insatser är i fokus.  

De långsiktiga effekterna av ett områdesbaserat arbete förväntas vara ökad 

delaktighet, gemenskap och tillit samt öka barn och ungas välmående och 

hälsa. I Malmö kan effekter påvisas där tryggheten har ökat, hyresvärdar 

satsar i områden de tidigare inte valt att satsa, arbetslösheten har sjunkit, 

bättre skolresultat osv. Andra förväntade resultat är att uppnå bättre och 

effektivare processer och synergieffekter samt mer nyttjande av våra 

befintliga lokaler. Projektet förväntas skapa bättre förutsättningar för att nå 

målet om ett socialt hållbart Falköping – gemensamt, över 

förvaltningsgränserna. 

Budget 

Lönekostnad projektledning   450 000 kr 

Materialkostnad utveckling  160 000 kr 

(processledning, möten, fika, studiebesök/nätverk/utbildningar)   

Summa kostnader   610 000 kr 

Återrapportering av strategiskt 
utvecklingsprojekt 
Resultat 

En projektledare har under 2021 anställds och har under året arbetat 

främst med följande punkter.  

1. Identifierat förutsättningar för områdesbaserat arbete i sex områden i 

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

Kinnarp.   

2. Omvärldsbevakat – hur har andra kommuner arbetat och vad säger 

forskningen?  

3. Skapat kontaktytor och i vissa fall etablerat nätverk både internt och 

externt. 

4. 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”.  

Nedan presenteras 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.  
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Det kunde redan innan projektet start konstateras att de sex områdena, 

Falköping, Stenstorp, Floby, Kinnarp, Gudhem och Vartofta har olika 

förutsättningar, behoven och önskemålen i områdena ser olika ut. I 

Stenstorp finns exempelvis ett aktivt kulturliv, i Floby finns det ett 

engagerat föreningsliv med ”mötesplats Floby” i spetsen och i 

Dotorpsområdet sker det redan idag många olika insatser och aktiviteter.  På 

en del platser är skolan mer aktiv i området än på andra osv. Snabbt 

identifierades också utmaningar i detta arbete, där förutsättningarna för att 

arbeta områdesbaserat behövde stärkas med strukturer internt i kommunen 

föst innan arbetet med allaktivitetshus kan bli aktuellt. Men likheterna är 

slående, i varje område bor invånare som är engagerade och brinner för sitt 

eget område, som vill att det ska bli det bästa stället för barn och unga att 

växa upp i, att det ska finnas saker att göra på sin fritid och att det ska pratas 

gott om just deras del av kommunen.  

Undersökningar och dialoger har gjorts med invånare runt om i hela Sverige 

om vad de själva vill med sitt boendeområde, och oberoende av vilket 

område så finns det vissa områdesrelaterade önskemål eller behov som 

boende i området återkommer till gång på gång.  

Området ska enligt dessa  

• vara tryggt – man ska inte vara rädd för att släppa ut barnen 

• vara snyggt – med en estetiskt tilltalande miljö, man ska kunna bjuda hem 

någon, utan att skämmas över hur området ser ut 

• erbjuda en social miljö – man ska kunna känna sig hemma bland dem som 

bor där  

• De boende vill dessutom kunna känna stolthet över var man bor. 

Rapporten Vilka ska med? ungas sociala inkludering från Myndigheten för 

ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF (2018) bygger på en nationell 

ungdomsenkät gjord över hela Sverige och visar att både unga i landsbygder 

och i utsatta områden upplever att de har sämre förutsättningar att leva ett 

bra liv jämfört med unga i städer. De uppger att de har sämre möjligheter att 

delta i kulturella aktiviteter och uppger, oftare än unga i andra områden, att 

de har så mycket fritid att de inte vet var de ska göra av sin tid. Deltagarna 

lyfter bristen på mötesplatser som ett reellt problem i både landsbygd, 

glesbygd och utsatta områden. Det försvårar möjligheterna att lära känna 

nya personer vilket i sin tur minskar deras möjligheter att utvidga sina 

nätverk. Forskning visar att ett områdes attraktivitet påverkas av en rad 

faktorer, som tillgång till bostäder, ekonomisk utveckling i allmänhet och 

den enskildes möjligheter att välja – Falköpings kommuns invånare är inget 

undantag. Bedömningen av ett områdes attraktivitet äger dock inte rum i ett 

vakuum, utan i en ständig jämförelse med andra områden: 

... problemen med områdens attraktivitet (är) inte endast en 

fråga om områdets utseende och funktion i sig. Oattraktivt är ett 

område bara i förhållande till andra. Utveckling av hur attraktivt 

eller oattraktiv ett område blir beror alltså också, i icke föraktlig 

grad, på hur alternativen ser ut när det gäller att välja bostad 

(Herlitz et al 1998, sid. 10). 
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Många kommuner som idag arbetar områdesbaserat väljer ut enstaka 

områden i kommunen att arbeta med, många gånger de mest socialt utsatta 

områdena. Men forskningen visar på ett dilemma, själva närvaron av 

insatserna i området kan stämpla området som avvikande eller problematiskt 

och själva utpekandet av ett bostadsområde som utsatt eller problemfyllt kan 

dock bidra till en förstärkt stigmatisering av det aktuella området och dess 

invånare. På samma sätt kan de områdena som inte prioriteras känna sig 

bortglömda eller mindre prioriterade. Sådana tendenser har även 

uppmärksammas i detta projekt, framförallt i frågan om stad och landsbygd.  

Det gäller således att lyfta blicken utöver områdets gräns. Genom att göra en 

bedömning av kommunen som helhet kan man undvika att överinvestera i 

några få områden på bekostnad av andra.  

I kunskapsöversikten ”Förort i fokus – interventioner för miljoner, Nordisk 

forskning om interventioner i »utsatta» bostadsområden” presenteras 

grundläggande förutsättningar och framgångsfaktorer i det områdesbaserade 

arbetet, oavsett de lokala variationer och unika förutsättningar som funnit på 

området. Nedan presenteras utvalda delar av forskningen och kopplingen till 

Falköpings kommun och projektets ”fynd”.  

 En bred och sammanhållen insats 

 Samverkan 

 Flexibelt och varierat arbetssätt 

 Delaktiga boende 

 Dialog och kommunikation 

 Fokus på process i stället för produkt   

 Områdesarbetaren  

En bred och sammanhållen insats med tydligt mandat och målsättning 

Då en rad politiska områden berörs av det områdesbaserade arbetet, som 

bostadspolitik, arbetsmarknadspolitik, social- och utbildningspolitik, 

kulturpolitik, ungdomspolitiken, osv., krävs ett omfattande 

samordningsarbete. Forskning och erfarenhet från kommuner visar att 

satsning på en bred och sammanhållen politisk insats på lokal nivå där olika 

politiska områden strävar i samma riktning, ses som en förutsättning för att 

interventioner ska få önskad effekt och nå framgång. 

Att insatser som är samordnade till tid och rum har klart större 

förutsättningar att få genomslagskraft än enstaka interventioner gäller inte 

bara på övergripande politisk nivå. På den lokalt bostadsnära nivån finns ett 

flertal exempel på hur endimensionella insatser har en tendens att bli 

kortvariga och kostsamma och med marginella effekter. På motsvarande sätt 

kan snävt målinriktade projekt i och för sig ha en positiv verkan för den 

enskilde, men de har i stort sett inte någon påverkan på 

handlingsmöjligheter eller integration i lokalsamhället. 

Det krävs ett brett och varierat anslag med samtidig inriktning på såväl 

fysiska som sociala och kulturella insatser.  
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Det är vanligt att det ställs orealistiska krav och förväntningar på det 

områdesbaserade arbetets resultat i förhållande till de problemkomplex som 

de förväntas lösa. Att lokala projekt ska påverka strukturella problem ses 

som orimligt. Genom breda sociala aktiviteter har man lyckats stärka 

sammanhållningen och förbättra boendemiljön i området och därmed 

bidragit till ökad stabilitet. Riktade eller speciella aktiviteter för barn och 

unga har gett mycket gott resultat, vilket bl.a. kunnat avläsas i att insatserna 

bland unga i väsentlig grad har bidragit till en minskning av kriminalitet och 

skadegörelse. Dock har insatsen inte kunnat motsvara behovet då resurserna 

ej varit tillräckliga. Riktade insatser som ägt rum och framgångsrikt 

genomförts för exempelvis invandrargrupper har mest stärkt den interna 

invandrargruppens aktiviteter och nätverk och mera sällan inriktats på att 

öka integrationen i området eller samhället. Insatserna har således fungerat 

bra i sig, som isolerade företeelser, men utan att få den avsedda effekten. 

Nationella strukturella problem som arbetslöshet, fattigdom, trångboddhet, 

utanförskap med mera kan inte ett områdesbaserat arbete förändra. Däremot 

bidrar områdesbaserat arbete med att vara en lokal resurs för unga och 

boende att mobilisera, stärka det sociala kapitalet och förbättra ungas 

uppväxt– och boendes livsvillkor. Forskning visar att utvecklingsarbete eller 

sådant som är tänkt att integreras i den ordinarie verksamheten har goda 

förutsättningar att motverka sociala problem. 

Samverkan  

Ett vanligt problem i förhållande till kommunernas arbete är en bristande 

samsyn och samverkan, både inom kommunen och mellan förvaltningar 

men även mellan kommunen och andra aktörer, så som polis, 

Arbetsförmedlingen eller andra myndigheter samt civilsamhället. För lyckad 

samverkan krävs tydliga uppdrag, roller och struktur för att främja tillit till 

varandras ansvar. Stuprörstänk och begränsad kunskap om det arbete som 

bedrivs i andra förvaltningar och hos andra aktörer är ett hinder i det 

områdesbaserade arbetet. Hinder för samverkan inom den egna kommunen 

kan vara att verksamheter har olika mål, budget och prioriteringar. Vidare 

råder det brist på långsiktighet och tålamod vad gäller de insatser som 

genomförs. Falköpings kommun är inte heller här något undantag, det finns 

samverkansgrupper, arbetet kring exempelvis trygghetsfrågorna arbetas 

aktivt med men fortfarande saknas en tydlig struktur, uppdrag och mandatet 

att arbeta med frågan ligger på kommunledningsnivå. Tidigare har 

Falköpings kommun inte arbetat strukturerat med områdesbaserat arbete och 

därför har mycket fokus lagts på att etablera nätverk och reflektera 

tillsammans med andra tjänstepersoner från andra förvaltningar och 

avdelningar kring det områdesbaserade arbetet. ”Vägar har trampats upp” 

under 2021 för att kunna föra arbetet vidare.   

Ett afrikanskt ordspråk speglar just hur arbetet bör struktureras.  

” Vill du gå snabbt, gå ensam. Vill du gå långt, gör det tillsammans.” 
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Flexibelt och varierat arbetssätt  

En rad forskare uppmärksammar hur snabba förändringar i samhället 

medför behov att flexibla insatser, beredda att snabbt fånga upp och möta 

olika typer av problem. Ett flexibelt och varierat arbetssätt som omfattar 

både sociala, kulturella och fysiska aspekter i kombination med god 

lokalkännedom, lyhördhet och respekt för de boende, beskrivs som delar i 

ett koncept som visat sig fungera väl.  

Ett flexibelt arbetssätt associeras ofta till nytänkande och utvecklande av 

nya arbetsmetoder, vilket generellt ses som positivt och nödvändigt. Men 

kraven på nytänkande kan uppfattas som en indirekt kritik mot det 

traditionella arbetssätt som finns inom kommunen. Traditioner och rutiner 

tycks vara ett av de största hindren för nytänkande och att en grundläggande 

skillnad mellan olika synsätt kommer till uttryck i spänningen mellan å ena 

sidan ett samhällsförvaltande perspektiv, å andra sidan ett 

samhällsbyggande perspektiv. Dessutom tycks risken stor att det utvecklas 

till en dragkamp om var pengar och resurser ska tas, vilken verksamhet som 

”äger” lokalen vilket snarast riktar intresset på vem som ska ta kostnader i 

stället för insatsernas innehåll eller målgruppernas behov. Traditionernas 

och de olika professionella domänernas revirbevakning tycks tala emot en 

utveckling som både kräver ett tänkande och strategier över de traditionella 

gränserna och dessutom nya mötes- och inflytandeformer. Kommunens 

inställning tycks således vara avgörande, både när det gäller beredskapen att 

skapa nya ramar för ett experimentellt utvecklande arbete, men också om 

det funnits ett intresse för att tänja på och överskrida de traditionella 

förvaltningsgränserna. Vilken utsträckning är Falköpings kommun beredd 

att granska sin egen organisation i förhållande till satsningen 

Områdesbaserat arbete? Att samarbetet över de traditionella gränserna har, 

inte minst genom den utökade kontakten och samarbetet med externa parter, 

medverkat till att andra kommuner som arbetar med områdesbaserat arbete 

börjat diskutera, omvärdera och utveckla sina egna rutiner i riktning mot 

större helhetsorientering och tvärfackligt samarbete. I vissa kommuner i 

Danmark har man konstaterat att i de kommuner där insatserna lett till att 

hela kommunen börjat tänka och agera mer områdesbaserat än 

förvaltningsbaserat har en tydlig positiv utveckling i arbetsmetodik ägt rum, 

vilket i sin tur gynnat områdesarbetet. I områden där detta inte ägt rum, har 

det ofta stupat på bristande samarbete på olika nivåer. Viss forskning 

påpekar att det ibland dock inte är så enkelt som att avdelningar, ledare och 

medarbetare inte har lust att samarbeta. I stället finns en diskussion och ett 

uttalat tvivel kring i vilken grad det är rimligt, förnuftigt och väsentligt att 

prioritera samarbetet. Ställningstagandet påverkar inställningen till 

upprättande av nya strukturer och arbetsredskap som är tänkta att bereda 

plats för ett sådant samarbete och därtill knutna uppgifter Här är det således 

själva nyttan eller meningen med områdesinriktning som ifrågasätts, dock 

utan att alternativet klargörs. 

Att lämna invanda rutiner och traditionella arbetssätt och i stället utveckla 

nya arbetsformer tillsammans med de berörda målgrupperna, innebär en 
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utmaning att släppa experttänkande, makt och reviranspråk, vilket trots goda 

ambitioner inte så lätt låter sig göras. Detta försvåras ytterligare i de lägen 

då kravet på nytänkande och lokal förankring uppfattas som en indirekt 

kritik eller hot mot den befintliga organisationens arbetssätt och traditioner.  

Delaktiga boende  

De boendes delaktighet lyfts fram som en av de absolut mest betydelsefulla, 

för att inte säga avgörande, enskilda faktorerna för framgång när det gäller 

förändringar i områdena.  

Lyhördhet, respekt, ödmjukhet och öppenhet beskrivs som nödvändiga 

förutsättningar för det områdesbaserade arbetet. Att möjliggöra möten och 

skapa mötesplatser ses som en av de viktigaste uppgifterna i 

interventionsarbetet. Samtidigt poängteras att trots att de boendes 

medverkan spelar en avgörande roll för framgång så är det långt ifrån enkelt 

eller okomplicerat. Det kan gälla grundläggande problem. Vad skiljer 

deltagande från medverkan? Vad innebär boendeinflytande och hur långt 

sträcker det sig? Vad är syftet med arbetet och deltagandet, osv 

Temat problematiseras och tangerar en rad övergripande aspekter som 

demokrati, makt, institutionernas traditioner, organisering, osv. 

Ambitionen att målgruppen för interventionerna ska vara en självklar och 

aktiv part såväl i behovsformulerings- och planeringsstadiet som i själva 

genomförandet, har ökat kraven på en utveckling av metoder och 

nytänkande för Falköpings kommun, Är vi redo för det?  

Dialog och kommunikation  

Att det krävs en ständig, levande och kontinuerlig dialog är en logisk 

konsekvens av att värna ett aktivt deltagande. Framför allt belyses vikten av 

att utveckla nya kommunikationsvägar på flera nivåer och i olika 

sammanhang beroende på de inblandade aktörerna, t.ex. mellan boende och 

kommun, kommun och bostadsbolag, internt inom kommunen, osv. 

Bostadsbolagens roll i det lokala förändringsarbetet lyfts fram som allt 

viktigare och en fungerande kommunikation mellan bostadsbolag och 

boende respektive bostadsbolag och kommun uppmärksammas allt mer som 

en viktig förutsättning för framgång i det områdesbaserade arbetet. Ett 

problem som återkommande belyses är att nytänkande när det gäller nya 

vägar till dialog ofta stannar vid retorik. Som en orsak till detta anges att 

befintliga strukturer och traditioner inom de organisationer som ska 

samverka kring eller genomföra interventionerna är starka och 

svårföränderliga. Det är inte ovanligt att lokala insatser organiseras i nära 

kontakt med de berörda, utanför eller parallellt med de offentliga 

organisationernas kärnverksamheter. Detta tycks ofta medföra att dessa 

linjeorganisatoriskt sett friliggande verksamheter löper en stor risk att råka i 

konflikt med en starkt förankrad myndighetstradition inom 

kärnverksamheterna. Detta förstärks inte minst av att det ofta förekommer 

en diskrepans när det gäller uppfattningen av behov och problembilder dels 
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inom organisationen, dvs. mellan lokal verksamhet och kärnverksamhet, 

dels mellan myndigheter och lokalbefolkning. Myndigheterna tenderar att 

bygga interventioner på bilder och uppfattningar om området som till stora 

delar skiljer sig från lokalbefolkningens egna behovsbeskrivningar.  

Fokus på process i stället för produkt   

Ett processtänkande förflyttar fokus från produkt till genomförande, från 

tanken på enkla och snabba lösningar till en medvetenhet kring och intresse 

för hur arbetet genomförs. Vilka hinder och möjligheter finns, vilken 

samverkan behövs, vilket motstånd och vilka strategier finns i 

genomförandet? Hur påverkar valet av metoder och strategier utfallet?, osv. 

En bärande tanke är att genom ett dialogbaserat processinriktat arbete stärka 

och lyfta fram de positiva krafterna som finns i ett område, samtidigt som 

man motverkar de negativa. En annan bärande tanke är att processinriktning 

också innebär ett fortlöpande erfarenhetsbaserat lärande, ett lärande som kan 

användas även i kommande projekt eller verksamheter, ett hållbart  

utvecklingsarbete, där alla tre hållbarhetsdimensionerna involveras. Att 

fokusera på process har således i detta fall även en tidsaspekt. 

Förändringsarbetet betraktas snarare som ett fortlöpande, dialogbaserat och 

långsiktigt arbete anpassat efter utvecklingen i en medveten process, än som 

enskilt kortsiktigt produktfixerat arbete. Förändringsarbete beskrivs således 

som ett långsiktigt men också långsamt och tidskrävande arbete som kräver 

stor uthållighet. Såväl tjänstepersoner som politiker i Falköpings kommuns 

kunskap och medvetenhet om processtänkande och förändringsarbetets 

själva karaktär och förutsättningar blir här grundläggande. Genom den 

förvaltningsövergripande utbildningen i dialogskapande möten och 

processer är kommunen en bit på väg.  

Områdesarbetaren  

I så gott som samtliga svenska rapporter och intervjuer med kommuner som 

arbetar med områdesbaserat arbete lyfts den koordinerande ledaren fram 

som en viktig samordnande funktion. Områdesarbetaren betraktas i olika 

material som en brobyggare som haft stor eller ibland avgörande betydelse 

för insatsernas lokala utveckling. Privatpersoner och föreningar som 

projektledaren stött på under året vittnar ofta om att de tidigare saknat en 

mottagare i kommunen i många frågor. I kunskapsöversikten är 

områdesarbetaren i praktiken den faktor som haft störst betydelse för utfallet 

på det lokala planet. Det är till och med så, att i de fall det tillsatts medel för 

sociala insatser utan att en ansvarig finns, har insatserna endast fått en högst 

begränsad effekt. Det visar sig att den samordnade funktionen inte bara varit 

avgörande för de sociala insatsernas genomslag, utan även för kontakten 

mellan område och kommun och utvecklat former för samarbete och skapat 

sektorsövergripande arenor för samverkan. Faktorer som utdragna 

tillsättningar av tjänster, tidsbegränsade tjänster osv. har dock försvårat och 

försenat arbetet och varnar för en professionalism som tenderar att vara 

alltför endimensionell och som i sig blir ett hinder för att betrakta 

bostadsområdet i all sin komplexitet. 
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Uppföljning ekonomi och budget  

Projektet är genomfört inom ramen för den budget som är angiven i 

ansökan, 610 000 kr.    

Överensstämmande med förväntad effekt 

Under 2021 har projektledaren samordnat och utvecklat det 

områdesbaserade arbetet och det har bidragit till nya arbetssätt och metoder 

där främjande och förebyggande insatser är i fokus. Snabbt identifierades 

också utmaningar i detta arbete, där förutsättningarna för att arbeta 

områdesbaserat behövde stärkas med strukturer internt i kommunen föst 

innan arbetet med allaktivitetshus kan bli aktuellt. Stort fokus har också 

legat på att omvärldsbevaka hur andra kommuner arbetat med frågan och 

strukturerat arbetet. Dels för att inhämta kunskap men också att lära av 

misstag som kan undvikas i arbetet.  

Men effekten av projektets arbete har synts, inte mins på ”stigar” som nu är 

upptrampade, utmaningar som nu ses över och nya arbetsmetoder (ex. unga 

områdesutvecklare) men också utveckling inom olika verksamheter.   

Strukturella problem kan inte lösas lokalt, menar forskarna, däremot kan 

levnadsvillkoren, självkänslan och framtidstron påverkas i en positiv 

riktning genom insatser i områden. En förutsättning för framgång är att de 

som bor i området har inflytande över och är delaktiga i interventionerna. 

Detta ses som nödvändigt om lösningar ska kunna bli hållbara över tid. 

Falköpings kommuns invånare vill bidra till utveckling,  men det saknas i 

dagsläget också konkreta strategier för hur de boendes inflytande ska se ut 

och vad det ska omfatta. I stället erbjuds inflytande inom de befintliga 

ramarna på tjänstemännens villkor. Detta förklaras bl.a. med en ovana att 

arbeta utanför de traditionella arbetsformerna, men också som en effekt av 

en rådande maktordning. Hur ska Falköpings kommuns lokaler användas i 

framtiden? Ska en skola vara öppen efter kl.17 och vem bestämmer det 

isåfall? osv. Samtidigt påvisas hur ett utökat boendeinflytande medverkat 

till metodutveckling och nytänkande och – inte minst – en självkritisk 

granskning av den egna organisationen.  En samordningsfunktion per 

område kan vara avgörande för att lyckas vidare med det områdesbaserade 

arbetet, oavsett vilket område som diskuteras och blir aktuellt.  

Framtid 

För att skapa förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle i hela 

kommunen måste vi samverka. 1 miljon kronor satsas på områdesbaserad 

utveckling i kommunen och tilldelas kultur och fritidsnämnden. I det 

områdesbaserade arbetet vill förvaltningen därför skapa ett nära samarbete 

med andra kommunala förvaltningar, boenden och olika lokala aktörer i 

områdena Vartofta, Kinnarp, Gudhem, Stenstorp, Floby och i Falköpings 

tätort med fokus Dotorp. Avgörande framgångsfaktorer i arbetet är som 

nämnds ovan värdegrunden och förhållningssättet i ”ögonhöjdsmöten” och 

fokus på möjligheter - vilket öppen ungdomsverksamhet har en lång 

erfarenhet av. Tack vare de extra pengarna kan öppen ungdomsverksamhet 
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utvidga 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. När 

fritidsledare tillsammans med unga, vårdnadshavare, boenden, lokala 

aktörer och andra kommunala förvaltningar utforskar hur området kan 

förstärka en meningsfull fritid stärks områdets upplevda trygghet, demokrati 

samt rätten till meningsfull verksamhet (kultur, lärande, hälsa och idrott) 

som inkluderar och stärker de prosociala krafterna i området. Det är de 

ungas och boendens lokala livsvillkor, behov och viljor i mötet med lokala 

aktörer och kommunens strukturella verksamhet som mobiliserar resurserna 

i den lokala utvecklingen. När de lokala livsvillkoren stärks ökar det även de 

boendes förmåga att bidra till såväl lokala som globala utmaningar och en 

hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030.  

Erfarenheterna från andra kommuner av områdesbaserat arbete som 

struktureras i den öppna ungdomsverksamheten visar att: 

• Ungas och boendes behov synliggörs.  

• Barns och ungdomars hälsa och skolresultat förbättras. 

• Fler engagerar sig i området samt fler föreningar startas i området. 

• Fler ungdomar och föräldrar blir ledare i olika områdesaktiviteter. 

• Lokala traditioner, områdesaktiviteter, event utvecklas och stärks. 

• Unga och boenden får en större stolthet över sitt område. 

• Kommunen får en bättre förankring i området. 

• Delaktigheten och demokratin stärks.  

• Unga och boenden tillsammans med lokala aktörer blir en stark kraft för 

områdets utveckling över tid. 

Ett annat nödvändigt steg är också att arbeta med interna strukturer i 

kommunen och att formulera en gemensam målbild med andra aktörer i 

arbetet. För att bedriva ett effektivt arbete krävs att involverade aktörer 

arbetar åt samma håll. 
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Projektansökan  
Det besöksvänliga landskapet 
 

Bakgrund 

Falköping är en kommun som är stolt över sitt historiska arv. Bygden är 

också vida känd för sin rika historia och lockar många besökare med sitt 

spännande landskap. Förutom av unika fornfynd och fornlämningar nära 

knutna till traktens geologi, är landskapet fyllt av sägner och folktro. 

Detta ger möjligheter men också förpliktelser. Genom åren har 

landskapet genomlevt många ambitiösa projekt och informationsinsatser 

som kanske saknat de långsiktiga perspektiven. Olika omständigheter 

har gjort att det idag finns flera platser som står övergivna med skyltar i 

mycket dåligt skick som skämmer landskapet på ett sätt som inte är 

värdigt en destination som Falbygden.  

 

Senaste årets pandemi har även medfört att betydligt fler än tidigare har 

upptäckt och använt natur- och kulturlandskapet som rekreationsplats 

och utflyktsmål. Friluftsområden, natur och historiska lämningar har 

blivit nya mötesplatser för människor, när möjligheterna till samvaro 

inomhus varit begränsat. För att möta behovet och behålla intresset är 

det mer angeläget än någonsin att stärka landskapets tillgänglighet och 

göra det attraktivt för fler.  

 

Syfte 

Projektet det besöksvänliga kulturarvet vill öka landskapets 

tillgänglighet och attraktionskraft genom att förbättra berättelserna i och 

om landskapet. Rent konkret:  

 

 Rensa bort misskött och skadat informationsmaterial. 

 Ersätta med ett uppdaterat material som tilltalar fler genom att 

erbjuda olika berättartekniker och upplevelser. 

 Upprätta en hållbar plan för vilka lämningar som ska lanseras 

och därmed förbli tillgängliga  

 

Målsättning 

Genom att förbättra berättelserna i och om landskapet göra Falbygdens 

rika kulturarv mer tillgängligt och locka fler till besök.  

 

Röja bort allt skadat och misskött material, 

 

Ersätta med uppdaterat material på åtminstone 10 platser, gärna 20. 
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Tidsplan 

a/ rekrytering, troligen av person som får ersätta ordinarie personal som 

går in i projektet istället.    feb 

 

b/rensa bort (allt) misskött och skadat informationsmaterial.  Löpande 

i dialog med markägare och ev ursprunglig skyltägare 

 

c/ upprätta en ny hållbar plan tillsammans med Park och gata för vilka 

lämningar som fortsatt ska skötas av kommunen, göras besöksvänliga 

och förses med berättelser och information som tilltalar fler.  feb 

 

d/ Produktion av uppdaterad information i form av enhetliga skyltar med 

ett tilltal som tilltalar många; som erbjuder information, berättelser och 

upplevelser. Här finns text och bild men även möjlighet till gestaltning 

med hjälp av digital teknik.   mars, april, juni 

 

e/utplacering av skyltar   juni, juli, aug 

 

f/ upprätta fungerande överenskommelser med Länsstyrelse, markägare, 

turismutveckling och andra berörda parter.   Löpande 

 

g/ produktion av karta över landskapets historiska platser, Follow your 

past i landskapet   jan, feb, mars.  

 

 

Målgrupp 

Falköpings invånare i flera åldrar, som ska bli än mer stolta över sitt 

landskap. Kulturlandskapet ska bli en plats dit man vill återvända samt 

visa upp för sina vänner. Genom ett bredare tilltal kan fler attraheras och 

bli nyfikna, jämfört med idag. Genom att erbjuda olika 

”berättartekniker” (klassisk text och bild, klurigheter att utforska, filmer, 

ljud, digitala effekter) hittar fler in till berättelserna. 

Lika viktigt är att turister som besöker Falbygden ska mötas av ett 

välskött landskap som väntar på dem med spännande historier och 

upplevelser.  

 

Metod 

Produktion av informationsmaterial av olika slag inom Kulturarv 

Falbygden. Anlita externa kompetenser för produktion av exempelvis 

skyltställ och digitala effekter mm. 

Via QR-koder länka in till fördjupat material.  

I samverkan med studenter från Skövde högskola skapa digitala 

upplevelser. 
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Förväntade effekter 

Ett välskött kulturarvslandskap värdigt ett historiskt landskap som 

Falbygden.  

 

Ökad attraktivitet, Falköping blir en än mer attraktiv kommun att 

besöka, leva och verka i.  

 

Kulturlämningar som tilltalar fler genom fler berättarmetoder ökar 

kunskaper och insikter, och därmed också invånarnas känsla av 

mening och sammanhang.  

 

Budget 

Projektledare som planerar och genomför stora delar av projektet, i 

samarbete med kollegor inom avdelningen och övriga inblandade 

förvaltningar.    450 000kr 

 

Material till skyltar, produktion av texter, filmer, digital metoder, 

karta mm 

    300 000kr 

 

Marknadsföring, information mm 

    50 000kr 

 

Återrapportering av strategiskt 
utvecklingsprojekt 
Resultat 

Fungerande organisation 

Arbetet inleddes med en omfattande inventering av landskapets 

fornlämningar, med syfte att få full klarhet i vilka informationsskyltar 

Falbygdens museum har rätt att åtgärda och fortsätta ansvara för samt 

vilka fler parter som är aktiva i landskapet. Under arbetets gång har 

ansvar och gränsdragningar tydliggjorts och fördelats mellan främst 

Länsstyrelsen och museet samt mellan vissa föreningar och museet, 

vilket kommer underlätta fortsatt arbete. Likaså har kontakter knutits 

med tomt- och markägare som innehar en skyltad fornlämning innanför 

sina gränser.  

 

En dialog har upprättats med kollega inom Park och Gata, som ansvarar 

för att röja fornlämningarna. Tillsammans har planen för vilka lämningar 

som fortsatt ska skötas av kommunen återaktualiserats. Samtal förs 

fortsatt med Länsstyrelsen om att hitta en bra balans mellan arbetsinsats 

och det ekonomiska bidraget, samt när under säsong gräs får röjas och 

lämningen tillgängliggöras.  
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Information på nytt sätt 

Projektet har åtgärdat 76 platser/informationsskyltar, varav 12 

platser/skyltar åt Länsstyrelsen. Arbetet har bestått av ett omfattande 

textförfattande, där gammal information ersatts med nytt uppdaterat 

material. För att motivera besökaren att fortsätta upptäcka fler platser, 

har varje skylt fått en unik tematext, tex om husdjur, ålder och hälsa 

eller lokala fornfynd. Skyltarna har försetts med foton och bilder i färg, 

som förklarat och förtydligat innehållet. Starka, glada färger har 

medvetet valts för att tilltala fler åldrar och öka synligheten i landskapet.  

 

Flertalet skyltar erbjuder fördjupningsmaterial via QR-koder eller 

liknande. Med hjälp av dessa leds besökaren exempelvis till muntliga 

berättelser, ljud eller filmer. Förhoppningen är att på detta sätt förstärka 

upplevelsen och väcka mer intresse. Metoden används även för att 

förbättra tillgängligheten. Via en QR-kod kan du välja att lyssna på 

skylten istället för att läsa på egen hand. Samtliga skyltar har även 

försetts med en engelsk översättning.  

 

Karta, digitala metoder och utställningar på andra platser 

Förutom skyltmaterial har projektet även tagit fram en karta, 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.  

 

Som sista ambition ville projektet även utforska andra sätt att berätta om 

Falbygdens spännande historia. Under våren 2022 lanseras sammanlagt 

10 ”spots” via den riksomfattande appen Story spot. Med hjälp av den 

kan besökare och invånare lyssna till muntliga berättelser om 

exempelvis Malta Johanna på Stora torget, järnvägens etablering i 

Falköping och Mössebergs kurort. Förhoppningen är att materialet ska 

kunna användas av både invånare, besökare och av skolan.  

 

Erfarenheter från de senaste covidåren har visat på goda effekter av att 

även visa utställningar utomhus, direkt vid historiska platser eller där 

människor rör sig av andra anledningar. För att kunna fortsätta utveckla 

denna verksamhet har ett inköp av belysta montrar för mobila 

utomhusutställningar genomförts.  

 

Reflektioner och lärdomar.  

Innan slutproduktion skickades exempel på skyltar ut på ”remiss”, bland 

annat till representanter för turismutveckling och ungdomsgrupper. 

Återkopplingen var mycket värdefullt för projektet. Avdelningen tar 

med metoden till ordinarie arbete. 
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Projektet hade en ambition att minska mängden skyltar till att endast 

finnas vid fornlämningar som är möjliga att besöka och/eller utgör ett 

tydligt inslag i landskapet. Tyvärr medgav denna gränsdragning inte att 

antalet skyltade lämningar blev färre, i dagsläget.  

 

Målsättningen att nyproducera minst 10 nya skyltar var låg. Projektet 

klarade istället av att arbeta igenom hela den mängden på 76 skyltar som 

inventeringen resulterade i. Det var emellertid ett tidskrävande arbete att 

formulera och sätta så många skyltar. Projektets planering höll därmed 

inte full ut. Utmontering och lansering av skyltar och kartor har fått 

flyttas fram till våren 2022. Alla kostnader och större delen av 

arbetsinsatserna kunde dock hållas inom projektperioden.  

 

Uppföljning ekonomi och budget  

Personalkostnader: grafisk design, projektledare. 

    520 000kr 

 

Material: tryck av skyltar, skyltställningar, tryck av karta, 

utomhusmontrar, produktion av storyspots  

    280 000kr 

 

TOTALT:   800 000kr 

 

 

Överensstämmande med förväntad effekt 

Eftersom huvuddelen insatserna kommer på plats och lanseras under 

våren 2022, går det i nuläget inte att utvärdera mottagande och 

förväntade effekter fullt ut.  

 

Med informationen på plats, kartan, utomhusutställningar och berättelser 

tillgängliga digitalt kommer Falbygdens fornlämningslandskap 

emellertid uppfattas mer enhetligt och eventuellt roligare.  

 

De skyltar som placerats ut har fått positiv respons och 

uppmärksammats, vilket tyder på att de syns på ett annat sätt än tidigare.  

 

Framtid 

Under våren 2022 monteras skyltar ut på plats i landskapet. De lanseras 

tillsammans med Story spots och den nya kartan vid ett specifikt 

tillfälle under våren.  

Falbygdens museum har kontroll över vilket informationsmaterial 

Falköpings kommun ansvarar för och kan på så vis bevaka kvalité och 

skick. Extra exemplar att byta med finns upptryckt. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

Medborgarhuset som bas  
för mer kultur till fler 
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Projektansökan 
Bakgrund 

Under åren har ett flertal utredningar gjorts kring att utveckla Medborgar-

huset till ett kulturhus med ett brett kulturutbud. Pandemin har haft 

förödande effekter på kulturlivet. Arrangemang har ställts in, kulturaktörer 

står utan arbete och det är ovisst om vi i framtiden kommer att kunna ta del 

av kultur i de former vi är vana vid.  

 

Syfte 

Stimulera kulturlivet efter pandemin genom att skapa mer kultur för fler.  

Ta ett steg mot kulturhustanken genom att bredda kulturutbudet i 

Medborgarhuset. Utveckla Medborgarhusets dansrotunda till en bas för 

scenframträdanden och möjligheter till att skapa själv och koppla samman 

utbudet i Medborgarhuset med andra mötesplatser för kultur.   

 

Målsättning 

Skapa trygga former att ta del av kultur samt skapa själv. Förtydliga 

Medborgarhusets profil som ett hus för kultur. Genom att använda kultur för 

att länka samman platser hittar fler till kulturen och ges möjligheter att ta del 

av och skapa kultur utifrån sina egna förutsättningar.  

 

Tidsplan 

Våren 2021: Utrusta dansrotundan med en flyttbar scen, mobil 

ljusanläggning och flyttbara scentyger/backdrops (svarta bakgrundstyger). 

Boka akter, sätta program, ta fram marknadsföringsmaterial och skapa sida 

för bokning.  

Hösten 2021: Start för kulturutbudet.   

 

Målgrupp 

Invånare – både inbitna kulturbesökare och de som inte ännu hittat till 

kulturen. Andra förvaltningar – socialförvaltningen genom arbetet med 

kulturskaparna. Barn- och utbildningsförvaltningen genom arbetet med 

kultur i skolan och Skapande skola. Kulturarrangörer och kulturföreningar.  

 

Metod 

Kulturstrategerna skulle vilja göra dansrotundan i Medborgarhuset till en 

utgångspunkt för de lite mindre och nära scenupplevelserna och en plats för 

att prova på, skapa själv och uppträda från en scen.  

 

Med Medborgarhuset som bas skapar vi en modell för att länka samman  

fler kulturmötesplatser för att ge fler tillgång till kultur. Vi tänker oss ett 

utbud som kombinerar ett prova-på/skapa-själv-innehåll med 

scenframträdanden som startar på en mötesplats och fortsätter på 

Medborgarhuset. Genom detta skapar vi ett flöde och en rörlighet mellan 

kulturmötesplatserna som leder till att fler blir nyfikna på kultur, hittar till 
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kulturmötesplatserna och känner sig välkommen, oavsett om man är ny för 

kultur eller är en van kulturutövare/publik. Tänkta kulturmötesplatser att 

länka samman kan exempelvis vara kulturskolan, konstföreningarnas utbud i 

centrala Falköping, biblioteket. Samverkan kan även ske med den öppna 

ungdomsverksamheten och finnas med i kultur-och fritidsförvaltningens 

arbete med att skapa allaktivitetshus i olika orter och på olika platser, 

exempelvis Dotorp.  

 

Kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen har under 2020 

påbörjat ett samarbete med att bygga upp verksamheten ”kulturskaparna” 

inom LSS vilken skulle kunna ges en utgångspunkt i dansrotundan. 

 

Utbudet i dansrotundan kan komplettera och samverka med det utbud i 

Stadsteatern och teaterfoajén som arrangeras av Hotell Falköping, 

kulturskolan, arrangerande föreningar, studieförbund. Samverkan kan även 

ske med Hotell Falköping för kulturupplevelser i kombination med mat.  

 

Genom att ha en plats som bas kan kultur- och fritidsförvaltningens redan 

budgeterade kulturutbud förmeras och utvecklas. Medel finns till innehåll 

såsom scenframträdanden och kulturpedagoger, som genom att utgå från en 

plats skulle kunna användas mer effektivt till en bredare publik.  

 

Dansrotundan ser vi har en stor potential i dess flexibilitet men lokalen 

behöver utrustning för att kunna utvecklas till en kulturmötesplats. Det är en 

fördel om utrustningen är flyttbar, så att den kan förändras och flyttas i 

lokalen utifrån behov och kanske även kunna användas på andra 

kulturmötesplatser i samverkan.  

 

Förväntade effekter 

Social hållbarhet: Vi skapar en plats att ta sig till för en givande fritid, hitta 

sig själv genom sina intressen, samverka med andra. Genom tydlig 

paketering av utbudet i Medborgarhuset samt i samverkan på andra platser 

görs kulturutbudet tillgängligt till fler.  

Attraktivitet: Ett ökat kulturutbud, ett brett utbud samlat i Medborgarhuset.  

Kreativa näringar: Möjlighet att ge fler uppdrag till aktörer inom de kreativa 

näringarna.  

 

Budget 

Sökt belopp: 325 000 kr.  

Mobila backdrops    50 000  

Mobil scen som går att forma om efter behov 6x5m  60 000   

Mobil effektbelysning LED på tripods   50 000 

Material till skapande   85 000  

Framtagning profilbild och mallar för marknadsföring 30 000 

Programinnehåll till kick-offtillfälle då utbudet startar 50 000   
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Återrapportering av strategiskt 
utvecklingsprojekt 
Resultat 

Utbudet i Medborgarhuset har förmerats och utvecklats. Satsningen på scen 

och teknik i Rotundan har gjort det enklare för fler att arrangera kultur. Inte 

minst har unga arrangörer kunnat ges plats, både i skapandet av egna 

arrangemang men också i lärandet att bli säkra arrangörer. De unga 

arrangörerna har bestått av såväl Kulturcrew (som är en arrangörsgrupp som 

stöttas av kommunens ungdomsstrateg) och kommunens öppna 

ungdomsverksamhet såsom fristående unga arrangörsgrupper och enstaka 

unga.  

 

Under hösten 2021 har 53 kulturarrangemang genomförts i Rotundan, några 

fler var planerade men fick ställas in eller ges ny form på grund av 

pandemirestriktionerna. Målet med arrangemangen och aktiviteterna har 

varit att hålla en bredd i kulturuttryck och att samverka med många andra.  

Utbudet har innehållit uttryck såsom cirkus, barockmusik, trolleri, 

barnteater, världsmusik och Spoken word. Kultur- och fritidsförvaltningen 

har skapat och utökat samarbeten 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. Särskilt i Rotundan har 

en ökning av besökare märkts. I jämförelse med 2019 har besöksantalet i 

Rotundan ökat med 4000.  

 

Målsättningen att skapa förutsättningar för eget skapande har gjorts genom 

att skapandeaktiviteter inom ramen för Skapande skola såväl som projekten 

Kulturklubben och Kulturskaparna, som genomförs på fritiden, har 

genomförts i Rotundan. Kulturklubben riktar sig till unga mellan 9 och 13 år 

som vill prova nya skapandetekniker och lära av varandra enligt each-one-

teach-one modellen. Kulturklubben genomförs som ett treårigt projekt 

tillsammans med Kulturskolan, med medel från Kulturrådet. Projektet 

Kulturskaparna har sitt säte i socialförvaltningen, med stöttning från kultur- 

och fritidsförvaltningen och genomförs med hjälp av folkhälsomedel. 

Kulturskaparna riktar sig till unga vuxna med särskilda behov och är kopplat 

till kommunens LSS- verksamhet med mål att i trygga former stärka egna 

kreativa uttryckssätt hos deltagarna men även att öka deltagarnas kännedom 

och kunskap kring förenings- och kulturlivet. Kulturklubben och 

Kulturskaparna är i sina former lågtröskelverksamheter som skapar nya, 

enkla vägar att hitta till kulturen.    

 

Målet att använda kultur för att länka samman olika kulturmötesplatser har 

på grund av pandemin arbetats med i blygsam skala. Några samman-

kopplingar med andra kulturmötesplatser har gjorts, bland annat inom 
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Kulturklubben där deltagarna besökte Galleri Rizoma för att träffa en 

konstnär från Nya Zeeland, som just då höll på att avluta sin tid som artist-

in-residence i Skövde.  

 

Merparten av utbudet inom kultur i skolan har förlagts till Rotundan istället 

för att arrangeras i skolornas idrottshallar. Detta har skapat mervärde för 

skolbarnen genom att de får uppleva kultur i riktiga kulturlokaler där 

teaterbelysning, proceduren runt insläpp till salong, effektfull belysning och 

ljud samt scenografi som kan ta plats ger upplevelser utöver själva 

innehållet i teaterföreställningen eller konserten.  

Utöver detta har satsningen i Rotundan och de ökade antalet arrangemang i 

lokalen 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.  

Uppföljning ekonomi och budget  

325 000 kr beviljades till projektet.  

Inköp har i stort sett genomförts enligt plan. Scen och ljus kostade mer då 

extra inköp krävdes för att få till en bra helhet. Priserna på teknisk 

utrustning har även ökat under pandemin. Kostnaderna för att ta fram en 

profil för marknadsföring blev mindre än planerat då det under arbetets gång 

konstaterades att det är bättre att bygga på och utöka Hotell Falköpings 

redan framtagna grafiska profil för huset, istället för att skapa ytterligare en 

form för marknadsföring av kulturinnehållet.   

Något kick-off tillfälle kunde på grund av pandemirestriktioner inte 

genomföras som ett större arrangemang, vilket var idén från början. 

Programinnehållet genomfördes istället genom att det startades en ny 

utbudsserie inom världsmusik med två konserter i det lite mindre formatet.   

Överensstämmande med förväntad effekt 

Social hållbarhet 

Satsningen har gett unga möjligheter till en givande fritid genom att vara en 

lågtröskel-mötesplats för eget skapande och en plats där unga arrangörer kan 

prova sina vingar. Satsningen har även givit personer med särskilda behov 

möjlighet att utforska sin kreativitet i trygga former.  

 

För de barn som inte ges möjlighet att uppleva kultur tillsammans med sina 

vårdnadshavare är kulturutbudet i skolan det enda tillfället att ta del av 

kultur och att besöka kulturlokaler. Genom att förlägga utbudet inom kultur 

i skolan till Rotundan och Medborgarhuset har alla barn fått samma 

möjlighet att uppleva kultur i riktiga kulturlokaler.   

Genom att samverka med fler arrangörer och genom skapandet av nya 

arrangemang har ny publik hittat till Rotundan, och därigenom fått upp 
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ögonen för övrigt utbud i huset, vilket gjort kulturutbudet tillgängligt till 

fler.  

Attraktivitet  

Satsningen har inneburit ett breddat offentligt kulturutbud där kultur i olika 

former har getts plats. Ett sug efter en bredd i kulturutbud har kunnat 

skönjas, inte minst genom det ökade besöksantalet till Rotundan.  

 

Näringsliv 

Genom arrangemangen har arbetstillfällen kunnat ges till kulturaktörer 

såsom artister, turnerande teatersällskap, workshopledare, musikgrupper, 

tekniker, turnéläggare med flera.  

 

Framtid 

Satsningen har gett en grund för att skapa ännu starkare samarbetsformer 

med andra aktörer kring kulturinnehållet. Satsningen är ett steg på vägen i 

att göra Medborgarhuset till ett öppet och inkluderande hus för 

kulturarrangemang och scenkonst, där både professionella och stars-to-be 

ges plats.  
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§ 13 Dnr 2022/00015  

Biblioteksplan för Falköpings kommun 2022–2026 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden överlämnar Biblioteksplan för Falköpings 

kommun 2022–2026 till kommunfullmäktige för antagande.  

Deltar inte i beslut 

Milada Wurm (SD) deltar inte i beslutet.      

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.   

Barnkonsekvensanalys 

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, 

såväl på fritid som i skola, vilket skapar en närhet och god tillgång till en 

demokratisk mötesplats för alla barn och unga i kommunen. 
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Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 8 mars 2022 

Förslag till biblioteksplan för Falköpings kommun 2022–2026 
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 Kultur- och fritidsnämnden 

Biblioteksplan för Falköpings kommun 2022–2026 

Förslag till beslut 

1 Kultur – och fritidsnämnden överlämnar Biblioteksplan för Falköpings 

kommun 2022–2026 till kommunfullmäktige för antagande.       

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 
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hjälpmedel och anpassade medier för att barn med funktionsnedsättning ska 

kunna delta på lika villkor. Biblioteken finns på många platser i kommunen, 

såväl på fritid som i skola, vilket skapar en närhet och god tillgång till en 

demokratisk mötesplats för alla barn och unga i kommunen. 
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Förslag till biblioteksplan för Falköpings kommun 2022–2026        
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Syfte, planer och lagar, vision och mål 
Syfte  

Falköpings kommuns biblioteksplan innehåller en beskrivning av  

kommunens bibliotek och uppdrag samt anger utvecklingsområden för 

2022-2026. Planen omfattar folkbibliotek, skolbibliotek och bibliotek för 

vuxenutbildning.  

Regionala och nationella planer och lagar      

Bibliotekslagen (2013:801) 

Skollagen (SFS 2010:800)  

Västra Götalandsregionens biblioteksplan 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

UNESCO:s och IFLA:s folk- och skolbiblioteksmanifest 

FN:s konvention om barnets rättigheter - Barnkonventionen 

Kommunala planer 

Kulturstrategi  

Digitaliseringsstrategi 

Vision, värdegrund och mål  – Det goda livet  

Folkbiblioteken 

I Falköpings kommun finns ett huvudbibliotek och sex biblioteksfilialer. 

Biblioteken erbjuder fri tillgång till ett bibliotek som främjar intresse för 

läsning och litteratur, ger kvalificerad informationsguidning och presenterar 

medier och teknik. Bibliotekens kärnuppgift är att erbjuda fri tillgång till 

litteratur för alla och att verka för ökad digital delaktighet.  

Demokrati  

Biblioteken är både fysiska och digitala mötesplatser och erbjuder 

tillgänglighet för alla och har generösa öppettider. Biblioteken erbjuder 

information och kunskap, både fysiskt och digitalt, så att alla 

kommuninvånare kan delta i den demokratiska processen och utöva 

demokratiska rättigheter. Biblioteken deltar i samhällsutvecklingen och 

inspirerar till möten och debatt. Biblioteken är en demokratisk mötesplats 

för alla utan krav på konsumtion eller tillhörighet. 

Infrastruktur 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska samverka enligt 

bibliotekslagen. Samverkan sker lokalt, regionalt och nationellt. 

Utbildning 

Biblioteken medverkar till att stödja det livslånga lärandet, speglar 

samhället genom omvärldsanalys och tar in ny teknik som ökar möjligheten 

för människor att utvecklas i det digitala samhället. Biblioteken erbjuder 

kurslitteratur för studerande i Falköpings kommun och bidrar till att 

utbildningsnivån stärks för ett socialt hållbart samhälle.  
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Läsning 

Biblioteken inspirerar till läsning och till möten med litteratur. Utbudet är 

aktuellt, varierat och till för alla. Biblioteken arbetar läsfrämjande och 

stödjer språkutveckling.  

Digitalisering 

Det digitala utbudet är lika viktigt som det tryckta. Digitala medier är en 

naturlig utveckling och bidrar till en digital mognad hos kommunens 

invånare. Digitala medier medverkar till kunskap och information för 

människor som inte kan ta sig till biblioteken eller för de som behöver 

anpassade medier. Teknik för läsning finns att låna på biblioteken. En läs- 

och skrivtekniker finns anställd för att stärka behovet av digital utbildning 

för alla och en anpassad läs- och skrivstation finns för personer med 

särskilda behov. Tjänsten läs- och skrivtekniker finansieras mellan kultur- 

och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen och kompetens- och arbetslivs- 

förvaltningen.  

Tillgänglighet 

Biblioteken erbjuder generösa öppettider och en anpassad och aktuell 

hemsida med information om bibliotekets utbud och tjänster. Meröppet 

bibliotek erbjuds på filialen i Broddetorp och i Åsarp, det innebär att lån kan 

ske på andra tider än bemannade.  

Det mångspråkiga biblioteket 

Biblioteken har ett anpassat utbud av medier och tjänster för personer med 

annat modersmål än svenska. Medieutbud och information uppdateras i takt 

med demografiska förändringar. Biblioteken stödjer integration och lyfter 

fram minoritetsspråken.  

Biblioteken som mötesplatser 

Biblioteken är platser för kultur och kulturella upplevelser. Biblioteken 

skapar möten och kulturaktiviteter för barn och vuxna i samverkan med 

andra aktörer i stad såväl på landsbygden.  

Prioriterade grupper i bibliotekslagen 

Barn och unga  
Alla barn har rätt till information och läsning i den form som passar dem. 

Biblioteken främjar likvärdig tillgång till media för alla barns rätt att ta till 

sig, skapa och uttrycka sina åsikter. Barn och unga läser allt mindre men för 

att klara skolan och de krav som samhället ställer behövs ett språk som 

utvecklas fullt ut. Genom att läsa och prata utvecklar barn sitt skriftspråk, 

sin fantasi, sin förmåga att reflektera och sin förmåga till abstrakt tänkande 

och inlärning. Att barn läser för nöje och upplevelse, utan krav är 

betydelsefullt för deras utveckling och välmående. Läsning är också en väg 

till förståelse av andra och av omvärlden. Att kunna läsa är en grund för 

aktivt deltagande i samhällslivet. Under barnets första år är språkutveck-                    

lingen som mest intensiv och påverkningsbar. Läsfrämjande insatser riktade 

till små barn är av stor betydelse för barnets fortsatta utveckling. Använda 
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och välbesökta skolbibliotek, i såväl grundskolan som gymnasieskolan, 

tillsammans med folkbiblioteket medverkar till en positiv läsutveckling för 

barn och unga i Falköpings kommun. FN:s konvention om barnets 

rättigheter blev lag i Sverige den 1 januari 2020. Barnkonventionen syftar 

till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få 

komma till tals. Det finns 54 artiklar, som slår fast vilka rättigheter barn ska 

ha. Enligt barnkonventionen ska barnets bästa komma i främsta rummet vid 

alla beslut och åtgärder som rör barn. Falköpings bibliotek gör därför en 

barnkonsekvensanalys inför alla barnrelaterade beslut och åtgärder. Barns 

och ungas egna röster fångas upp via referensgrupper inför stora beslut. 

Bibliotekspersonalen har utbildats i barnrättsfrågor. Frågor som är centrala i 

arbetet med barnkonventionen är bemötande, tillgänglighet och delaktighet. 

Nationella minoriteter 

Genom att synliggöra och tillhandahålla medier och information blir 

biblioteken en viktig arena för bevarandet av de nationella 

minoritetsspråken. 

Personer med annat modersmål än svenska  

Biblioteken tillgodoser människors behov av litteratur och information på 

fler språk än svenska. För den enskilda individens utveckling och 

kunskapsinhämtning är tillgången till medier på flera språk betydelsefull.  

Personer med funktionsnedsättning 

Bibliotekslagen fastställer att biblioteken ska prioritera och ägna särskild 

uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning. Det görs bland annat 

genom att erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för tillgängliggörande 

av information. Biblioteket erbjuder medier i olika format som teckenstöd, 

punktskrift, taktil kommunikation och storstil. På folkbiblioteket finns 

Äppelhyllan med samlad media för och om barn med funktionsnedsättning. 

Personer med läsnedsättning har rätt att genom bibliotek låna talböcker och 

punktskrift som framställs av myndigheten för tillgängliga medier, MTM. 

Dessa talböcker finns tillgängliga i MTMs tjänst Legimus, som är ett digitalt 

bibliotek.  

Folkbibliotekens nyckeltal och strategier 

Nyckeltal 

Medieanslag – medieanslagets fördelning 

Bokanslaget mäts mot antal utlån/år 

Tillgänglighet – öppettider 

Antal besök mäts mot antal utlån/år 

Bemötande - nöjdhet 

Antal nöjda besökare mäts mot antal besökare som 

besvarar en enkät vecka 43-45 vartannat år. 
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Strategier 

Omvärldsbevakning ska utgöra en viktig del av bibliotekens arbete och 

resultera i ett innovativt tänkande. Biblioteket ska arbeta med att nå nya 

användare på nya sätt, på nya platser och i nya sammanhang. Biblioteket 

använder inkludering som arbetssätt med ett modigt och kreativt arbetssätt 

och innehåll 

Skolbibliotek på grundskolan 

I skollagen står att eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 

sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till 

skolbibliotek. 

Enligt Skolinspektionen ska följande krav vara uppfyllda för att eleverna 

ska anses ha tillgång till skolbibliotek:  

1. Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens 

lokaler eller på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att 

kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas utbildning 

för att bidra till att nå målen för denna. 

2. Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, 

informationsteknik och andra medier. 

3. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språk-

utveckling och stimulera till läsning. 

4. Skolbiblioteket används som en del i undervisningen för att stärka 

elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens samt utgör ett 

stöd i elevens lärande och utveckling 

Skolbiblioteken på grundskolan i Falköpings kommun är av skiftande om-

fång utifrån skolornas storlek och elevernas ålder. Rektor på varje skolenhet 

har budgetansvar och styr över skolbibliotekets utformning och medieanslag 

vilket medför stora skillnader ifråga om t.ex. datasystem, lokaler, 

bemanning och tillgänglighet. För att få en bild av hur det förhåller sig med 

kommunens skolbibliotek på grundskolan genomfördes i våren 2021 en 

kartläggning. Många skolbibliotek används till annan verksamhet under 

dagen såsom matsal, musikundervisning, grupp- och mötesrum. På 

grundskolan är det vanligtvis lärare som har som ansvarsuppgift att utöver 

sin tjänst sköta skolbiblioteket. Några skolor har elevmedverkan i form av 

biblioteksvärdar. Önskemål från elevernas sida är att skolbiblioteken ska 

vara trevliga mötesplatser, vara mer tillgängliga under skoltid och att 

bokbeståndet ska utökas och förnyas. Grundskolorna saknar i dagsläget 

målbeskrivning för skolbibliotekets verksamhet. Folkbiblioteket står för en 

stor del av skolornas litteraturbehov genom utlån av boklådor av skilda 

innehåll. I ljuset av revideringen som skedde 2018 av läroplanerna ser barn 
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och utbildningsförvaltningen ett behov av att återstarta utvecklingsarbetet i 

syfte att se skolbibliotek som pedagogisk resurs genom att 

• se över kompetens knuten till skolbibliotek. 

• fortsätta utveckla språk-, läs- och skrivfrämjande projekt i 

samverkan med Falköpings bibliotek. 

• kompetenshöja insatser kring skolbiblioteket som funktion, 

exempelvis media- och informationskompetens. 

• se över hur tillgänglighet och likvärdighet skulle kunna öka för alla 

skolbibliotek genom digitala funktioner. 

 

Ållebergsgymnasiet 

Biblioteket på Ållebergsgymnasiet sorterar under barn- och utbildnings-    

förvaltningen. Bibliotekets användare lånar och läser böcker, studerar i 

grupprum, söker information i böcker, tidskrifter, bibliotekets databaser 

samt deltar i kulturarrangemang och introduktioner. På Ållebergsgymnasiet 

kan ungdomar söka olika yrkes eller högskoleförberedande program. Skolan 

erbjuder även introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till de 

nationella programmen. Bland dessa finns t.ex. IM-språk, där nyanlända 

elever i gymnasieåldern, med annat modersmål än svenska, läser in 

grundskolan för att få behörighet till gymnasiet. På skolan finns även en 

gymnasiesärskola. 

Biblioteksverksamheten sköts av en bibliotekarie. Ett samarbete finns med 

Falköpings bibliotek, som kan reservera böcker på Ållebergsgymnasiet vid 

behov och omvänt. Biblioteket delar bibliotekssystem med folkbiblioteket 

och dess filialer samt Lärcenter. Bibliotekarien administrerar och ansvarar 

för bibliotekets budget, inköp av media och olika digitala tjänster. 

Bibliotekarien ger vid skolstart introduktion i bok och bibliotekskunskap       

samt kan ge undervisning i MIK Medie- och Informationskunnighet som 

källkritik och informationssökning inför gymnasiearbetet på elevers och 

lärares begäran. Läsfrämjande aktiviteter som temautställningar inom  

olika genrer erbjuds för att öka intresset för läsande och stimulera                                           

språkutvecklingen. Samarbete finns i viss mån med lärare där bibliotekarien 

bland annat deltar i ämneskonferenser. Ållebergsgymnasiets bibliotek är i 

första hand avsett för skolans elever och personal. Inköp av resurser till 

biblioteket bygger på en demokratiseringstanke genom att alla 

gymnasieungdomar ska ha rätt till en god utbildning oavsett bakgrund. 

Lärcenter - vuxenutbildning 

Biblioteket på Lärcenter sorterar under kompetens- och arbetslivsför-

valtningen. På detta bibliotek erbjuds lån och läsning av böcker och kurs-

litteratur, möjlighet att söka information med digitala resurser och plats för 

studier. Lärcenters verksamheter innefattar arbetsmarknadsenhet, kommu-

nal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, uppdragsutbildningar 

och eftergymnasiala utbildningar. 

Lärcenters bibliotek är bemannat av en bibliotekarie på deltid samt en 

biblioteksassistent. Biblioteket delar bibliotekssystem med folkbiblioteket 
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och dess filialer samt Ållebergsgymnasiet. Bibliotekarien ägnar del av tjänst 

till utåtriktad och uppsökande verksamhet i form av bokprat, högläsning, 

teater, källkritik och olika temaprojekt. På Lärcenter finns en läs- och 

skrivgrupp där bland andra läs- och skrivteknikern från folkbiblioteken och 

bibliotekarien på Lärcenter ingår. En kväll i veckan har biblioteket 

kvällsöppet som en del i att öka tillgängligheten för elever som studerar på 

kvällstid. 

Fokusområden under planperioden 

 

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT SOCIALT 
HÅLLBART FALKÖPING  

Kommunens bibliotek ska bidra till ett hållbart samhälle och 

utgöra en grund för bildning och kunskap 

Folkbiblioteken ska bidra aktivt i arbetet med ökad digital 

delaktighet för kommunens invånare genom att erbjuda fri 

tillgång till datorer och internet. Bibliotekspersonalen är 

vägvisare i den digitala världen men av säkerhetsskäl  erbjuds  

inte hjälp med: 

• Bankärenden, bokning av resor och e-handel  

• Ta del av personliga inloggningsuppgifter  

• Teknisk hjälp vid ominstallationer/installationer av 

virusprogram på besökarnas egna 

datorer/mobiler/surfplattor  

• Jobb- och bostadsansökningar  

• Myndighetsärenden  

Folkbiblioteken ska arbeta aktivt med läsfrämjande åtgärder 

för alla åldrar med fokus på de i bibliotekslagen särskilt 

prioriterade grupperna barn och ungdomar, personer med 

funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än 

svenska och nationella minoriteter. 

Skolbiblioteken ska vara en del av skolans pedagogiska 

verksamhet och utvecklas till naturliga mötesplatser för 

studier, informationssökning och läsinspiration. 

Biblioteken ska vara en viktig pedagogisk resurs för att höja 

utbildningsnivån i Falköpings kommun. 

Folkbiblioteken medverkar till att stärka den fysiska och 

psykiska hälsan i kommunen genom hälsofrämjande insatser. 
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Samverkan ska initiera fortsatt kontakt med 

socialförvaltningen för utveckling av kulturfunktionen inom 

äldreomsorgen. 

Folkbiblioteken ska spegla samhällsdebatten genom 

omvärldsanalys och vara lyhörda för innovativa idéer om 

biblioteksutveckling. 

Folkbiblioteken ska stärka den lokala demokratin och 

utvecklas genom närvaro i hela kommunen. Under 

planperioden ska folkbiblioteket delta i ett projekt kring lokal 

demokrati i en digital värld i samverkan med Falköpings 

tidning och förvaltning för kulturutveckling. 

Lärdomar från pandemin covid-19 ska tas med i planering för 

framtida extra ordinära händelser. 

 

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR  
ETT ATTRAKTIVARE FALKÖPING  

Folkbiblioteken ska prioritera samverkan. Arrangemang för 

barn och vuxna i stad och på landsbygd ska ordnas i 

samverkan med andra aktörer. Digitala forum för arrangemang 

ska utvecklas för ökad inkludering 

Folkbiblioteken ska vara välkomnande, inspirerande platser 

för alla kommunens invånare och ha sin grund i allas rätt till 

tillgång till ett bibliotek. 

 

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT 
NÄRINGSLIV SOM UTVECKLAS 

Folkbiblioteken bistår med litteratur och databaser för att 

främja det lokala näringslivet. 
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KOMMUNENS ORGANISATION SKA 
VARA UTVECKLANDE OCH 
FÖRNYANDE MED EN 
TILLITSBASERAD STYRNING  

Biblioteken är till för medborgarna i Falköping. Alla ska 

behandlas rättvist och våra relationer ska kännetecknas av 

öppenhet, respekt och ett gott bemötande. 

Utveckling och uppföljning ska ha sin utgångspunkt i 

verksamheternas kärnuppdrag och möta omvärldens 

förändringar på ett lämpligt sätt.  

Biblioteken ska utvecklas som litterära mötesplatser. 

 

Utveckling av skolbiblioteken sker i samverkan med 

folkbiblioteken. 

Biblioteken ska öka samverkan med alla skolformer och bidra 

till ökad läs- och skrivförmåga hos skolelever i Falköpings 

kommun. 



 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-29 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
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§ 14 Dnr 2022/00021  

Avgifter på Ekehagens Forntidsby 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till 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.  



 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-29 
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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 

Tjänsteutlåtande från Kultur- och fritidsförvaltningen 11 mars 2022 

Förslag på avgifter vid Ekehagens Forntidsby 2022 
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 Kultur- och fritidsnämnden 

Avgifter på Ekehagens Forntidsby 

Förslag till 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.  
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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.  

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.  

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.  

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.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från Kultur- och fritidsförvaltningen 11 mars 2022 

Förslag på avgifter vid Ekehagens Forntidsby 2022             

Beslutet ska skickas till 

Avdelningschefen Kulturarv 

Kommunfullmäktige 

 

 

Elinor Karlsson 

Avdelningschef Falbygdens museum/Ekehagens Forntidsby 
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Typ av dokument Avgifter på Ekehagens Forntidsby 

Beslutsinstans Kommunfullmäktige 

Fastställd  2022 

Ersätter dokument Ersätter KFS antagen av kommunfullmäktige den 26 
april 2021 
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Dokumentet gäller för Kultur- och fritidsnämnden 
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Tidpunkt för aktualitetsprövning Vid behov 
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Skolverksamhet 
Forntidsdag, 6 timmar 

vecka 17–24  

Övrig tid 

 

Forntidsdag, 4 timmar 

Förmiddag vecka 17–24  

Övrig tid 

 

Specialpris för Falköpings kommun: 

Hösten, vecka 34–40 

 

Forntidsdag, 3 timmar 

 

290 kronor/elev   350kr/elev 

270 kronor/elev    

 

 

200 kronor/elev   220kr/elev 

185 kronor/elev   195kr/elev 

 

 

0 kronor/elev* 

 

155 kronor/elev   160kr/elev 

Lägerskola  
Vecka 17–24  
Övrig tid 

 

420 kronor/elev   500kr/elev 

400 kronor/elev   450kr/elev 

Järnåldersdag, 6 timmar 

vecka 17–24  

Övrig tid 

 

Järnåldersdag, 3 timmar 

 

380 kronor/elev 

 360 kronor/elev 

 

190 kronor/elev 

Järnåldersläger med övernattning 450 kronor/elev    

Entré medföljande förälder 70kr 

*Finansieras av Kultur i skola 

Föräldraentré vid skolbesök 

Skolverksamhet 70 kronor/person 

Lägerskola 145 kronor/person 
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Turistverksamhet 

Vinter 

1 oktober – april (endast öppet för bokad grupp) 

Grupp*** 40 kronor/person 

 

Vår 

maj – torsdag före midsommarafton (stängt midsommarafton och 

midsommardagen) 

Öppet lördagar och söndagar klockan 11–16. 

Vardagar är byn öppen främst för bokade grupper, särskilt skolgrupper.  

Barn 3–17 år  40 kronor/person  

Vuxen  70 kronor/person  

Familj*  210 kronor  

Singelfamilj**  140 kronor  

Grupp*** 40 kronor/person 

 

Sommar 

Söndag vecka 25 – söndag vecka 32 (2022: 26/6-14/8) 

Öppet dagligen klockan 11–17 

Guidningar dagligen klockan 12 och 15.  

Barn 3–17 år 60 kronor/person 

Vuxen 110 kronor/person 

Familj* 320 kronor   325kr/familj 

Singelfamilj** 210 kronor   215kr/familj 

Grupp*** 85 kronor/person 

Guidning (förbokas) 30 kronor/vuxen 
10 kronor/barn 

 

Sommar, programdagar 

Öppet dagligen klockan 11–17 
Guidningar dagligen klockan 12 och 15.  

Barn 3–17 år 80 kronor/person 

Vuxen 160 kronor/person 

Familj* 460 kronor  

Singelfamilj** 300 kronor  

Grupp*** 115 kronor/person 

Guidning (förbokas) 30 kronor/vuxen 
10 kronor/barn 
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Höst 

Vecka 33 - 30 september 

Öppet vardagar lördag-söndag klockan 11–16. Vardagar är byn främst 

öppen för bokade grupper, särskilt skolgrupper.  

Barn 3–17 år 40 kronor/person  

Vuxen 70 kronor/person  

Familj* 210 kronor  

Singelfamilj** 140 kronor  

Grupp*** 40 kronor/person 

 

Årskort 

Barn 3–17 år 130 kronor/person 

Vuxen 230 kronor/person 

Familj* 650 kronor 

Singelfamilj** 430 kronor 

 

Guidning av grupp 500 kronor/guide + gruppentré 

 

 

Övernattning 350 kronor/vuxen + entré för 1 dag 
100 kronor/barn + entré för 1 dag 

Ställplats 150 kronor/dygn 

Dusch 50 kronor 

 

*Familj=2 vuxna och max 3 barn, 3–17 år 

**Singelfamilj=1 vuxen och max 3 barn, 3–17 år 

***Grupp=Sällskap om minst 10 personer 
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§ 16 Dnr 2022/00010  

Kulturstipendium 2021 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

1 Arbetsutskottet lämnar förslag på stipendiat vid kultur- och fritids-

nämndens sammanträde.  

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 fem kandi-

dater. 

Förvaltningens bedömning 

Kultur- och fritidsförvaltningen gör ingen bedömning av vem som ska 

tilldelas kulturstipendium 2021. 

Finansiering 

I budget finns avsatta medel för kulturstipendium. 

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 

unga. Genom att lyfta betydelsefulla föreningsledare, kulturaktörer och 

idrottsutövare får stipendiaterna och organisationen eller föreningen som de 
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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 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 21 mars 2022 

Ansökningar/Förslag 
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 Kultur- och fritidsnämnden 

Kulturstipendium 2021 

Förslag till beslut 

1 Arbetsutskottet lämnar förslag på stipendiat vid kultur- och fritids-

nämndens sammanträde.        

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 fem 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 fem kandi-

dater. 

Förvaltningens bedömning 

Kultur- och fritidsförvaltningen gör ingen bedömning av vem som ska 

tilldelas kulturstipendium 2021. 

Finansiering 

I budget finns avsatta medel för kulturstipendium. 

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 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 21 mars 2022 

Ansökningar/Förslag       

Beslutet ska skickas till 

Utsedd stipendiat 

 

 

 

Ulla Andersson 

Nämndsekreterare 



 

 

 

Ansökningarna/förslagen 

till kulturstipendiat finns 

tillgängliga på kultur- och 

fritidsförvaltningens stab 
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§ 17 Dnr 2022/00023  

Föreningsledarstipendium 2021 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

1 Arbetsutskottet lämnar förslag på stipendiat vid kultur- och fritids-

nämndens sammanträde.  

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 åtta förslag. 

Förvaltningens bedömning 

Kultur- och fritidsförvaltningen gör ingen bedömning av vem som ska 

tilldelas föreningsledarstipendium 2021.  

Finansiering 

I budget finns avsatta medel för föreningsledarstipendium. 

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 

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-
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aktiva medborgare, stärka det ideella engagemanget  och värna om en 

meningsfull fritid. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 21 mars 2022 

Ansökningar/Förslag 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden            

 



 

Staben 
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 Kultur- och fritidsnämnden 

Föreningsledarstipendium 2021 

Förslag till beslut 

1 Arbetsutskottet lämnar förslag på stipendiat vid kultur- och fritids-

nämndens sammanträde.        

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. 

Förvaltningens bedömning 

Kultur- och fritidsförvaltningen gör ingen bedömning av vem som ska 

tilldelas föreningsledarstipendium 2021.  

Finansiering 

I budget finns avsatta medel för föreningsledarstipendium. 

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 
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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 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 21 mars 2022 

Ansökningar/Förslag       

Beslutet ska skickas till 

Utsedd stipendiat 

 

 

 

Ulla Andersson 

Nämndsekreterare 



 

 

 

Ansökningarna/förslagen 

till föreningsledarstipendiat 

finns tillgängliga på kultur- 

och fritidsförvaltningens stab 



 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-29 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital signering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 18 Dnr 2022/00027  

Idrottsstipendium 2021 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

1 Arbetsutskottet lämnar förslag på stipendiat vid kultur- och fritids-

nämndens sammanträde.  

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.  

Förvaltningens bedömning 

Kultur- och fritidsförvaltningen gör ingen bedömning av vem som ska 

tilldelas idrottsstipendium 2021.  

Finansiering 

I budget finns avsatta medel för idrottsstipendium. 

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 

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

aktiva medborgare, stärka det ideella engagemanget  och värna om en 

meningsfull fritid. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 21 mars 2022 

Förslag 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden            

 



 

Staben 

 

Ulla Andersson   Nämndsekreterare   0515-88 50 45   ulla.andersson@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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 Kultur- och fritidsnämnden 

Idrottsstipendium 2021 

Förslag till beslut 

1 Arbetsutskottet lämnar förslag på stipendiat vid kultur- och fritids-

nämndens sammanträde.        

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.  

Förvaltningens bedömning 

Kultur- och fritidsförvaltningen gör ingen bedömning av vem som ska 

tilldelas idrottsstipendium 2021.  

Finansiering 

I budget finns avsatta medel för idrottsstipendium. 

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 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 21 mars 2022 

Förslag       

Beslutet ska skickas till 

Utsedd stipendiat 

 

 

 

Ulla Andersson 

Nämndsekreterare 



 

 

 

Ansökningarna/förslagen 

till idrottsstipendiat finns 

tillgängliga på kultur- och 

fritidsförvaltningens stab 
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§ 19 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. 

Under 2,5 år (2022–2024) planerar kompetens- och arbetslivsförvaltningen, 

kultur- och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen att 

gemensamt arbeta med Projekt Gröna Jobb. Förvaltningarna kommer att ta 

fram ett gemensamt tjänsteutlåtande med beslutsförslag i ärendet. Kultur- 

och fritidsnämnden tar upp ärendet på sitt sammanträde den 19 april 2022. 

  

            

 



Anmälda delegationsbeslut

Kultur- och fritidsnämnden, 2022-04-19

Dokumentid Diarienr Datum Beskrivning Handläggare

16689 202200019 2022-03-01 Attestanter för kultur- och fritidsförvaltningen från och med 12 mars 2022 Ulla Andersson

16798 202200005 2022-04-04 Avtal med Mumrik Kulturproduktion om föreställningen Fisken och Bintou 18 september
2022 i Vilske-Kleva Bygdegård och Allas Hus i Borgunda

Robert Coe

16799 202200016 2022-04-04 Anställningar kultur- och fritidsförvaltningen februari - mars 2022 Ulla Andersson



FÖRTECKNING ÖVER ANMÄLNINGSÄRENDEN 

Kultur- och fritidsnämnden 19 april 2022 

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 

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

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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Postadress:
403 40 Göteborg

Besöksadress:
Hamngatan 1 543 
30 Mariestad

Telefon/Fax:
010-2244000 (växel)
 (fax)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Kulturmiljöenheten
Per Jernevad
Antikvarie

Delg.kv. Jernhusen AB
Maria Gustavsson
maria.gustavsson@jernhusen.se

Tillstånd till ändring av byggnadsminnet Falköpings 
centralstation
Fastigheten Ranten 1:12, Falköping stad socken, Falköpings kommun

Beslut
Länsstyrelsen ger med stöd av 3 kap 14 § lagen (1988:950) kulturmiljölagen 
er tillstånd att genomföra åtgärder avseende den putsade fasaden, fönster, 
trappor och målningsarbeten trä, plåt och järn mm, enligt ansökan.

Åtgärderna ska vara slutförda inom 5 år från det beslutet vunnit laga kraft. 
Efter detta upphör tillståndet att gälla.

Villkor

Allmänt
 Arbetet ska utföras i enlighet med er ansökan och tillhörande handlingar, 

som inkom till Länsstyrelsen 2022-02-11.

 Vid avvikelse från ansökan/handlingar ska Länsstyrelsen omgående 
informeras.

 Beslutet om tillstånd gäller endast under de förutsättningar som är kända 
när tillståndet ges. Om nya omständigheter framkommer under arbetet 
kan beslutet komma att omprövas.

 Arbetet ska utföras av entreprenör med väl dokumenterad erfarenhet av 
liknande arbete.

 Byggnadsminnet ska dokumenteras före ändringen på lämpligt sätt.

 Arbetet ska utföras med material och metoder som bevarar 
byggnadsminnets kulturhistoriska värde.

 Efter arbetets slutförande ska Länsstyrelsen kallas till en antikvarisk 
slutbesiktning.

 Åtgärderna ska dokumenteras. Ni ska inom sex månader efter avslutat 
arbete skicka in rapport med fotografier före och efter åtgärderna till 
Länsstyrelsen. Dokumentationen ska redovisas i digitalt (PDF) format.
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Antikvarisk medverkan
 Arbetet ska utföras i samverkan med expert enligt bilagan Antikvarisk 

medverkan.

 Till antikvarisk expert utses Ulf Larsson, Förvaltningen för 
Kulturutveckling, VG Regionen i enlighet med er ansökan. Om Ni vill 
anlita annan expert ska detta meddelas Länsstyrelsen.

 Före arbetet påbörjas ska åtgärderna i detalj gås igenom 
tillsammans med den antikvariska experten.

 Den antikvariska experten ska kontaktas i god tid, senast tre veckor innan 
arbetet påbörjas.

Ni ska stå för beställningen av den antikvariska experten samt för 
kostnaden.

Redogörelse för ärendet
Ni har ansökt om tillstånd till åtgärder avseende den putsade fasaden, 
kalkstenspartier, trappor, fönster samt målningsarbeten avseende trä, plåt, 
järnräcken i samband med t ex fönster, tak och räcken mm.

Åtgärderna innebär att lagning av puts samt avfärgning, lagning av 
kalkstensytor och fogning, lagning av trappor, lagning av fönster i stål och 
trä samt målningsarbete avseende fönster, plåttak och övriga trä, plåt och 
järn detaljer som exempelvis räckeskonstruktioner, stuprör, fönsterbleck, 
kantjärn, galler och ventiler etc. Samtliga åtgärder görs med material och 
metoder anpassade till byggnadens kulturhistoriska värde och befintliga 
förutsättningar, enligt åtgärdsbeskrivningarna för de olika delarna bifogade i 
ansökan. 

Till ansökan har fogats olika åtgärdsbeskrivning för fasaden, glaspartierna 
samt fasad och övriga åtgärder som trappor och plåttak mm. Vidare har även 
åtgärderna illustrerats via fasadillustrationer.

Motivering
Länsstyrelsen får lämna tillstånd till att ett byggnadsminne ändras i strid mot 
skyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl. Länsstyrelsen bedömer 
att särskilda skäl föreligger eftersom de ändringar som görs syftar till att 
fortsatt kunna använda byggnaden på ett ändamålsenligt sätt och för 
ursprungligt ändamål och därmed även säkra byggnadens fortbestånd. 
Åtgärderna är även förenliga med bevarandet av byggnadsminnets 
kulturhistoriska värde vad gäller material, metoder och utförande.

Beslutet bidrar till att uppnå de svenska miljömålen.
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Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten, se bilagan Hur man 
överklagar.

Upplysningar
Detta beslut innebär endast tillstånd enligt kulturmiljölagen. Behövs 
tillstånd enligt någon annan lag t ex plan- och bygglagen får ni söka detta 
särskilt.

I detta ärende har Per Jernevad beslutat.

Beslutsort: Mariestad

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilaga till sökande:
Hur man överklagar
Antikvarisk medverkan

Kopia till:
Riksantikvarieämbetet 
Antikvarisk expert – Ulf Larsson, VG-regionen
VG-regionen
Västergötlands museum
Falköpings kommun 
WSP – Joakim Ankarstrand



 Bilaga 

Antikvarisk medverkan 

 

Allmänt 

 Antikvarisk medverkan innebär att en antikvarisk expert medverkar som ett stöd 
under planerings-/byggprocessen så att de kulturhistoriska värdena tillvaratas. Det 
innebär också att experten följer arbetet så att detta utförs i enlighet med 
länsstyrelsens beslut. Experten ska även dokumentera åtgärderna. 1 

Vem kan anlitas/utses som antikvarisk expert? 

 Grundläggande krav är att experten har lämplig utbildning och praktisk erfarenhet. 
En antikvarisk expert ska självständigt kunna tolka, analysera och värdera samt 
redogöra för hur kulturhistoriska värden påverkas vid ändringar. 

 Relevant utbildning som antikvarisk expert är t ex byggnads-
/bebyggelseantikvarisk utbildning, konservatorsutbildning eller en arkitekt-
/ingenjörsutbildning med kunskaper om restaurering och kulturmiljövård. 
Tidigare erfarenhet av antikvarisk medverkan är ett krav. 

 Om en organisation anlitas/utses som antikvarisk expert ansvarar organisationen 
för att medverkande uppfyller kraven på kompetens och erfarenhet. 

Expertens uppgifter 

 Experten ska följa arbetet och vid behov lämna anvisningar samt delta i 
byggmötena. 

 Experten ska beredas möjlighet att utföra erforderlig dokumentation. 

 Experten ska efter avslutat arbete sammanställa en rapport över genomförda 
åtgärder. 

Avvikelser från beslutet m.m. 

 Experten ska hållas fortlöpande informerad om vad som framkommer under 
arbetets gång och tillkallas så snart något inträffar som kan påverka det tidigare 
beslutet om tillstånd. 

Byggmöten och slutbesiktning 

 Experten ska kallas till byggmöten och slutbesiktning. 

                                                           
1 Ytterligare upplysningar finns i Riksantikvarieämbetets vägledning avseende antikvarisk 
medverkan vid tillämpningen av 3 kap. 14 § och 4 kap. 3, 9 och 13 §§ lagen (1988:950) om 
kulturminnen m.m. samt 2 och 16 §§ förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av 
värdefulla kulturmiljöer. 
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§ 7 Dnr 2021/00278  

Ändring av policy för verksamhets- och 
ekonomistyrning 

Kommunfullmäktiges beslut 
1  Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring av policy för verksamhets- 

och ekonomistyrning.  

2  Kommunfullmäktige beslutar att ändringen gäller från och med den 15 
mars 2022 och ersätter nuvarande policy för verksamhets- och 
ekonomistyrning, som antogs av kommunfullmäktige den 26 februari 
2018, § 46.  

Sammanfattning 
Under år 2020 påbörjades arbetet med att ta fram en ny policy för 
verksamhets- och ekonomistyrning för att säkerställa en tydlig, effektiv och 
ändamålsenlig verksamhets- och ekonomistyrning genom regler och struktur 
för beslut, samt genom att fastställa grundläggande processer inom budget 
och uppföljning. Vidare är syftet med policyn att skapa ett enhetligt 
arbetssätt och synsätt avseende intern styrning och kontroll gällande 
kommunens verksamheter och ekonomi. 

Förslaget har varit ute på remiss hos nämnderna över sommaren år 2021 och 
omarbetats utifrån inkomna remissvar. 

Policyn för verksamhets- och ekonomistyrning ligger nu i linje med rådande 
lag och rekommendationer inom området, och beskriver även den budget- 
och uppföljningsprocess som kommunen arbetat fram under de två senaste 
åren. Utifrån policyn kommer kommunstyrelsen besluta om riktlinjer som 
ger en mer detaljerad bild av budget- och uppföljningsprocessen i 
kommunen. 

Tjänsteutlåtandet återges enbart genom en sammanfattning av ärendet i 
protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på 
kommunledningsförvaltningen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 4/2021 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-16 
Förslag till ny policy för verksamhets- och ekonomistyrning 
Tjänsteutlåtande för informationsärende om remissvar för policy och 
riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning, 2021-10-22 
Nuvarande policy för verksamhets- och ekonomistyrning  
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Paragrafen skickas till  
Alla nämnder 
Kommunledningsgruppen 
Anna-Karin Linder, administratör 
Christoffer Eriksson, biträdande ekonomichef 

            



 

 
 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19 (47) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-28 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 10 Dnr 2021/00550  

Ändring av kultur- och fritidsnämndens reglemente 

Kommunfullmäktiges beslut 
1  Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring av kultur- och 

fritidsnämndens reglemente i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag. 

2  Ändringen gäller från och med den 15 mars 2022 och ersätter 
kommunfullmäktiges beslut den 24 februari 2020.  

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram ett förslag till ändring av 
nämndens reglemente. Förslaget innebär i huvudsak att det förtydligas vad 
nämndens ansvar för driften av platåbergen innebär samt att det förtydligas 
inträdestidpunkten för ersättare som ska tjänstgöra vid ett sammanträde. 

Tjänsteutlåtandet återges enbart genom en sammanfattning av ärendet i 
protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på 
kommunledningsförvaltningen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 30/2022 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-01-05 
Kommunledningsförvaltningens slutliga förslag till reglemente, 2022-01-04 
Kultur- och fritidsnämndens beslut, 2021-12-14 
Förslag till reglemente, 2021-12-14 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden 
Anna Karin Linder, administratör 
Sara Cronholm, kommunjurist  
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§ 21 Dnr 2022/00019 

Tillsättande av tjänsten som tillförordnad kultur- och 
fritidschef 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Torbjörn Lindgren till tillförordnad 

kultur- och fritidschef från och med den 12 mars 2022 tills dess att 
ordinarie befattningshavare är i tjänst.  

Bakgrund 
Kultur- och fritidschef Maria Wallengren avslutar sin tjänst i Falköpings 
kommun den 11 mars 2022. En tillförordnad kultur- och fritidschef behöver 
utses under den tid rekrytering pågår. Torbjörn Lindgren arbetar idag som 
verksamhetschef, bad och fritid inom kultur- och fritidsförvaltningen.  
 
Arbetet med att rekrytera en ny kultur- och fritidschef leds av 
kommunstyrelsens arbetsutskott i enlighet med punkten 5.2 i 
kommunstyrelsens nuvarande delegationsordning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-02-14 
  

 

Paragrafen skickas till  
Pia Alhäll, kommundirektör 
Torbjörn Lindgren, verksamhetschef 
Maria Axelsson, HR-chef 
Kansliavdelningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
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Postadress:403 40 Göteborg Telefon: 010-224 40 00 E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vastra-gotaland

Slöta Natur och Hembygdsförening
ted@royalbooks.se

Bidrag till vård av värdefull kulturmiljö: Tomtens kvarn

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att lämna bidrag till följande åtgärder på 
Tomtens kvarn, fastigheten Falköping Tomten 1:5, Falköpings 
kommun:

 Tomtens kvarn - kvarnbyggnad, ladugård, mindre 
ekonomibyggnad - tak och stomme samt uppbyggnad av rännans 
utlopp med max 75 % av de kulturhistoriskt motiverade 
kostnaderna, dock högst 120 000 kronor med utbetalning under:

 2022 med högst 120 000 kronor

 Antikvarisk medverkan med 100 % av de kulturhistoriskt 
motiverade kostnaderna, dock högst 35 000 kronor med 
utbetalning under:

 2022 med högst 35 000 kronor

Det totala bidragsbeloppet uppgår till 155 000 kr. I bidragsbeloppet 
ingår kostnad för moms. 

Villkor för beslutet

Hur ska arbetena utföras och dokumenteras?
 Arbetena ska utföras i överensstämmelse med ansökan. Alla 

väsentliga ändringar av utförande ska godkännas av Länsstyrelsen.
 Arbetena ska vara påbörjade och meddelande om detta ska ha 

kommit in till Länsstyrelsen senast:

 2022-06-15 för bidrag med utbetalningsår 2022

 Om inte arbetena har påbörjats och meddelande om detta har 
kommit in i tid kan Länsstyrelsen upphäva detta beslut. Det 
innebär att pengarna kan omfördelas till annan sökande. 
Meddelande om arbetets start kan ni lämna till Länsstyrelsen 
genom ett mejl eller per telefon.

 Arbetena ska ske under antikvarisk medverkan av expert med 
nödvändig kompetens.

Beslut 

Datum
2022-03-21

 

Ärendebeteckning 
434-52144-2021

mailto:ted@royalbooks.se
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 Den antikvariske experten ska följa arbetet och lämna anvisningar, 
delta i byggmöten och besiktningar. Närmare villkor för 
antikvarisk medverkan finns i bifogad bilaga.

 Fastighetsägaren ska kalla Länsstyrelsen till antikvarisk slutsyn av 
arbetena. Den antikvariske experten ska medverka vid detta 
tillfälle.

 Arbetena ska sammanfattas i en rapport. Närmare villkor för 
rapportens innehåll finns i bifogad bilaga. Rapporten ska sändas 
till Länsstyrelsen i digitalt format senast 2022-10-31

 Den redovisning för bidragets användning som lämnas till 
Länsstyrelsen, får Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet 
tillgängliggöra för allmänheten inom ramen för myndigheternas 
verksamhet.

Hur sker rekvisition och utbetalning av bidraget? 
 Innan bidraget kan rekvireras ska de åtgärder som rekvisitionen 

avser vara slutförda och fakturor med mera vara betalda. Bidraget 
kan betalas ut när de kostnader som det avser har godkänts av 
Länsstyrelsen. 

 Rekvisition ska innehålla ifylld rekvisitionsblankett, kvitto, kopior 
på fakturor, verifikationer på att dessa är betalda, och redogörelse 
för genomförda åtgärder i form av antikvariskt intyg, om inte den 
antikvariska rapporten är färdig när bidrag för åtgärderna begärs 
ut.

 Bidraget ska rekvireras från Länsstyrelsen senast

 2022-10-15 för bidrag med utbetalningsår 2022.

Om rekvisition inte har kommit in till Länsstyrelsen i tid, kan 
det medföra att bidraget inte betalas ut. 

Beskrivning av ärendet
Ansökan kom in till Länsstyrelsen den 26 november 2021. 
Kompletteringar till ansökan kom in den 21 februari 2022.

Åtgärden innebär i stort byggnadsvårdsåtgärder gällande 
Kvarnbyggnaden, Ladugård och mindre ekonomibyggnad avseende 
tak, stommar och valv för kvarnrännans utlopp. 

Kvarnbyggnaden: utbyte av nockbrädor och nockpannor, ersättning av 
trasiga takpannor, skorstensbeslag, omläggning av takkupa – undertak, 
ränndalar, nockpannor och sparre. 
Ladugården: Mörning, byte av vindskivor, reparation av nockstock, 
samt underarbete, stickspån, utbyte av stolpar, takbjälkar och låsning 
av mur, utbyte vid behov av rännen. 
Mindre ekonomibyggnad: byte av syllar, byte av bjälkar för bärande 
delar, utbyte av skadad fasadpanel samt uppbyggnad av rasat valv för 
kvarnrännans utlopp.
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Av de kostnader som angivits i ansökan, har Länsstyrelsen bedömt att 
202 520 kr utgör kulturhistoriskt motiverade kostnad.

Ni har angivit Robin Gullbrandsson, Västergötlands museum som 
medverkande antikvarisk expert, vilken Länsstyrelsen bedömer har 
nödvändig kompetens för uppdraget.

Motivering till beslutet
Bidragsansökan gäller byggnadsvård av kvarnbyggnad och vasstäckt 
ladugård samt mindre tillhörande ekonomibyggnad. Miljön drivs av 
Slöta Natur- och hembygdsförening och miljön är därmed tillgänglig 
för allmänheten. Kvarnanläggningen är en välkänd kulturmiljö som 
uppmärksammats såväl i kommuninventeringen 1988 som i 
Länsstyrelsens och regionens inventering av agrar småindustri. 
Anläggningen tillmäts ett högt kulturhistoriskt värde och ingår även i 
riksintresset, Falekvarna. Åtgärderna syftar till att säkerställa dess 
fortbestånd genom takåtgärder och lagning av stomme samt valv för 
kvarnrännans utlopp. För närvarande pågår även ett projekt med syfte 
att sätta befintlig vandringsled i stånd utmed vattendraget och därmed 
förbättra tillgängligheten till berörd kulturmiljö som helhet men även 
för aktuell kvarnmiljö. Kvarnen från 1888 (på kvarnläge med rötter 
åtminstone i 1600-talet) var i drift fram till 1958 och rustades upp på 
1980-talet. 

Åtgärderna bedöms härav vara kulturhistoriskt motiverade och 
därmed bidra till största möjliga kulturmiljönytta genom att även ingå 
i projekt som syftar till ökad tillgänglighet för allmänheten.

Länsstyrelsens kulturmiljöarbete syftar till att nå statens mål för en 
hållbar samhällsutveckling. Detta bidrag medverkar till att nå de 
nationella kulturmiljömålen: 

 Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som 
bevaras, används och utvecklas

 Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att 
förstå och ta ansvar för kulturmiljön

 Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa 
till kunskap, bildning och upplevelser

 En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att 
kulturmiljön tas tillvara i samhällsutvecklingen

Samt de nationella miljömålen:

 God bebyggd miljö
 Levande sjöar och vattendrag
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Bestämmelser som beslutet grundas på
Beslutet grundar sig på förordningen (2010:1121) om bidrag till 
förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.

Information
Meddela snarast Länsstyrelsen om ni inte godtar villkoren för detta 
bidrag.

Ni som bidragsmottagare är uppdragsgivare och svarar själv för att 
alla berörda informeras om villkoren i detta beslut.

I en faktura som lämnas vid rekvisition av bidraget ska förutom 
uppgifter om säljare, kund, belopp och datum även framgå vad 
fakturan avser, varornas mängd och art eller tjänstens omfattning och 
art, säljarens registreringsnummer för moms mm. Ytterligare 
information finns på www.skatteverket.se.

Detta bidrag kan inte kombineras med ROT-avdrag.

För bidraget gäller de regler för återbetalningsskyldighet som anges i 
20 § förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla 
kulturmiljöer.

Detta beslut kan inte enligt 23 § förordningen (2010:1121) om bidrag 
till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer överklagas.

Om ni har frågor kan ni kontakta Per Jernevad på telefon 010-
2245675. Ni kan även skicka e-post till per.jernevad@lansstyrelsen.se. 
Ange då ärendets diarienummer 52144-2021.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av funktionschef Lisa Ragnarsson med antikvarie 
Per Jernevad som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor
1. Information om antikvarisk medverkan
2. Antikvariskt intyg
3. Rekvisitionsblankett

http://www.skatteverket.se/
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Kopia till:
Västergötlands museum
Antikvariskt medverkande expert 
Falköpings kommun
 



 
 
 
Rådet för funktionshinderfrågor 

 

Sida 

1 (2) 

Datum 

2022-03-21 

 

 

 
Ledamöter   Ersättare 
Per Halldén (M) Ordförande Johanna Svensson (S) 
Rune Lennartsson (C)  Lisbeth Ek (S) 
Inga-Lill Bergsten (S)  Elias Assio (M) 
Angela Joelsson (KD) 
Dag Högrell (L)   

           Heléne Svensson (S)  Morgan Billman (M) 
   Corry Thuresson (S)   
 
 
 

 
Kenth Karlsson, Hörselskadades Riksförbund, HRF 
Margareta Nilsson, Hörselskadades Riksförbund, HRF 
Inga-Maj Johansson, Riksförbundet för Utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, FUB 
Lilian Göthberg, Falköpings Reumatikerförening 
Monica Setterberg, Falköpings Reumatikerförening 
Leif Brandt, Hjärt- och lungsjukas förening, RHL 
Stig Johansson, Hjärt- och lungsjukas förening, RHL 
Marita Johansson, Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet, DHR 
Agneta Lindblom, Föreningen för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU 
 
 
 
Tjänstepersoner 
Linda Karelid, kanslichef 
Anders Winlöf, Valnämndens ordförande 
Anna-Karin Andersson, nämndsekreterare 
 
 

Mötesanteckningar Rådet för funktionshinderfrågor 

Måndagen den 21 mars kl 18:00- 19:15  

 

Ärende 

1. Information från valnämnden inför val 2022 

Linda Karelid, kanslichef och Anders Winlöf, Valnämndens ordförande informerade 

om tillgänglighet i kommunens vallokaler.  

2. Inkomna frågor  

Har Falköpings Kommun varit i kontakt med Västtrafik om buss upp till Tåstorps 

boendet och till nya affärsområdet Jula, Willys, Biltema? Idag finns det inte säkra 

vägar för varken cykel eller promenerande. 

Borde inte politiken tänka på och planerar in kollektivtrafiken när nya områden eller 



boenden byggs? Det vore bra med ett övergångsställe uppe vid Biltema. En bro över 

vägen har väl också diskuterats kommunalt. 

Har Falköpings Kommun svårt att sätta upp skyltar till ex Tåstorps boendet?  

Svar från politiken: 

En trafikstrategi är på gång. Det är inte kommunen som äger frågan om kollektivtrafik, 

men kommunen har pågående samtal med Västtrafik. Det är inga enkla samtal och det 

går väldigt långsamt. 

När det gäller övergångställe och bro vid Biltema så är det så att det är Trafikverkets 

vägar, så det är de som bestämmer över dom. Även där pågår en dialog med 

Trafikverket om just övergångsställe. 

Det finns skyltar som verksamheten av någon anledning inte använder sig av.  

 

3. Övriga frågor 

Riksförbundet för Utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, FUB,  och 

Föreningen för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU, lyfter att kommunen dragit 

in utbetalning för habiliteringsersättningen för daglig verksamhet, from mars 2021, om 

personen inte kunde närvara fysiskt. Detta ledde till att flera personer missat sin 

ersättning. Föreningarna var 2020 i kontakt med ansvariga politiker och blev då lovade 

att deltagarna på daglig verksamhet skulle få sin ersättning. Det var ersättningen för 

den dagliga verksamheten som drogs in, men de fick som tur var den extra 

ersättningen som betalades ut från staten. En skrivelsen lämnas till Anna-Karin som 

lämnar den vidare till socialförvaltningens nämndsekreterare.  

 

När man bokar Vindängens idrottshall så funkar inte de automatiska dörröppnarna 

efter skoltid Anna-Karin tar med det till fastighetschefen. 

 

Kenth Karlsson frågar hur det kunde beslutas att en blivande förskoleklasselev blev 

skolplacerad på Centralskolan istället för på en funktionsanpassad skola som 

Vindängen? 

Föreningen för rörelsehindrade barn och ungdomar önskar ett tillägg till de framtagna 

Riktlinjer för skolplacering i förskoleklass. Tillägget skulle vara ytterligare ett  

urvalskriteriet till de redan 4 urvalskriterierna som finns om vårdnadshavares 

önskemål om skolplacering inte kan tillmötesgå: Särskilda skäl skall beaktas speciellt 

om tillgänglighet.  

Frågan lyftes om någon risk och konsekvens analys gjorts då riktlinjerna togs, med 

tanke på att placera elever på ej funktionsanpassade skolor? 

Föreningarna kommer komma in med en skrivelse rörande detta till Barn- och 

utbildningsnämnden.  

 

Synpunkt om plogning, Margaretagatan och Idrottsgatan har inte haft plogade 

trottoarer på hela vintern. Frågan skickades via DF och fick ett väldigt konstigt svar, 

att det finns inte plats. Vad finns det inte plats till?  

Den skottade snön som finns i stora högar har inte forslats bort, det kan inte vara bra 

ur en miljöaspekt när det smälter.  

Nästa möte måndagen den 23 maj kl. 18.00. 

 

Per Halldén 

Ordförande 
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§ 47 Dnr 2022/00033 

Kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
1  Kommunstyrelsen antar kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2022. 

Bakgrund 
Intern kontroll handlar främst om att säkerställa att verksamheten når de mål 
som kommunfullmäktige beslutat om. Den interna kontrollen ska vara ett 
verktyg som används för att kunna skapa goda rutiner, ökad effektivitet, 
säkerställa att lagar och andra regelverk efterlevs samt att minimera de risker 
som finns i verksamheten. Den ska också skydda medarbetare från 
oberättigade misstankar om oegentligheter. 

Kommunstyrelsen ska bedriva en ändamålsenlig och effektiv verksamhet 
med fokus på kvalitet för dem verksamheten riktar sig till. De ska även följa 
kommunfullmäktiges långsiktiga inriktning för god ekonomisk hushållning, 
så att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och bidrar till en hållbar 
utveckling utifrån ett helhetsperspektiv.  

Kommunstyrelsen ska även se till att den interna kontrollen är tillräcklig i 
den egna verksamheten samt att de även har det övergripande 
tillsynsansvaret för andra nämnder och kommunala bolag. 

Internkontrollplanen för 2022 har tagits fram baserad på de riskanalyser som 
har genomförts i respektive verksamhet. Riskanalysarbetet har även tagit 
hänsyn till KPMG:s granskning av implementeringen av barnkonventionen 
som svensk lag. Där framkom det bland annat att kommunstyrelsen bör 
stärka sin strategiska styrning och ledning av barnkonventionens införande i 
syfte att skapa samstämmighet mellan nämnderna.  

Planen innehåller dels kommunövergripande risker och dels risker som är 
specifika för kommunstyrelsens verksamheter. Riskanalyser syftar till att 
föregripa riskerna innan någon negativ händelse inträffar, men den syftar 
även till att kommunen och verksamheterna ska kunna ta medvetna risker för 
att öppna upp för nya möjligheter.  

Förvaltningens bedömning 
Det är kommunledningsförvaltningens bedömning att upprättad 
internkontrollplan för kommunstyrelsen är i linje med Falköpings kommuns 
riktlinje för intern kontroll.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna 
kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2022.  
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Finansiering 
Beslutet i sig föranleder inga kostnader. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 14/2022 
Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2022-02-08 
Kommunstyrelsens internkontrollplan 2022, 2022-02-08  
Riskvärde för kommunstyrelsens interkontrollpunkter 2022, 2022-02-08 
  

  

 

Paragrafen skickas till  
Samtliga förvaltningschefer och nämnder 
Kommunrevisionen 
Pia Alhäll, kommundirektör  
Magnus Fleischer, ekonomichef 
Internkontrollgruppen 
Falköpings Hyresbostäder AB 
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§ 50 Dnr 2022/00103 

Beslut om strategiska utvecklingsmedel till nämnderna 
för år 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
1  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna barn- och utbildningsnämndens 

ansökan om strategiskt utvecklingsbidrag avseende projekt om att 
anordna boende och utbildning för ungdomar med omfattande stödbehov 
om 750 000 kronor för år 2022. 

2  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna barn- och utbildningsnämndens 
ansökan om strategiskt utvecklingsbidrag avseende projekt Läsglädje om 
300 000 kronor för år 2022. 

3  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tekniska nämndens ansökan om 
strategiskt utvecklingsbidrag avseende projekt framtagande av 
grönstrukturplan om 250 000 kronor för år 2022. 

4  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kultur- och fritidsnämndens 
ansökan om strategiskt utvecklingsbidrag avseende projekt Dotorp – 
socialt hållbar och attraktiv plats för Falköpingsborna att vara aktiva och 
trivas på om 1 000 000 kronor för år 2022. 

5  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kultur- och fritidsnämndens 
ansökan om strategiskt utvecklingsbidrag avseende projekt Sommarlov 
2022 om 500 000 kronor för år 2022. 

6  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens ansökan om 
strategiskt utvecklingsbidrag avseende projekt IT-säkerhet om 700 000 
kronor för år 2022. 

7  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens ansökan om 
strategiskt utvecklingsbidrag avseende projekt Platsvarumärke – 
Falköping om 600 000 kronor för år 2022. 

8  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens ansökan om 
strategiskt utvecklingsbidrag avseende projekt framtagande av 
skyfallskartering om 600 000 kronor för år 2022. 

9  Kommunstyrelsen beslutar att avslå kultur- och fritidsnämndens ansökan 
om strategiska utvecklingsmedel avseende projekt Omställning kulturarv 
och folkbibliotek – den digitala transformationen om 700 000 kronor för 
år 2022. 

10 Kommunstyrelsen beslutar att avslå kultur- och fritidsnämndens ansökan 
om strategiska utvecklingsmedel avseende projekt elljusspåret i Gudhem 
om 1 000 000 kronor för år 2022. 
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11 Kommunstyrelsen beslutar att avslå kultur- och fritidsnämndens ansökan 
om strategiska utvecklingsmedel avseende projekt Falköpings 
Sportskytteklubb om 80 000 kronor för år 2022. 

12 Kommunstyrelsen beslutar att omfördela budgetram från centrala poster 
avseende strategiska utvecklingsmedel år 2022, för de av 
kommunstyrelsens beviljade ansökningar för strategiska 
utvecklingsbidrag för år 2022, till respektive nämnds budgetram. 

13 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna socialnämndens ansökan om 
strategiskt utvecklingsbidrag avseende projekt om att anordna boende och 
utbildning för ungdomar med omfattande stödbehov om 500 000 kronor 
för år 2022. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i flerårsplan för 2022-2024 att inrätta en 
central pott med strategiska utvecklingsmedel om 6,0 miljoner kronor för år 
2022 och 6,5 miljoner kronor för år 2023 och år 2024.  

Syftet med medlen är att kunna nyttjas för olika samverkans- alternativt 
utvecklingsprojekt som bidrar till att nå kommunens övergripande mål. 
Medlen förfogas av kommunstyrelsen som beviljar medel efter ansökan från 
nämnderna. 

Totalt har 12 ansökningar om strategiska utvecklingsmedel för år 2022 
inkommit. Ärendet är berett i ordförandegruppen enligt gällande rutin för 
strategiska utvecklingsmedel. Ordförandegruppen har sedan tagit fram 
förslag på vilka ansökningar som ska beviljas och vilka som ska avslås. 

Tjänsteutlåtandet återges enbart genom en sammanfattning av ärendet i 
protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på 
kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 19/2022 
Tjänsteutlåtande om ansökningar om strategiska utvecklingsmedel för år 
2022 
Underlag för budgetramomfördelning kopplat till strategiska 
utvecklingsmedelför år 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna barn- och utbildningsnämndens 
ansökan om strategiskt utvecklingsbidrag avseende projekt om att 
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anordna boende och utbildning för ungdomar med omfattande stödbehov 
om 750 000 kronor för år 2022. 

2  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna barn- och utbildningsnämndens 
ansökan om strategiskt utvecklingsbidrag avseende projekt Läsglädje om 
300 000 kronor för år 2022. 

3  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tekniska nämndens ansökan om 
strategiskt utvecklingsbidrag avseende projekt framtagande av 
grönstrukturplan om 250 000 kronor för år 2022. 

4  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kultur- och fritidsnämndens 
ansökan om strategiskt utvecklingsbidrag avseende projekt Dotorp – 
socialt hållbar och attraktiv plats för Falköpingsborna att vara aktiva och 
trivas på om 1 000 000 kronor för år 2022. 

5  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kultur- och fritidsnämndens 
ansökan om strategiskt utvecklingsbidrag avseende projekt Sommarlov 
2022 om 500 000 kronor för år 2022. 

6  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens ansökan om 
strategiskt utvecklingsbidrag avseende projekt IT-säkerhet om 700 000 
kronor för år 2022. 

7  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens ansökan om 
strategiskt utvecklingsbidrag avseende projekt Platsvarumärke – 
Falköping om 600 000 kronor för år 2022. 

8  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens ansökan om 
strategiskt utvecklingsbidrag avseende projekt framtagande av 
skyfallskartering om 600 000 kronor för år 2022. 

9  Kommunstyrelsen beslutar att avslå kultur- och fritidsnämndens ansökan 
om strategiska utvecklingsmedel avseende projekt Omställning kulturarv 
och folkbibliotek – den digitala transformationen om 700 000 kronor för 
år 2022. 

10 Kommunstyrelsen beslutar att avslå kultur- och fritidsnämndens ansökan 
om strategiska utvecklingsmedel avseende projekt elljusspåret i Gudhem 
om 1 000 000 kronor för år 2022. 

11 Kommunstyrelsen beslutar att avslå kultur- och fritidsnämndens ansökan 
om strategiska utvecklingsmedel avseende projekt Falköpings 
Sportskytteklubb om 80 000 kronor för år 2022. 

12 Kommunstyrelsen beslutar att omfördela budgetram från centrala poster 
avseende strategiska utvecklingsmedel år 2022, för de av 
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kommunstyrelsens beviljade ansökningar för strategiska 
utvecklingsbidrag för år 2022, till respektive nämnds budgetram. 

Yrkanden 
Adam Johansson (M) yrkar att lägga till en ny beslutspunkt med följande 
formulering; ” Kommunstyrelsen beslutar att godkänna socialnämndens 
ansökan om strategiskt utvecklingsbidrag avseende projekt om att anordna 
boende och utbildning för ungdomar med omfattande stödbehov om 500 000 
kronor för år 2022.”       

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskott.  

Ordförande ställer sedan proposition på Adam Johanssons (M) yrkande 
respektive avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
Adam Johanssons (M) yrkande. 

  

 

Paragrafen skickas till  
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska nämnden 
Socialnämnden 
Edvin Ekholm, chef utveckling, processledning och kommunikation 
Christoffer Eriksson, biträdande ekonomichef            
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§ 60 Dnr 2022/00118 

Ändring av riktlinjer för verksamhets- och 
ekonomistyrning 

Kommunstyrelsens beslut 
1  Kommunstyrelsen beslutar att anta ändringar av riktlinjer för 

verksamhets- och ekonomistyrning. 

2  Kommunstyrelsen beslutar att ändringen gäller från och med den 15 april 
2022 och ersätter nuvarande riktlinje för verksamhets- och 
ekonomistyrning, som antogs av kommunstyrelsen den 7 februari 2018, § 
37.   

Sammanfattning 
Under år 2020 påbörjades arbetet med att ta fram en ny policy och riktlinje 
för verksamhets- och ekonomistyrning för att säkerställa en tydlig, effektiv 
och ändamålsenlig verksamhets- och ekonomistyrning genom regler och 
struktur för beslut, samt genom att fastställa grundläggande processer inom 
budget och uppföljning. Vidare är syftet med policyn och riktlinjen att skapa 
ett enhetligt arbetssätt och synsätt avseende intern styrning och kontroll 
gällande kommunens verksamheter och ekonomi. 
Förslagen har varit ute på remiss hos nämnderna över sommaren år 2021 och 
omarbetats utifrån inkomna remissvar. Kommunfullmäktige beslutade den 
28 februari 2022 § 4, om policy för verksamhets- och ekonomistyrning, 
utifrån denna policy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för 
verksamhets- och ekonomistyrning. 
Riktlinjen ger en tydligare bild av verksamhets- och ekonomistyrning i 
Falköpings kommun och ligger nu i linje med rådande lag och 
rekommendationer inom området. Riktlinjen beskriver även den budget- och 
uppföljningsprocess som kommunen arbetat fram under de två senaste åren. 
Förändringen ligger främst i tydliggörande av roller och ansvar i de olika 
processerna.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 28/2022 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-01 
Förslag till riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning  
Nu gällande riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning 

  

Paragrafen skickas till  
Alla nämnder, Pia Alhäll, kommundirektör 
Magnus Fleischer, ekonomichef, Christoffer Eriksson, bitr. ekonomichef            
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§ 31 Dnr 2022/00126 

Budgetförutsättningar för flerårsplanen för åren  
2023–2025 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta budgetförutsättningar 

för åren 2023–2025 enligt bilaga. 

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott ger nämnderna i uppdrag att ta fram 
budgetunderlag för respektive nämnd, utifrån budgetförutsättningarna för 
åren 2023–2025, vilket ska vara budgetberedningen tillhanda senast den 
31 augusti 2022. 

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott ger de kommunala bolagen i uppgift att 
ta fram budgetunderlag för perioden åren 2023–2025 som ska skickas till 
Falköpings kommuns budgetberedning senast den 31 augusti 2022.  

Sammanfattning 
Syftet med budgetförutsättningarna är att ge en samlad bild av de 
ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar som Falköpings 
kommun och dess bolag har inför budgetarbetet till flerårsplan för åren 
2023–2025. Budgetförutsättningarna utgår från kommunens styrdokument 
för verksamhets- och ekonomistyrning. 

I budgetförutsättningarna ingår även den tidsplan som ligger till grund för 
årets budgetarbete samt de beräkningsuppgifter som ska användas vid 
framtagandet av nämndens budgetunderlag som ska skickas till Falköpings 
kommuns budgetberedning senast den 31 augusti år 2022. 

Tjänsteutlåtandet återges enbart genom en sammanfattning av ärendet i 
protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på kommun-
ledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-16 
Budgetförutsättningar för åren 2023–2025 

  

 

Paragrafen skickas till  
Alla nämnder 
Kommunens bolag 
Anmäls till kommunstyrelsens delegationsbeslut 
Christoffer Eriksson, biträdande ekonomichef               



 

Avdelning Strategi 

 

Karin Hermansson   Kulturstrateg      karin.hermansson@falkoping.se  
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 Kultur- och fritidsnämnden 

Föreningen Teaterbovens ansökan om 
evenemangsbidrag till revyföreställningar i Falköping 

Information 

Kultur- och fritidsnämnden beviljade 2021-02-23, §3, ett evenemangsbidrag 

på 100 000 kronor till Föreningen Teaterboven Falköpingsrevyn 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 och undersöka möjligheten 

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.   

 

 

Karin Hermansson 

Kulturstrateg 
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