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§ 4 Dnr 2020/00026  

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning 
2021 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsnämndens 

verksamhetsredovisning 2021.        

Sammanfattning 

Förvaltningen har arbetat med nya metoder för att tillgängliggöra förvalt-

ningens utbud i största möjliga mån trots den pandemi som råder. Digitala 

kanaler, nya arbetssätt, turnerande verksamheter och begränsat antal del-

tagare är några av lösningarna. I jämförelse med andra kommuner och 

liknande verksamheter så har Falköpings kommun varit ett gott exempel på 

att verksamheterna kan hållas öppna trots restriktioner. Pandemin har på-

verkat alla ålderskategorier negativt men på olika sätt. Lärande insatser som 

inte har kunnat genomföras i samma omfattning som tidigare kommer att ha 

negativ påverkan på bland annat simkunnighet och läskunnighet. Både 

kunskap och kreativitet har påverkats negativt då barn har gått miste om 

kulturupplevelser som de skulle fått genom barnkulturgarantin samt genom 

förvaltningens samverkan med skolan. De som redan innan pandemin var 

mest utsatta har drabbats hårt av inställda eller förändrade aktiviteter.       

Bakgrund 

Syftet med verksamhetsrapporten är att vara ett stöd för uppföljning och 

analys av delåret. Verksamhetsrapporten syftar även till att visa hur mål och 

ambitioner har samspelat med nämndens ekonomiska resultat. Verksamhets-

rapporten ska ha sin utgångspunkt i kultur- och fritidsnämnden men även 

lyfta nämndens ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål 

och resultat.  

Förvaltningens bedömning 

Trots hög flexibilitet och stort mått av förnyelse så är bedömningen att 

förvaltningens arbete till följd av pandemin inte gett samma effekt som det 

brukar. De mål som ska uppnås utgår ifrån en tid som samhället just nu inte 

befinner sig i. Det är omöjligt att måluppfyllelsen upplevs god men under de 

förutsättningar som råder anses ändå nämndens verksamheter verka i mycket 

positiv riktning, det vill säga ha en god måluppfyllelse utifrån de omständig-

heter som råder.   

 

 

Finansiering 
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Kultur- och fritidsnämndens resultat för år 2021 uppvisar ett underskott om 

2,2 miljoner kronor. Det är nu andra året som nämndens verksamheter och 

ekonomi stort påverkats av samhällets restriktioner för minskad smittsprid-

ning av coronaviruset. I tidigare bedömningar befarades ett större underskott 

men efter beslut om att flera restriktioner hävdes i slutet av september kunde 

bad och hallar öppnas igen. Minskat öppethållande och nedstängning har 

främst påverkat Odenbadet, Ekehagens Forntidsby och uthyrningen av 

idrottsanläggning vilket inneburit minskade intäkter från entréavgifter, 

hallhyror, servering och försäljning. Jämfört med budget uppgår intäkts-

bortfallet för avgifter och övriga intäkter till cirka tre miljoner kronor som 

direkt kan kopplas till åtgärder för minskad smittspridning. 

Under året togs beslut om bildandet av enheten Platåberg och cirka 5,7 

miljoner kronor överfördes från tekniska nämnden till verksamhetsområde 

Fritid vilket tillsammans med nya löneavtal och de tillfälliga strategiska 

utvecklingsmedlen förklarar varför personal- och verksamhetskostnader har 

stor ökning jämfört med föregående år. 

De tillfälliga strategiska utvecklingsmedel nämnden tilldelats för att genom-

föra fem projekt uppgick till 2,7 miljoner kronor. Fyra av projekten har 

genomförts i planerad omfattning och därmed slutförts. Ett av projekten har 

delvis genomförts, men på grund av projektets korta genomförandetid och 

medverkan från annan part, har det inte gått att fullfölja projektets hela 

ambition. Av projektmedlen har 0,4 miljoner kronor inte förbrukats. 

Barnkonsekvensanalys 

Barn och unga är en prioriterad målgrupp för förvaltningens avdelningar. 

Barnrättsperspektivet involveras allt mer i arbetsprocesser och beslut. 

Rutiner är framtagna för att säkerställa att barns rättigheter beaktas i 

samband med beslut i nämnd. Detta har givit förvaltningen bättre förut-

sättningar att identifiera hur nämndens beslut förhåller sig till barns 

rättigheter. Det gör att förvaltningen tidigare kan identifiera behov och 

riktning för att främja barns rättigheter inom nämndens ansvarsområde. 

Under verksamhetsåret har förvaltningens möjligheter att tillgodose barn och 

ungas behov av meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter till viss del 

begränsats av pandemin men jämfört med 2020 har förutsättningarna varit 

bättre under 2021. Vissa inskränkningar på barns rättigheter har gjorts för att 

minska smittspridningen av covid-19. Specifikt riktade lärandeinsatser har 

till viss del uteblivit. Detta kan innebära att vissa ålderskategorier bland barn 

och unga inte får ta del av det utbud de har rätt till. Begränsad tillgänglighet 

till fysisk aktivitet, museum, bibliotek, lovaktiviteter, evenemang och fritids-

gårdar har en direkt påverkan för barn och unga i Falköpings kommun. Det 

finns risk att avdelningarna inte kommer att kunna kompensera för de konse-

kvenser som uppstått under pandemin på grund av bristande resurser i form 

av tid, lokaler, personal och budget. Förvaltningen står fortsatt inför ut-
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maningar att värna om barns rätt till meningsfull fritid, god hälsa, kultur och 

delaktighet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 14 februari 2022 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsrapport per 31 december 2021       
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 Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning 
2021 

Förslag till beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsnämndens 

verksamhetsredovisning 2021.        

Sammanfattning  

Förvaltningen har arbetat med nya metoder för att tillgängliggöra förvalt-

ningens utbud i största möjliga mån trots den pandemi som råder. Digitala 

kanaler, nya arbetssätt, turnerande verksamheter och begränsat antal del-

tagare är några av lösningarna. I jämförelse med andra kommuner och 

liknande verksamheter så har Falköpings kommun varit ett gott exempel på 

att verksamheterna kan hållas öppna trots restriktioner. Pandemin har på-

verkat alla ålderskategorier negativt men på olika sätt. Lärande insatser som 

inte har kunnat genomföras i samma omfattning som tidigare kommer att ha 

negativ påverkan på bland annat simkunnighet och läskunnighet. Både 

kunskap och kreativitet har påverkats negativt då barn har gått miste om 

kulturupplevelser som de skulle fått genom barnkulturgarantin samt genom 

förvaltningens samverkan med skolan. De som redan innan pandemin var 

mest utsatta har drabbats hårt av inställda eller förändrade aktiviteter.       

Bakgrund 

Syftet med verksamhetsrapporten är att vara ett stöd för uppföljning och 

analys av delåret. Verksamhetsrapporten syftar även till att visa hur mål och 

ambitioner har samspelat med nämndens ekonomiska resultat. Verksamhets-

rapporten ska ha sin utgångspunkt i kultur- och fritidsnämnden men även 

lyfta nämndens ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål 

och resultat.  

Förvaltningens bedömning 

Trots hög flexibilitet och stort mått av förnyelse så är bedömningen att 

förvaltningens arbete till följd av pandemin inte gett samma effekt som det 

brukar. De mål som ska uppnås utgår ifrån en tid som samhället just nu inte 

befinner sig i. Det är omöjligt att måluppfyllelsen upplevs god men under de 
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förutsättningar som råder anses ändå nämndens verksamheter verka i mycket 

positiv riktning. Det vill säga ha en god måluppfyllelse utifrån de omständig-

heter som råder.   

Finansiering 

Kultur- och fritidsnämndens resultat för år 2021 uppvisar ett underskott om 

2,2 miljoner kronor. Det är nu andra året som nämndens verksamheter och 

ekonomi stort påverkats av samhällets restriktioner för minskad smittsprid-

ning av coronaviruset. I tidigare bedömningar befarades ett större underskott 

men efter beslut om att flera restriktioner hävdes i slutet av september kunde 

bad och hallar öppnas igen. Minskat öppethållande och nedstängning har 

främst påverkat Odenbadet, Ekehagens Forntidsby och uthyrningen av 

idrottsanläggning vilket inneburit minskade intäkter från entréavgifter, 

hallhyror, servering och försäljning. Jämfört med budget uppgår intäkts-

bortfallet för avgifter och övriga intäkter till cirka tre miljoner kronor som 

direkt kan kopplas till åtgärder för minskad smittspridning. 

 

Under året togs beslut om bildandet av enheten Platåberg och cirka 5,7 

miljoner kronor överfördes från tekniska nämnden till verksamhetsområde 

Fritid vilket tillsammans med nya löneavtal och de tillfälliga strategiska 

utvecklingsmedlen förklarar varför personal- och verksamhetskostnader har 

stor ökning jämfört med föregående år. 

 

De tillfälliga strategiska utvecklingsmedel nämnden tilldelats för att genom-

föra fem projekt uppgick till 2,7 miljoner kronor. Fyra av projekten har 

genomförts i planerad omfattning och därmed slutförts. Ett av projekten har 

delvis genomförts, men på grund av projektets korta genomförandetid och 

medverkan från annan part, har det inte gått att fullfölja projektets hela 

ambition. Av projektmedlen har 0,4 miljoner kronor inte förbrukats. 

Barnkonsekvensanalys 

Barn och unga är en prioriterad målgrupp för förvaltningens avdelningar. 

Barnrättsperspektivet involveras allt mer i arbetsprocesser och beslut. 

Rutiner är framtagna för att säkerställa att barns rättigheter beaktas i 

samband med beslut i nämnd. Detta har givit förvaltningen bättre förut-

sättningar att identifiera hur nämndens beslut förhåller sig till barns 

rättigheter. Det gör att förvaltningen tidigare kan identifiera behov och 

riktning för att främja barns rättigheter inom nämndens ansvarsområde. 

Under verksamhetsåret har förvaltningen möjligheter att tillgodose barn och 

ungas behov av meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter till viss del 

begränsats av pandemin. Men jämfört med 2020 har förutsättningarna varit 

bättre under 2021. Vissa inskränkningar på barns rättigheter har gjorts för att 

minska smittspridningen av covid-19. Specifikt riktade lärandeinsatser har 

till viss del uteblivit. Detta kan innebära att vissa ålderskategorier bland barn 

och unga inte får ta del av det utbud de har rätt till. Begränsad tillgänglighet 

till fysisk aktivitet, museum, bibliotek, lovaktiviteter, evenemang och fritids-

gårdar har en direkt påverkan för barn och unga i Falköpings kommun. Det 

finns risk att avdelningarna inte kommer att kunna kompensera för de konse-

kvenser som uppstått under pandemin på grund av bristande resurser i form 

av tid, lokaler, personal och budget. Förvaltningen står fortsatt inför ut-
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maningar att värna om barns rätt till meningsfull fritid, god hälsa, kultur och 

delaktighet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 14 februari 2022 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsrapport per 31 december 2021       
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NÄMNDSBERÄTTELSE 

2 I kultur- och fritidsnämnden I verksamhetsredovisning för år 2021  

Nämndsberättelse 

Inledning 

syfte 

Syftet med verksamhetsredovisningen är att vara ett 

stöd för uppföljning och analys av det föregående 

verksamhetsåret. Verksamhetsredovisningen syftar 

även till att visa hur mål och ambitioner samspelat 

med nämndens ekonomiska resultat.  

Verksamhetsredovisningen ska ha sin utgångspunkt i 

nämnden men även lyfta nämndens ansvar att bidra 

till kommunfullmäktiges övergripande mål och re-

sultat. 

I framarbetandet av verksamhetsredovisning behö-

ver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att 

nationell styrning som kommunal styrning kan redo-

visas i rapporten.   

 nämndens uppdrag 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att utifrån 

de politiska målen främja kultur- och fritidslivet och 

skapa förutsättningar för en mångsidig, tillgänglig 

och inkluderande kultur-, idrotts- och fritidsverk-

samhet. Kultur- och fritidsnämnden ska främja del-

aktighet och möjlighet till påverkan för dem som 

verksamheten riktar sig till. Kultur- och fritids-

nämnden bedriver besöksnäringsverksamhet. Kultur- 

och fritidsnämnden ansvarar för kommunens folk-

bibliotek och fullgör kommunens uppgifter enligt 

bibliotekslagen (2013:801). Kultur- och fritids-

nämnden ansvarar för den museala verksamheten 

enligt museilagen (2017:563).  

 

Beskrivning av nämndens organisation 

Inom avdelning strategi och stab arbetar strateger för-

valtningsövergripande med frågorna 

 inkludering,  

 kultur, 

 ungas inflytande och delaktighet.  

Staben fungerar som stöd för cheferna med funkt-

ioner för planering, uppföljning av mål och ekonomi 

samt nämndsekreterare. Avdelningen är placerad di-

rekt under kultur- och fritidschefen. Tillsammans 

med avdelningscheferna utgör avdelningen förvalt-

ningens övergripande stöd, styr- och ledningsorgani-

sation. Avdelningarna för bad och fritid, bibliotek, 

kulturarv och öppen ungdomsverksamhet har alla en 

avdelningschef. 
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning 

 

omvärldsförändringar 

Det områdesbaserade arbetet har identifierat brister i 

kommunens sätt att strukturera invånarnas möjlig-

heter att påverka och vara delaktiga i sitt närsam-

hälle. Det finns ett identifierat utvecklingsbehov att 

öka invånarnas möjligheter att påverka och vara del-

aktiga i utvecklingen av samhället i stort men fram-

för allt i det närområde man befinner sig i.  

 

Analyser av arbetet under året har gett bevis på tren-

derna som nämnden tidigare identifierat, exempelvis 

inom individualisering och polarisering. Detta har 

visats genom människors beteenden under pandemin 

ex genom den lägre vaccinationsgraden hos nyan-

lända, vilka inte har tillgång till samhällsinformation 

på samma sätt som infödda svenskar. Förvaltningen 

har mött analysen genom riktade insatser till sär-

skilda grupper, exempelvis kvinnogrupper, där miss-

tro och rädsla minskat och vaccinationsgraden höjts 

efter att deltagarna i samtal delat information/tolk-

ningar med varandra om pandemi och vaccin.  

 

Coronapandemins effekter 

Läget nu då vi haft pandemin så länge är ett föränd-

rat beteendemönster som inte kommer att släppa, så 

som synen på varandra, rättighetsaspekter som utma-

nas, tapp i föreningslivet. Barns och ungas minskade 

aktivitet i föreningsaktiviteter, glädje och lust har 

försvunnit till följd av begränsade möjligheter att ut-

öva sitt intresse. Den minskning som tidigare note-

rats av ungas deltagande i föreningslivet har minskat 

ytterligare. Det finns ett fortsatt behov av satsningar 

på lågtröskelverksamheter då deltagandet i förening-

arnas och det offentligas utbud för barn sjunker med 

åldern. Förvaltningen har börjat arbeta fram nya for-

mer för att fånga upp skapandeintressena hos barn i 

mellanåldrarna 9–13 år.  

 

 

Förvaltningen har under pandemin haft fokus på att 

tillgängliggöra verksamheterna på ett säkert sätt och 

i så stor omfattning som möjligt. Jämfört med andra 

kommuner har Falköpings verksamheter inom kul-

tur- och fritidsförvaltningen varit mer tillgängliga än 

andra. Trots det har möjligheterna minskats att skapa 

arrangemang och sammanhang med syfte att skapa 

möten mellan människor. Färre möten mellan män-

niskor med olika bakgrund har lett till att många 

människor vänder sig inåt i sina egna grupperingar 

vilket minskar förståelse och acceptans för andra.   

 

Svårigheten att skapa möten mellan unga och politi-

ker har förstärkts under pandemin. Ungas möjlighet 

att påverka har istället skett genom verksamhetsnära 

möten med tjänstepersoner. Dessa möten har ökat 

under 2021.  

 

De digitala sammanhangen har ökat under pande-

min, särskilt hos unga människor. Kan följden av 

detta bli att de unga som växer upp idag blir mer 

olika sina föräldrar än vad tidigare generationer va-

rit? ”Barndomen varar i generationer” brukar det 

heta vilket hänvisar till att barn till stor utsträckning 

ärver och påverkas av sina föräldrars intressen och 

vanor. Kommer det att fortsatt vara så i framtiden? 

Hur ska broar byggas mellan generationerna om 

glappet mellan generationerna blir ännu större och 

om många olika perspektiv/influenser/sanningar är 

gällande samtidigt i samhället? Hur kan gemenskap 

och förståelse för varandras perspektiv skapas?  
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4 I kultur- och fritidsnämnden I verksamhetsredovisning för år 2021  

Närvaron av vuxna har minskat hos många unga un-

der pandemin, exempelvis genom ungas minskade 

aktivitet inom föreningslivet och minskningen av en-

gagerade vuxna inom ideella verksamheter. Form-

erna för föreningslivet bygger på tidigare genera-

tioners upplägg, vilket inte alltid möter nuvarande 

generationers behov. Den minskade vuxennärvaron 

har inneburit att en del unga skapat nya vanor som är 

skadliga, både för individen och för andra.  

 

Utmaningarna med hur kommunen och andra arran-

görer ska arbeta för att nå och attrahera publik och 

besökare har förstärkts under pandemin. Suget och 

längtan efter utbud är fortsatt tydligt, men de tradi-

tionella formerna för utbud har utmanats. Publikens 

beteenden har varit svåra att analysera vilket medfört 

svårigheter för planeringen i vilka former som utbu-

det ska bedrivas för att nå bäst effekt: digitalt, fy-

siskt, arrangemang med samlad publik eller aktivite-

ter att ta del av när en vill.  

 

Pandemin har förstärkt tidigare insikter om den låga 

lärandekulturen inom kommunala verksamheter. Nå-

gon organisering för att se varandras kompetenser 

och resurser finns inte då vi står inför att möta kom-

plexa samhällsutmaningar. Skiljelinjer och stuprörs-

tänk finns och byggs mellan vad de olika förvalt-

ningarna har för uppdrag. Det är en brist och förlust 

att inte använda de gemensamma resurserna inom 

kommunens olika verksamheter, exempelvis genom 

att använda varandras kompetenser, kunskaper och 

mötesplatser/arenor/forum för att skapa mervärden 

och möjligheter för invånarna.  

 

Minskade möjligheter till resor har ökat intresset för 

att turista hemma. Besöken till kultur- och naturmil-

jöer har blivit fler vilket skapar frågor kring hur en 

ökad mängd besökare kan tas emot och samtidigt hitta 

sätt att hantera det ökade slitaget på områdena.     

 

Positiva effekter av skapande av nya former för ut-

bud är att nya målgrupper har nåtts med utbudet. Att 

skapa attraktiva miljöer och utbud som en kan ta del 

av när man vill har även fått större uppmärksamhet. 

Genom detta har förvaltningens verksamheter vågat 

testa nya arbetssätt. Den höga innovationskraft som 

funnits under pandemin kommer att prägla utveckl-

ingen av arbetet framåt. Det digitala utbud som tagit 

form behöver utvärderas och göras till en del av det 

basutbud verksamheterna består av. Detta skapar ut-

rymme att forma om tidigare sätt att bedriva verk-

samhet på. Denna utveckling kommer att synas både 

kopplat till det som erbjuds invånaren och det som 

påverkar medarbetaren. Färre resor till och från ar-

betet, fler digitala möten, fler digitala mötesplatser 

m.m.  

Förvaltningens intäktsfinansierade verksamheter på-

verkas enormt av covid-19, såväl genom budget som 

utvecklingsarbete, drift och service. På grund av co-

vid-19 begränsas förvaltningens möjligheter att ar-

beta mot målen.  

Vissa delar av arbetet med utveckling och förnyelse 

är en förutsättning för att på något sätt fortsätta arbe-

tet mot målen, medan andra områden mer eller 

mindre begränsas. Även möjligheter till samverkan 

med övriga förvaltningar och det civila samhället be-

gränsas kraftigt. 

Pandemin skapar en så kallad skuld utifrån kultur- 

och fritidsnämndens reglerade uppdrag. Fler barn 

som inte lär sig simma, föreningar som minskar 

verksamhet och färre ungdomar som är fysiskt ak-

tiva, läsförståelse som minskar när ytor mellan bibli-

otekarier och invånare blir färre, kulturarv, kultur, 

integration och inkludering som inte genomförs/upp-

levs när scener och verksamheter inte får vara öppna 

och tillgängliga. De som är mest utsatta har drabbats 

hårt av inställda eller förändrade aktiviteter. Det 

kommer vara avgörande för kultur- och fritidsnämn-

den att kompensera för detta i flera år framöver.  

 

Kopplat till denna skuld blir det också väsentligt att 

landa i vad som ska prioriteras. I takt med att invå-

narna åldras och att skatteintäkterna används an-

svarsfullt, på vilket sätt blir det bäst och mest effek-

tivt? Vilka mötesplatser ska finnas? Vilka anlägg-

ningar ska finnas och var ska de finnas? På vilket 

sätt ska verksamheterna bedrivas för att nå så många 

som möjligt på ett så bra sätt som möjligt? Falkö-

pings struktur idag utmanar när resurser ska förde-

las. Under 2023 ska två strategier tas fram, en kul-

tur- och fritidsstrategi och en ungdomsstrategi. Syf-

tet med dessa är att ange riktningen i förvaltningens 

frågor kopplat till kommunens övergripande utveck-

ling.  
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händelser av väsentlig betydelse 

Internt arbete har genomförts för att överta driften av 

platåbergen och djurparken från 1 april. Övertagan-

det av verksamheterna på Mösseberg ökar förvalt-

ningens möjligheter att skapa attraktivitet. Utbudet 

växer och upplevelserna bli fler och förmeras i ett 

samlat Mösseberg.  

Feriepraktik 

Under juni, juli och augusti har förvaltningen an-

ställt 155 feriepraktikanter som förmerat verksam-

heterna inom hela förvaltningens ansvar. Kommu-

nens totala mängd anställda feriepraktikanter var i år 

259 st. Att arbeta med unga anställda ser förvalt-

ningen som en resurs och en stor möjlighet. Det har 

under detta och föregående år visat att förvaltningen 

genom dessa tjänster kan skapa en service och ett ut-

bud som inte är möjligt utan dessa tjänster. Det ger 

också en bred inblick kring hur det är att arbeta inom 

sektorn. Det utmanar med korta deadlines och lite tid 

för planering. Det utmanar också att pengar till 

handledare och tjänster inte finns inom ram. Det vill 

säga, det är svårt att framöver planera långsiktigt 

trots att det visat sig vara ett mycket bra grepp för att 

uppnå kommunens fyra mål. Feriepraktikanterna 

som tjänstgjort inom förvaltningen beskrev hög 

nöjdhet och meningsfullhet med sina tjänster och har 

påverkat Falköping som samhälle på olika sätt. Det 

är dessutom att bra sätt att bidra till arbetsmarknads-

strategin. 

Lovverksamheten 

Tagga lov har planerats och genomförts i flera år. 

Varje år har denna verksamhet finansierats med ex-

terna medel ansökta ifrån Socialstyrelsen. Sedan två 

år tillbaka har nämnden en egen ram för verksam-

heten som låg till grund för den omfattande verk-

samheten som tog plats under sommaren. Ett utveck-

lat samarbete med Falköpings Hyresbostäder på ett 

antal platser inom Falköpings centralort och ett ak-

tivt områdesarbete i Falköpings kommuns olika 

samhällen gav i sin helhet dagliga aktiviteter för 

barn och unga som de själva deltagit i och planerat. 

Alla fritidsgårdar var dessutom öppna under somma-

ren och ett antal miniläger och dagsutflykter arran-

gerades. Fritidsbanken, kulturarvet och biblioteket 

har deltagit i sommarens verksamheter genom när-

varo på sommargatan där många barn och föräldrar 

tagit del av det utbud som fanns där. Genom lov-

verksamheten nås barn och föräldrar som är i Falkö-

ping på sommaren. De har skapat mening för barn 

och unga och ger en identitet till kommunen genom 

att skapa positiva sammanhang. Utmaningen är 

mycket lik den som beskrivs ovan med korta ledtider 

och svårigheter att planera både kring rekrytering 

och resurser.  

Besöksverksamheter 

Sommarmånaderna inom kultur- och fritidsnämnd-

ens ansvar är på många sätt en högsäsong. Ekeha-

gens Forntidsby, Falbygdens museum, Mösseberg, 

Ålleberg, Sommargatan, Odenbadet, Flobybadet, 

Stenstorpsbadet och Pop up-kultur är platser, in-

stitutioner och arrangemang som erbjudits falkö-

pingsborna och turisterna ett brett utbud hela som-

maren. Verksamheterna har axlat pandemins utma-

ningar och lyckats komma igenom på ett säkert sätt. 

Inom varje enskild del finns det möjlighet att göra 

mer och jobba annorlunda för att skapa ett ännu 

bättre utbud. Detta har förvaltningen påbörjat inför 

nästkommande år. Det blir viktigt att lansera en sam-

lad marknadsföring för det omfattande utbud kom-

munen har under sommaren.  
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Nämndens uppföljningsarbete  

 

Flerårsplanen syftar till att mål och ambitioner ska 

samspela med de resurser som kommunen råder 

över. Samtidigt syftar flerårsplanen till att få bättre 

framförhållning och beredskap för verksamhetsför-

ändringar som kommer att bli nödvändiga.  

uppföljningsarbete  

Redovisning av förvaltningens ekonomiska resul-

tat och måluppfyllelse sker tre gånger per år i sam-

band med tertialredovisning. Tyngdpunkten för re-

dovisning av mål ligger vid delårsredovisning efter 

tertial två och helårsredovisning.  

Förvaltningen arbetar utifrån den kommunövergri-

pande styrkedjan vad gäller budget, mål och intern 

kontroll. Ett årshjul tas fram för att tjänstepersoner-

nas arbete ska anpassas utifrån redovisning till poli-

tiken. För att uppnå tydlighet i arbetet med styrpro-

cesser gällande planering och uppföljning så sker 

alltid genomgång av detta på styr- och ledgruppen 

som består av avdelningschefer, strateger och stab.  

Internkontroll tas fram av controller tillsammans 

med styr- och ledgruppen.  

Uppföljning av avdelningarnas arbete sker enligt 

“kugghjuls-modellen”, kontinuerligt under året. 

Planering, uppföljning och analys av mål och verk-

samheternas arbete har skett löpande under året i 

styr- och ledgruppen. Förändringar till år 2021 är 

att controller och strateg kommer genomföra mål-

uppföljning tillsammans med avdelningarna och 

dess samtliga medarbetare en gång per år. På detta 

sätt skapas tydligt målfokus och den röda tråden 

inom förvaltningen stärks. Samtidigt fångas med-

arbetarnas kunskap upp till den samlade bedöm-

ningen och senare utvecklingen inom förvalt-

ningen. Löpande under året träffar avdelningschef-

er ekonom för uppföljning av budget. Utöver detta 

kommer både planering och uppföljning av mål 

samt ekonomi att genomföras i styr- och ledgrupp-

en. Arbetsprocessen för uppföljning genererar 

ständiga förbättringar och ökar flexibiliteten i för-

valtningen. Sättet att mötas i större grupp stärker 

förvaltningens samverkan och förståelse internt.  

För att öka kännedomen om varandras ansvarsom-

råde, utmaningar och arbete genomförs arbetsmö-

ten där samtliga medarbetare inom förvaltningen 

bjuds in att delta i framtagandet av verksamhets-

planen för kommande år. Ambitionen med denna 

metod är att öka samverkan mellan avdelningarna, 

tillvarata medarbetarnas kompetens och idéer vil-

ket ska gynna det innovativa arbetet inom förvalt-

ningen.  

Verksamhetsplan och verksamhetsredovisning lig-

ger tillgängliga för medarbetarna på Falnet och in-

formation om detta mejlas till samtliga medarbe-

tare när det är aktuellt.  

På grund av konsekvenser direkt kopplade till covid-

19 visar prognosen att nämnden gör ett större 

minusresultat under året. Den ekonomiska uppfölj-

ningen återkopplas till nämnd och kommunstyrelse 

enligt fastställd tidplan vid ett flertal tillfällen under 

året för kontinuerlig information av ekonomins 

utveckling. 

 

Kultur- och fritidsnämnden kommer kunna uppfylla 

de uppgifter som åligger nämnden enligt reglemen-

tet, men inte i den omfattning som är önskvärt. 

Bland annat kommer insatser för att bidra till sim-

kunnighet, barns och ungas kunskap om Falbygdens 

kulturarv och andra lärandeinsatser och kultur-

upplevelser bli lidande.  

 

På grund av de stora ekonomiska konsekvenserna 

nämnden ser till följd av covid-19 lyfts detta upp till 

kommunledningsgrupp och till ordförandegrupp. Det 

finns både centralt kommunalt stöd från staten men 
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också riktat stöd som nämnden nu ser över att an-

söka om för att lindra de ekonomiska konsekvenser 

som uppstått.  

Nämndens arbete påverkas i mycket stor utsträck-

ning. De mål som ska uppnås utgår ifrån en tid som 

samhället just nu inte befinner sig i. Det är omöjligt 

att måluppfyllelsen upplevs god men under de förut-

sättningar som råder anses ändå nämndens verksam-

heter verka i mycket positiv riktning. Det vill säga 

ha en god måluppfyllelse utifrån de omständigheter 

som råder.  

uppföljning av rapporterade åtgärder under år 

2021 

Åtgärder som rapporterats har berört anpassning av 

bemanningen i de verksamheter som påverkats av 

minskat öppethållande på grund av åtgärder under 

pandemin för minskad smittspridning. Åtgärderna 

har minskat personalkostnader m.m. på badet, Eke-

hagens Forntidsby och för verksamhetsvaktmästare 

inom fritid. 

 

 

 

 

  



nämndsberättelse 

8 I kultur- och fritidsnämnden I verksamhetsredovisning för år 2021 

Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping  

 

 

I Falköpings kommun skapas det goda 

livet tillsammans genom tron på att 

framtiden går att utveckla och 

förbättra. 

 

Kultur- och fritidsnämnden arbetar för inkludering, 

gemenskap och förståelsen mellan människor med 

hjälp av mötesplatser såsom bibliotek, badhus, 

fritidsgårdar, museum, idrottsplatser samt arrange-

mang och evenemang. Inom flertalet verksamheter 

arbetas det med invånarens möjlighet till makt och 

inflytande. Som ett led i att arbeta med ett med-

skapande Falköping arbetar nämnden nätverkande 

och samverkande med civilsamhället såväl som 

enskilda med bland annat en omfattande volontär-

verksamhet. Nämnden bedriver verksamheter över 

hela kommunen genom stöd till föreningsliv, 

mötesplatser och fysiska lokaler med begränsade 

öppettider samt arrangemang. Alla verksamheter 

arbetar med lärande såsom pedagogisk verksamhet 

inom museet, Ekehagens Forntidsby, bad, kultur i 

skolan och bibliotek. Det informella lärandet stärks 

i verksamheter såsom öppen ungdomsverksamhet, 

språkvän, unga tar ordet, föreningsverksamhet och 

konst- och kulturverksamhet. Nämndens arbete 

präglas av samverkan och samarbete.  

Fysisk aktivitet, läsfrämjande insatser, kultur, 

demokratiskapande, historia och identitetsskapande 

aktiviteter är innehåll som verksamheterna präglas 

av.  

 

Strategi för kultur- och fritidsnämnden 

Inkludering som arbetssätt. 

Där barn och unga, stad och landsbygd, trygghet 

och allas rätt att delta prioriteras.  

Planerade insatsområden  

Metodutvecklande insatser ska prioriteras och ge-

nomföras.  

Förvaltningen ska utveckla och stärka befintliga 

och nya mötesplatser såsom biblioteksfilialer, före-

ningsliv, öppen ungdomsverksamhet på lands-  

bygden.  

Utifrån perspektivet jämlikhet ska tillgängligheten 

till lokaler, evenemang och mötesplatser utvecklas.  

Förvaltningen ska prioritera samverkan.  

Förvaltningen ska arbeta med hälsofrämjande insat-

ser som stärker den fysiska och psykiska hälsan.  

Förvaltningen ska utveckla arbetet med demokrati-

stärkande insatser. 

Avdelningsgemensamma aktiviteter för år 2021: 

 Jubileumsår – bibliotek och museum. 

 Föreningsfestival. 

  

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-1-ingen-fattigdom
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
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 Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll 


Negativ trend = vi är på väg åt fel håll 

 


 Oförändrad trend = utvecklingen är den-

samma eller oklar 

 

KOMUNIKATIVA INDIKATORER  2018 2019 2020 2021 TREND 

Totala antalet besök till verksamheterna 317 668 325 983 226 273 169 108 

Antalet utlånade artiklar från Fritidsbanken   
ca 800* 8 139** 

  

* Digitalt utlåningssystem implementerades i april 2020. Siffrorna är en uppskattning över 

utlånade artiklar.  

** Varav 3 187 från butik och 4 952 under pep up-turné  

 

 

Kvalitativa indikatorer  

Verksamheternas uppföljning av kundupplevd kva-

lité 

Arbete har startats för att planera och strukturera in-

hämtning av synpunkter från både besökare och de 

medborgare som idag inte besöker verksamheterna. 

Samtliga verksamheter är igång och arbetet får växa 

över tid. 

Fritidsbanken har fått in synpunkterna nedan.  

 

 

Tack för att ni finns! Tack vare lånet av skidor, stavar 

och skor fick två pojkar fantastiska skidupplevelser – 

de första i deras liv! /Pia Svensson 

 
Jag är så glad att jag fick låna snowboard och 

boots! Tack! Glad påsk. Hälsningar Vera. 
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Uppföljning och analys januari – april 

Omställningar har gjorts för att möjliggöra för invå-

narna att ta del av förvaltningens utbud i bästa möj-

liga mån trots pandemin. Digitala kanaler, nya ar-

betssätt och begränsat antal deltagare är några av 

lösningarna. För att kunna utveckla verksamheterna 

har omprioriteringar genomförts och fokus har legat 

på de delar av verksamheterna som faktiskt gått att 

genomföra trots pandemin. Falköpings kommun har 

varit och är ett gott exempel för att visa att verk-

samheterna kan hållas öppna trots restriktioner. 

Biblioteket har haft öppet under hela pandemin me-

dan många andra kommuner har valt att stänga den 

verksamheten. Simskolorna för skolbarn är åter 

igång sedan vecka 11 och simskolor på fritiden star-

tades åter vecka 4. Skolverksamheten på Ekehagens 

Forntidsby är igång igen, trots att restriktionerna är 

tuffa.  

När förvaltningens mötesplatser inte finns tillgäng-

liga i samma utsträckning som tidigare drabbar det 

människor i alla åldrar. Både biblioteket och avdel-

ningen för Kulturarv har möjliggjort för skolbarn 

och vuxna att ta del av utbudet digitalt. Genom 

forskning finns kunskapen om att man lär sig bättre 

genom att uppleva och att få vara delaktig. Med den 

kunskapen kan man dra slutsatsen att den lärande 

insatsen som genomförs digitalt ger sämre effekt än 

den som upplevs på plats. Samtidigt har deltagandet 

ökat inom vissa verksamheter till följd av det digi-

tala utbudet. Även om det är positivt att deltagandet 

har ökat så finns det negativa aspekter av att det fy-

siska mötet i större omfattning uteblir. Konstateras 

kan att den sociala aspekten förändras vid digitala 

upplevelser men behöver detta innebära en försäm-

ring? Som exempel på hur ett digitalt alternativ 

samtidigt kan förlora och vinna värden kan ung-

domsgalan nämnas. Förra året när den genomfördes 

fysiskt fick pristagarna gå upp på scenen framför en 

applåderande publik och ta emot sitt pris. I år tas 

priset emot digitalt vilket inte gav samma upple-

velse. Samtidigt har antalet deltagare på Ungdoms-

galan ökat kraftigt från 175 till 800. Det kan bero 

på att fler känner till galan när den genomförs för 

andra året, men det kan också innebära att ungdo-

mar som av olika anledningar inte kan delta fysiskt 

nu fått möjlighet att delta.  

 

Generellt sett har alla ålderskategorier drabbats ne-

gativt av pandemin men på olika sätt. Ungas psy-

kiska ohälsa och riskbeteenden är svårare att upp-

täcka till följd av distansundervisning och inställda 

eller avgränsade fritidsaktiviteter. Detta innebär att 

dessa ungdomar lätt hamnar i skymundan och inte 

får det stöd de behöver. Även unga som hade god 

psykisk hälsa och bra betyg innan pandemin har på-

verkats negativt. En annan utsatt målgrupp är de 

som redan innan pandemin befunnit sig i olika for-

mer av utanförskap och inte varit en del av organi-

serad verksamhet t.ex. arbetslösa eller de som inte 

har organiserade fritidsaktiviteter etc. Verksamheter 

som i hög utsträckning finns till för att kompensera 

utanförskap har inte kunnat genomföras i samma 

omfattning. T.ex. Familjelördagar, Connect har inte 

vistats i områden för att genomföra aktiviteter och 

Språkvän har inte arrangerat aktiviteter på samma 

sätt. Detta får negativa konsekvenser på arbetet för 

ett socialt hållbart Falköping. Tydligt är att den 

grupp som innan pandemin hade dåliga förutsätt-

ningar att få arbete drabbas än mer av den osäkerhet 

som kommer att prägla näringsliv och sysselsätt-

ning för lång tid framöver. Redan innan pandemin 

var arbetslösheten bland utlandsfödda mer än tre 

gånger så hög som för inrikes födda. Dessutom har 

civilsamhället, t.ex. etniska föreningar, tvingats att 

arbeta annorlunda eller att pausa sina verksamheter. 

Flera av deltagare i Språkvän bevittnar att de har 

tappat mycket språk och även nätverk under pande-

min. 

 

Citat från nyanländ i Språkvän: 

”Jag har inte träffat en svensk på ett år, det ända jag 

har träffat är barnmorska på BVC.” 

 

 
 

Utveckling av verksamheterna har varit nödvändigt 

för att kunna tillgängliggöra verksamheterna under 

rådande pandemi. I de fall där aktiviteter uteblivit 

eller minskat syns tydliga bevis på kunskapstapp: 

Framför allt är detta märkbart där kultur- och fri-

tidsförvaltningen samverkar med skolan såsom  

 att i samverkan med skolan fungera som stöd i 

lärande såsom läskunnighet, simkunnighet, ge 
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barn tillgång till kulturaktiviteter och i lärandet 

om historia och Falbygdens kulturarv, 

 att erbjuda kulturaktiviteter för barn, 

 samverkan med föreningarna, exempelvis för att 

skapa verksamhet tillsammans, locka fler till 

fysisk aktivitet och föreningsliv.  

 

Positiv utveckling ses hos Fritidsbanken som har 

haft rekordmånga utlån under årets första månader. 

Av detta kan man dra slutsatsen att nya individer 

har tagit del av utbudet vilket därmed ökar förut-

sättningarna för att fler ska få en meningsfull och 

aktiv fritid. 

 

Förvaltningen har startat upp ett arbete med att 

identifiera förutsättningarna för ett områdesbaserat 

arbete på sex olika platser i Falköping. Arbetet är i 

uppstartsfas och effekterna går inte att analysera 

ännu.  

 

Uppföljning och analys maj – augusti 

Metoder har utvecklats för att på bästa sätt inklu-

dera fler i förvaltningens verksamheter. Nya meto-

der inspirerar personal att våga testa nya saker. De 

överraskande resultaten när nya arbetssätt testas vi-

sar att saker som vi inte trodde var möjligt är möj-

ligt. Det utmanar verksamheten att alltid bli bättre. 

De digitala ”metoderna” har varit en mycket viktig 

faktor för att under pandemin fortsätt arbetet med 

att inkludera, sprida kunskap och möta människor. 

Men samtidigt synliggörs vikten av att mötas ”på 

riktigt” och att få uppleva i samband med lärande.  

 

 
 

Basutställningen på muséet har förnyats med bland 

annat en touchskärm som ger besökaren möjlighet 

till medskapande aktivitet och valbar information. 

Kunskapen i sig är både demokratistärkande och 

hälsofrämjande. 

 

Hälsofrämjande arbete har genomförts på ett nytt 

sätt där medarbetare anställda med hjälp av Arbets-

förmedlingens extratjänster arbetat med Fritidsban-

ken och genomfört pop up-verksamhet som kallats 

för Fritidsbanken pep up. Fritidsutrustning har lå-

nats ut och aktiviteter har anordnats. Genom insat-

sen har förvaltningen nått många fler än tidigare. 

Kännedomen om Fritidsbanken har ökat hos invå-

narna. En pojke och hans pappa var flitiga besö-

kare på sommargatan och hans pappa berättade att 

när pojken lärt sig cykla frågade han honom vart 

han ville cykla sin första utflykt - till sommargatan!  

 

Kunskap, delaktighet och meningsfullhet är demo-

kratistärkande och hälsofrämjande. När verksam-

heterna befinner sig på olika platser, fysiskt eller di-

gitalt, för att sprida kunskap och möta människor så 

ökar tillgängligheten, trösklar sänks och möjligheter 

till demokrati och hälsa stärks.  

 

För att stärka tillgången till mötesplatser på lands-

bygden har alla fritidsgårdar varit öppna under som-

maren. Då antalet besökare varit få ser verksam-

heten behov av att utveckla andra arbetsmetoder för 

nästa sommar.  

 

Genom att bygga broar mellan människor skapar 

vi rätta förutsättningar för en mer hållbara framtid. 

Det är viktigt att ge plats för olika perspektiv och 

olikheter för det är då vi skapar mer toleranta och 

inkluderande samhälle.  Den välkomnar den demo-

kratiska process som uppstår när människor med 

olika bakgrund möts för att lära något som är ett 

gemensamt intresse. Rätt insatser i ett tidigt skede 

kan bidra till goda och likvärdiga möjligheter för 

alla. Verksamheter som stödjer de som befinner 

sig i utanförskap hade under vintern och våren 

svårt att vara verksamma till följd av pandemin. 

Under sommaren har arbetet kommit i gång både 

med Agera Mera och med gruppaktiviteter. Samti-

digt är nya uppdrag och fysiska mötesplatser under 

planering. Ett exempel är en nystartade grupp för 

män Falköpingsdads och kvinnogrupp som kom-

mer att genomföra studiebesök, gruppsamtal och 

andra enkla aktiviteter tillsammans. Syftet med 

grupper är att stärka vuxna i sin föräldraroll, öka 

föräldrars kunskap om de insatser som finns i Fal-

köping. Syftet är också att lyfta fram män/kvinnor 

som väljer att ta aktiv roll i sina barns liv och byg-

ger en nära relation med dem. Insats ska bidra till 

en diskussion om föräldrarollen och hur ett enga-

gerat föräldraskap hänger ihop med ökad jäm-

ställdhet. Det är något som gynnar såväl föräldrar 

och barn som samhället i stort.  

 

Samverkan som arbetsmetod är i sig ingen ny ar-

betsmetod men ett arbetssätt som används allt mer 
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och där god effekt ses. Samverkan breddar perspek-

tivet och gynnar ett systemtänk där effekten av in-

satsen får ökat fokus. Hinder och svårigheter för 

samverkan kan vara att tjänstepersoner i sitt arbete 

ibland hamnar för långt ifrån verkligheten och den 

vardag som kommuninvånarna befinner sig i. För 

att motverka detta är det viktigt att arbeta i nära 

samverkan med medarbetarna i kärnverksamhet-

erna.  

 

Ytterligare arbetssätt för att ha ”öppna ögon” för 

metodutveckling kan vara om- och närvärldsbevak-

ning. Även kritiskt tänkande är viktigt. Frågor som 

Vilka når vi inte? Varför har vi inte fler besökare 

med utländsk härkomst? Vilka signaler ger vi som 

inkluderar de som befinner sig i utanförskap? etc. 

Andra svårigheter som kan motverka samverkan är 

bristande insyn i andra förvaltningar eller verksam-

heters vardag. Med ökad kunskap om varandras an-

svar, arbetssätt, svårigheter och utmaningar skulle 

chansen att hitta samverkansmetoder öka. Även 

ekonomiska aspekter och olika prioriteringar och 

fokus ses försvåra samverkan.  

 

Utvecklade metoder har även använts för att öka 

samverkan med skolan. Att använda flera olika me-

toder och arbetssätt ökar tillgängligheten, då fler 

kan hitta sin fungerande form. Samverkan med sko-

lan fungerar bra vilket till viss del har dämpat de 

negativa effekterna av pandemin. Trots detta 

är ”skulden” mycket stor och kommer ta flera år att 

arbeta ikapp.  

 

Samverkansformen skola, socialtjänst, polis och fri-

tid (SSPF) har börjat ta form för att fånga in unga i 

riskzon för kriminalitet och droger. Här ses goda 

möjligheter för förvaltningen att i samverkan med 

andra aktörer skapa bättre förutsättningar för unga.  

 

 

IFK – de första hundra åren, är en utställning som 

skapas tillsammans med föreningen och visas på 

muséet i höst. Detta sätt att arbeta på ses ge goda 

möjligheter att nå en målgrupp som idag inte tillhör 

de traditionella besökarna. Sättet att arbeta ses som 

framgångsrikt och bör användas framöver.  

Arbetet med Floby Mötesplats fortlöper i samver-

kan med barn- och utbildningsförvaltningen och ci-

vilsamhället. Metoden bygger på lokalt ideellt en-

gagemang där medskapandet genererar goda effek-

ter såsom inkludering och meningsfull fritid. När tät 

samverkan sker mellan kommunala verksamheter 

och civilsamhället ökar förståelsen för varandras 

perspektiv och invånarnas behov och önskemål blir 

tydliga. 

 

Läsglädje är ett projekt i samverkan mellan barn- 

och utbildningsförvaltningen och biblioteket som 

har pågått i tre veckor under sommaren. Syftet är att 

skapa förutsättningar för barn i åldrarna 7–9 år att 

stärka läsningen under sommarmånaderna, få lust-

fyllda lässtunder – enskilt och tillsammans med 

andra och bli hemmastadda i biblioteksmiljön. Hela 

140 elever sökte till de 36 platserna. Det är bra 

spridning mellan deltagande barn från landsbygd 

och innerstad. 

 – Det har varit jätteroligt att vara här, berättar 

barnen. Vi har fått pyssla, läsa och haft högläsning. 

 

– Allra roligast var nog läsmysteriet, säger en av 

pojkarna. På avslutningsdagen fick mysteriet sin 

lösning! 

 

– Idag fick vi även en bokkasse fylld med böcker. 

Det ska bli så roligt att få läsa dem i sommar, ut-

brister en av flickorna glatt. 

 

Läskunnighet är grunden till demokrati då det är en 

förutsättning för att ta del av samhällets information 

och för att få möjlighet att påverka. Därav är ovan 

beskrivna projekt av stor vikt och får dessutom an-

ses vara mycket framgångsrikt. Framför allt är det 

metoden som sådan som ska anses vara framgångs-

rik då deltagarna ger mycket positiv återkoppling 

till verksamheten. Antalet elever som sökte var 

många men antalet platser relativt få. Genom denna 

begränsning förloras möjligheten att hjälpa fler barn 

att bli läskunniga. När så många barn visar intresse 

för att studera under ett lov borde detta tas om hand 

på ett mer effektivt sätt. Hur kan metoden utvecklas 

vidare så att långt fler platser kan erbjudas? 

 

Musik och minne är ett hälsofrämjande arbete som 

har genomförts i samverkan med socialförvalt-

ningen. Arbetet kommer nu tas över och drivas vi-

dare av socialförvaltningen på egen hand. Denna 

metod att arbeta där kulturstrateger är med i ett inle-

dande skede och arbetet sedan drivs vidare av an-

svarig medarbetare på avdelningen har fungerat 

mycket bra och bör användas vidare för att få igång 

fler funktioner att arbete med kultur trots förvalt-

ningens relativt små resurser. 
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För att uppnå god tillgänglighet är det viktigt att 

kommunikation till invånarna är god. Upplevelsen 

är att marknadsföringen av sommarens aktiviteter 

och evenemang, mötesplatser och besöksmål inte 

varit samlad. För att nå vissa målgrupper så kvar-

står ett behov av ett samlat utbud. Det ska vara en-

kelt att navigera och hitta rätt i utbudet.  

 

En förutsättning för att uppnå ökad jämlikhet och 

inkludering är ökad tillgänglighet till verksamhet-

erna. Gratis aktiviteter ses gynna barn i ekonomiskt 

utsatta situationer, varför gratisaktiviteter anses 

vara ett mycket viktigt verktyg för både inklude-

ring, jämlikhet och lärande. Även om många av för-

valtningens aktiviteter är gratis så syns behov av yt-

terligare gratisaktiviteter. Under sommaren har gra-

tis simskolor arrangerats och antalet deltagare har 

ökat med 10 % vilket anses vara ett resultat av den 

uteblivna avgiften. Ytterligare gratisaktiviteter som 

genomförts är gratis sommarkort till baden som 

samtliga elever i årskurs 6 fått.  

 

 
 

En mycket effektiv metod för att öka tillgänglig-

heten är mobila verksamheter som befinner sig där 

människor rör sig. Här har förvaltningen arbetat ex-

tra intensivt till följd av pandemin. Det positiva re-

sultatet och den goda feed-backen signalerar att 

detta sätt att arbeta behöver finnas kvar även efter 

pandemin.  

 

Röda spåret på Ålleberg har tillgänglighetsanpas-

sats genom hårdgjord yta, ökad bredd och sittmöj-

ligheter längs leden för att så många som möjligt 

ska kunna ta del av den vackra leden. Arbetet är 

gjort med medel från Länsstyrelsen. Samverkan i 

planeringsarbetet har skett över förvaltningsgränser 

mellan kultur- och fritidsförvaltningen, Park & 

Gata, Turismen och folkhälsostrateg. Utanför kom-

munen har Länsstyrelsen och segelflygförbundet 

medverkat.  

 

Rotundan i Medborgarhuset har utvecklats med ny 

scenkonstutrustning och förbättringar i lokalen för 

att fler evenemang ska kunna genomföras. 
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Uppföljning och analys september – december 

Utveckling av nya arbetsmetoder har utvecklats 

mycket positivt under året. Nya grupper har blivit 

återkommande besökare och detta har lett till att 

dessa metoder blir en del av den permanenta verk-

samheten. En kommande utmaning är att prioritera 

vilken metod, digital eller fysisk, som ska användas 

vid vilket tillfälle.  

 

Med den nya metoden områdesbaserat arbete har 

fler möten mellan unga, beslutsfattare samt tjänste-

personer skapats. Ungdomarna som varit i verk-

samheten har upplevt delaktighet, meningsfullhet 

och lärt känna kommunen. Beslut har fattats att 

fortsatt satsa på områdesbaserat arbete som metod, 

medel har tillskjutits den öppna ungdomsverksam-

heten till 2022.  

 

Med hjälp av digitala kanaler kan trösklar sänkas 

och nya målgrupper nås vilket ökar jämlikheten. 

Samtidigt som digitala verktyg ökar tillgänglig-

heten för vissa målgrupper, stänger de också ute re-

lativt många som inte kan eller vill delta på detta 

vis. Verksamheter och upplevelser, så som lärande 

på plats i fysiska miljöer, arrangemang, mötesplats-

er, gruppaktiviteter är emellertid svårare att genom-

föra digitalt. Effekten av samspel, diskussioner, att 

lära av varandra och att möta nya människor uteblir 

i stort sett helt vid digitala forum.  

 

Under året har samtliga verksamheter arbetat med 

att regelbundet inhämta synpunkter från besökare 

och befolkningen. Detta ger möjligheter att för-

bättra förvaltningens utbud på ett sätt som gagnar 

invånaren och besökaren. 

 

Sverige utmanas idag av dålig fysisk och psykisk 

hälsa. Här är förvaltningen en viktig motor för att 

möjliggöra och inspirera till en bättre hälsa. Fram-

gångsrikt arbete för ökad tillgänglighet har genom-

förts med mobila verksamheter som befinner sig 

där människor rör sig, exempelvis Fritidsbanken, 

Tagga lov, Kulturarv på Köttorget, Pop up-kultur. 

Här har förvaltningen arbetat extra intensivt till 

följd av pandemin. Det positiva resultatet och den 

goda feedbacken signalerar att detta sätt att arbeta 

behöver finnas kvar. 
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Förvaltningen har ett mycket stort behov av sam-

verkan på riktigt. För att lyckas i de frågor vi ansva-

rar för behövs en mängd aktörer. Detta arbete pågår 

inom alla avdelningar på olika nivåer. Svårigheter 

finns alltid i samverkan men det som görs utvecklar 

också former och parter så att kvalitén ökar och fler 

goda resultat nås. Detta behöver fortsätta utvecklas 

och kommer att bli hjälpt av den utredning som på-

går om civilsamhällets infrastruktur under 2021 och 

kommande år.  

 

Den sociala isoleringen påverkar alla ålderskatego-

rier negativt men på olika sätt. En skuld har skapats 

under pandemin till följd av lärande insatser och 

kreativa aktiviteter som inte kunnat genomföras. 

Även en så kallad social skuld har skapats då möten 

mellan människor uteblivit.  

 

En omfattande undersökning om effekten av pan-

demin gjordes bland unga på gymnasiet. Avsaknad 

av sociala kontakter och meningsfull fritid fram-

kom tydligt. I syfte att kompensera behöver insat-

ser genomföras. Förvaltningen föreslår ett fördju-

pat samarbete mellan Ållebergsgymnasiet och kul-

tur- och fritidsförvaltningen i denna fråga.  

 

Fler unga blir inspirerade att delta och vara med när 

unga arrangerar. Det behövs inspiration för unga så 

att de vill genomföra evenemang och aktiviteter för 

andra. Platsens utformning har betydelse när en 

grupp unga ska identifiera sig som arrangörer. 

Denna möjligheten har uppstått genom t.ex. med-

borgarhuset som utformats för att nyttjas av unga.  

 

Unga kommunutvecklare finns nu i sju andra Ska-

raborgskommuner där Falköping var först ut. Posi-

tiv effekt av detta är att Falköpings unga idag kan 

samarbeta med flera andra Skaraborgkommuner för 

att stärka unga och ungas röster. Här har Falköpings 

kommun varit föregångare och tar ofta rollen som 

inspiratör och kunskapsbärare.  

 

Många på förvaltningen bär idag unga och ungas 

röster. Fler ytor har skapats. Unga kommer till tals 

och får utrymme att forma sina uppfattningar. 

 

Demokratistärkande insatser kan kopplas till både 

fysiskt och psykiskt välbefinnande, minskat utan-

förskap, minskad segregation och polarisering 

samt ökad inkludering. Även om insatser genom-

förts för att stärka demokratin så har pandemin gett 

negativa effekter genom att lärande och kreativa 

insatser uteblivit eller genomförts i mindre omfatt-

ning.  

 

Ur perspektivet tillgänglighet är det viktigt att kom-

munikationen till invånarna är god. Förvaltningen 

har många kanaler och målgrupper vilket bidrar till 

att marknadsföringen kan upplevas splittrad. Även 

om särskilda kanaler och kommunikationsvägar be-

hövs för att nå vissa målgrupper så kvarstår ett be-

hov av ett samlat utbud. Det ska vara enkelt att na-

vigera och hitta rätt. Det förenklar även för andra 

arrangörer och aktörer i och utanför kommunen. 
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Samlad bedömning  
 

samlad bedömning  
Samlad bedömning  

Samlad bedömning  

Metodutvecklande insatser har genomförts fram-

gångsrikt. Fler nya målgrupper har nåtts. Hög för-

ändringstakt, kreativitet och anpassning till digitala 

hjälpmedel har tillgängliggjort förvaltningens verk-

samheter på bästa sätt under pandemin. Den ökade 

digitaliseringen har skapat en ökad jämlikhet.  

 

Förvaltningen har prioriterat samverkan som på 

olika sätt kommit invånaren till gagn. Samverkan 

ses som en förutsättning för förvaltningen och be-

höver utökas ytterligare framöver.  

 

Genom bland annat Fritidsbankens Pep up-verk-

samhet har förvaltningen arbetat med hälsofräm-

jande insatser som stärkt den fysiska och psykiska 

hälsan. Inom området finns mycket viktigt arbete 

att fortsätta med. 

 

Till följd av pandemin har arbetet med att utveckla 

och stärka befintliga och nya mötesplatser såsom 

biblioteksfilialer, föreningsliv, öppen ungdoms-

verksamhet på landsbygden försvårats.  

 

Förvaltningen har på ett positivt sätt utvecklat arbe-

tet med demokratistärkande insatser. Vikten av fort-

satt arbete kan inte nog understrykas. 

 

Utifrån perspektivet jämlikhet ska tillgängligheten 

till lokaler, evenemang och mötesplatser utvecklas.  

 

Bedömningen är att måluppfyllelse är god. 

 

  

  

Samlad bedömning 
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping  

 

 

 

Falköpings kommun ska vara en bra plats 

att bo, verka och leva på – en plats där 

medborgarna känner stolthet. 

Nämnden arbetar med besöksmål såsom 

Ekehagens Forntidsby, Odenbadet och Fal-

bygdens museum och lyfter fram Falköpings unika 

kultur- och naturarv. Ekehagens Forntidsby ska ha 

ett starkt varumärke som sätter Falbygden på kartan. 

Verksamheterna strävar efter att besökaren får de 

bästa av upplevelser oavsett om det är på Ekehagens 

Forntidsby, Odenbadet eller till någon av kommu-

nens naturnära platser.  

 

Kultur- och fritidsnämnden arbetar för god tillgång 

till grönområden, friluftsområden och närheten till 

platser för rörelse. 

 

Kultur- och fritidsnämnden använder konst och kul-

tur, evenemang och projekt som verktyg för att nå 

målet. 

 

 

 

Strategi för kultur- och fritidsnämnden 

Ett modigt och kreativt arbetssätt och innehåll. 

 

Där barn och unga, stad och landsbygd, trygghet och 

allas rätt att delta prioriteras.  

 

Planerade insatsområden  

I linje med kommunens satsning för ett levande 

centrum ska konst och kultur utvecklas i centralorten 

Falköping.  

 

Evenemang ska användas som metod och prioriteras 

i arbetet.  

 

Aktivitetsytor och platser att röra sig på ska bli fler.   

 

Besökarens möjlighet till upplevelser ska förmeras. 

 

Falköpings kultur- och naturarvsarbete ska utveck-

las.  

 

Förvaltningen ska prioritera samverkan.  

 

Avdelningsgemensamma aktiviteter för 2021: 

 Jubileumsår – bibliotek och museum. 

 Föreningsfestival. 

  

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-6-rent-vatten-och-sanitet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
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Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll 


Negativ trend = vi är på väg åt fel håll 

 


 Oförändrad trend = utvecklingen är densamma el-

ler oklar 

 

 

 

Uppföljning och analys januari – april 

Avdelningarna har gjort sitt yttersta för att stärka 

förutsättningarna för ett attraktivt Falköping. Att de 

reglerade uppdragen ska utföras i allra möjligaste 

mån har varit en avgörande målsättning för medar-

betarna. En del av det planerade arbetet har kunnat 

genomföras trots pandemin, men i mindre omfatt-

ning. Anläggningar och kommunala lokaler har till-

gängliggjorts för föreningar som bedriver barn- och 

ungdomsverksamhet. Den öppna ungdomsverksam-

heten har haft öppet under hela 2021 med undantag 

för årets första två veckor. Verksamheten har kunnat 

bedrivas smitto-säkert och Falköping är en av få 

kommuner i Sverige som valt att hålla mötesplatser 

för unga öppna under pandemin. Odenbadet är också 

det första badhuset i Skaraborg som öppnade upp för 

allmänheten. Ekehagens Forntidsby förbereder för 

en vår- och sommarsäsong. Med hjälp av förvalt-

ningens nya bokningssystem kommer möjligheterna 

till exempelvis förbokade biljetter att förbättra ser-

vicen till besökare och möjligheterna till corona-

säkra besök för både Ekehagens Forntidsby, Falbyg-

dens museum och Odenbadet. Arbete pågår även för 

att förbättra möjligheter att besöka kulturarvsland-

skapet. Under våren får exempelvis Ekornavallen 

och stadens fornlämningar uppdaterad information. 

 

Användandet av spår och leder har ökat kraftigt un-

der pandemin. Att människor rör sig allt mer i natur-

en är positivt för folkhälsan samtidigt som det ger 

förvaltningen utmaningar att hantera. Överfulla par-

keringsplatser och för få papperskorgar är några ex-

empel på att det varit svårt att utveckla i samma 

snabba hastighet som trenden kommit. Människor 

förändrar sitt sätt att leva när pandemin hindrar dem 

från att utföra aktiviteter som de gjort tidigare. Kon-

sekvensen av detta blir ett behov av ökade resurs-er 

inom vissa områden. Samtidigt behöver tidigare va-

nor fortsätta att tillgängliggöras vilket är lika re-

surskrävande som tidigare. Friluftstrenden kan vara 

pandemirelaterad vilket i så fall skulle innebära att 

de tidigare vanorna tas i bruk efter pandemin. Men 

samtidigt kan de nya vanorna som pandemins be-

gränsningar skapat vara så pass uppskattade att de 

stannar kvar. Denna osäkerhet gör att det är svårt att 

veta var resurserna ska läggas.  

 

Ålleberg har utvecklats med hjälp av folkhälsomedel 

och dessutom ska tillgänglighetsanpassning genom-

föras under året med hjälp av resurser från Länssty-

relsen. Internt arbete har genomförts för att på bästa 

sätt vara redo för att överta driften av platåbergen 

och djurparken från 1 april. Övertagandet av verk-

samheterna på Mösseberg ökar förvaltningens möj-

ligheter att skapa attraktivitet. Utbudet växer och 

upplevelserna bli fler och förmeras i ett samlat Mös-

seberg. Kulturaktiviteter som Helt plötsligt har redan 

startats på djurparken.  

 

Förvaltningen arbetar aktivt med utveckling av cent-

rum i projektet Sommargatan. Förvaltningen ingår 

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER  2017 2018 2019 2020 TREND 

Kulturarv, antal deltagare per målgrupp. 

Totalt 33 858 37 065 24 785 24 912 

Vuxen 14 760 15 539 12 878 10 084 

Barn 19 098 21 523 11 907 14 828 

Varav skolelever. 14 220 16 185 4 359 9 758 
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också i dialogarbetet och styrning vad gäller cent-

rums framtida utformning. När kulturen och fritiden 

tar plats i stadsutvecklingen bidrar det till invånarens 

upplevelse av trygghet och attraktivitet vilket ökar 

förutsättningarna för att invånaren känner stolthet 

för sin stad.  

 

Trots allt arbete som bedrivs förväntas följderna av 

pandemin innebära en negativ påverkan på målet.  

 

 Besöksverksamheterna har sämre antal besökare 

än ett ”vanligt” år.  

 Evenemang och publikdragande aktiviteter har 

inte kunnat genomföras som planerat.  

 Ungdomar födda -01 och tidigare har fått 

träningar inställda utifrån restriktionerna från 

myndigheter. Samtidigt har de studerat på 

hemmaplan och gått miste om den sociala sam-

varon i skolan. Denna grupp är också i arbets-

livet eller på väg till arbetslivet vilket kan upp-

levas oroligt i tider av nedskärningar. Även 

pensionärer ses som en utsatt grupp då de 

isolerats ytterligare till följd av pandemin.  

 

Omvärlden ställer höga krav på omställningsför-

måga och flexibilitet idag vilket har förtydligats yt-

terligare som en följd av pandemin. För att möta 

detta krav ses ett behov av att kommunens samtliga 

förvaltningar tar gemensamt ansvar för frågan. Ef-

fekten blir annars att en verksamhet med god flexibi-

litet hindras av annan verksamhet som inte eftersträ-

var samma höga flexibilitet. Då når inte den positiva 

effekten ut till invånarna. Då användandet av digi-

tala kanaler har ökat ses behov av ökad kompetens 

inom området. En effekt av pandemin som syns är 

en omställningströtthet och att samverkansparter 

ibland använder pandemin som ursäkt för att inte 

agera. Omställningsförmågan har ställts på prov och 

framöver får verksamheterna förvänta sig höga krav 

på flexibilitet. Balans mellan omställning och rutiner 

ses viktigt för uthållighet över tid. I linje med kom-

munens satsning för ett levande centrum ska konst 

och kultur utvecklas i centralorten Falköping.  

 

Uppföljning och analys maj – augusti 

Att människor gått miste om kulturupplevelser och 

evenemang till följd av pandemin har nog inte und-

gått någon. Den ”skuld” som nu ses kommer vara 

svår att arbeta ikapp. Prioriteringar är svåra att göra 

eftersom olika målgrupper ses drabbade utifrån olika 

perspektiv. Frågorna om vem eller vad som är vik-

tigast att prioritera är både omfattande och kom-

plexa. Viktigt är att fortsätta arbeta för olika mål-

gruppers tillgång till förvaltningens utbud. Ett väl 

fungerande sätt för att ge fler tillgång till både kul-

tur- och fritidsaktiviteter är de så kallade turnerande 

aktiviteter som verkat på olika platser i kommunen 

utanför förvaltningens väggar såsom exempelvis 

sommargatan, pop up, tagga lov. Även samverkan 

kan konstateras vara en viktig framgångsfaktor för 

att nå många olika grupper. Ett bra exempel är Vi-

kingatid i Falköping som är en berättelse om fynden 

på Köttorget som under sommaren varit tillgänglig 

på torget. Digitala hjälpmedel har förmerat upplevel-

sen och gett de mer kunskapstörstande besökarna 

möjlighet till mer information. Insatsen har gjort 

många mer medvetna om vilken spännande bygd de 

lever i eller besöker och därmed ökar stoltheten och 

bygdens identitet. Konst, kulturarv och fritidsaktivi-

teter har bidragit till ett attraktivare centrum för både 

invånare och besökare. Tack vara de aktiviteter som 

arrangeras förlängs besökarnas vistelse i centrum.  

 

Även besökare på Ekehagens Forntidsby har kunnat 

fördjupa sin kunskap med hjälp av digitala hjälp- 

medel i form av QR-kod och 360-gradersfilm. 

 

Ett arbete med stadskärnans utveckling har pågått 

under längre tid och under 2021 har en arkitekttäv-

ling pågått där fyra byråer har skissat på var sitt för-

slag för stadskärnans gestaltning. En jury väljer ut 

det vinnande förslaget, men har till sin hjälp haft 

möjlighet att ställa frågor till två referensgrupper be-

stående av invånare samt aktörer med verksamhet i 

centrum. Arbetet med referensgrupper planerades 

och leddes av processledare från förvaltningen. God 

effekt uppnås i övergripande processer när arbetet är 

förvaltningsövergripande och personer kopplas på 

utifrån särskild kompetens i vissa delmoment. 
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”Det besöksvänliga kulturarvet” är ett projekt som 

syftar till att synliggöra kulturarvet på plats i land-

skapet och att göra det mer attraktivt och tillgängligt. 

Även här har digitala hjälpmedel ökat tillgänglighet 

och attraktivitet. Detta ses som ett framgångsrikt sätt 

att använda digitaliseringen på eftersom den ger ett 

mervärde till besökaren utan att kräva mer tid av 

verksamheten.   

 

Förvaltningens nya bokningssystem har implemen-

terats i fler verksamheter under våren och resultaten 

är mycket positiva. Besökare ges möjlighet att boka 

biljetter och genom att besöksantalet är begränsat 

kan besöken ”corona-säkras”. Besöksmålens pro-

fessionella intryck ökar i takt med att servicen till 

kunder ökar. Ytterligare en positiv effekt är att med-

arbetarens tid kan nyttas på ett bättre sätt när data-

systemet sparar tid. Ett bra exempel på när digitali-

seringen kommer väl till nytta för både invånare, be-

sökare och verksamheterna.  

 

Till följd av pandemin har evenemang inte kunnat 

genomföras såsom planerat. Flertalet evenemang har 

skjutits på framtiden på grund av restriktioner. 

Föreningsfestivalen som hade planerats att genom-

föras under året har skjutits upp till år 2022. 
 

Uppföljning och analys augusti – december 

Den öppna ungdomsverksamheten och biblioteket 

har haft öppet under hela 2021 med undantag av en 

kort period vid årsskiftet. Verksamheterna har kun-

nat bedrivas smitto-säkert och Falköping är en av få 

kommuner i Sverige som valt att hålla dessa mötes-

platser öppna. Odenbadet var också det första bad-

huset i Skaraborg som öppnade upp för allmänheten. 

Ekehagens Forntidsby genomförde vår-, sommar- 

och höstsäsongerna. Med hjälp av förvaltningens 

nya bokningssystem har service till besökare och all-

mänhet förbättras, exempelvis genom möjlighet att 

förboka biljetter. Även fritid har återgått till ordina-

rie verksamhet, förutom ett fåtal större arrangemang 

som inte kunnat genomföras. 

 

Under hösten återgick verksamheterna till mer ordi-

nära förutsättningar, även om restriktioner och be-

gränsningar låg kvar långt in på hösten. I takt med 

att restriktionerna lättade, hittade besökarna tillbaka 

till flertalet anläggningar och mötesplatser. Ekeha-

gens skolsäsong gick under hösten tillbaka till nor-

mala volymer, men bokningsläget inför 2022 är fort-

farande sämre jämfört med tidigare år. Gruppbok-

ningar, av sällskap som inte är skolor, är fortfarande 

betydligt sämre än tidigare. Erfarenheterna inom fri-

tid är liknande. Mycket återgick till ordinarie plane-

ringar under hösten, men osäkerheten i samhället 

medförde exempelvis att Oden Cup ställdes in. Inför 

våren 2022 flyttas arrangemang och cuper fram till 

senare i vår. De nya vanorna som pandemins be-

gränsningar skapat är troligen här för att stanna. För 

att få tillbaka besökare till verksamheterna kan det 

krävas en del insatser. Mössebergs motionscentral 

och djurpark har fortsatt haft ett högt besöksantal 

under hösten.  

Trots restriktioner har flera arrangemang för både 

barn och vuxna erbjudits fysiskt och digitalt under 

hösten. Kulturarv genomförde ett antal arrangemang, 

de flesta med någon form av restriktion som föränd-

rade den ursprungliga planen. Invigningen av utställ-

ningen IFK Falköping 100 år fick exempelvis plane-

ras om till en premiärdag utan program. Bland annat 

på grund av detta var programmen som arrangerades 

utomhus mest framgångsrika, exempelvis Eldfesten 

på Ekehagens Forntidsby, Vikingaguidningen på Ar-

keologidagen och Vikingaliv på Köttorget under 

Konstnattsveckan. Under sistnämnda arrangemang 

ordnades aktiviteter och guidningar. Spännande att 

se var att plötsligt nåddes en bred målgrupp, även de 

som inte så ofta hittar ut till Ekehagen eller in till 

museet.  

 

Biblioteket och Kulturarv genomförde femtio- re-

spektive sextioårskalas i under hösten. Verksamhet-

erna har bedrivits i nuvarande lokaler i 50 respektive 

60 år. Händelsen uppmärksammades genom olika 

pop up-arrangemang under året samt ett kalas den    

6 oktober med tårta till alla besökare. En utställning 

om bibliotekets verksamheter under 50 år fanns att 

se och aktiviteter som författarbesök för barn, sång 

från elever på Ållebergsgymnasiet och dans från Art 

Dance fanns att njuta av. 

 

Hösten utvecklades till en enda stor jubileumshöst 

på museet. Ett antal insatser genomfördes för att fira 

museets egna 60 år. Bland annat en serie inslag på 

Facebook och Instagram med glimtar ur museets 

samling och tidsbilder från 1961 och 1921, men 

framför allt en jubileumsutställning med premiär 

samma datum som museet öppnade för 60 år sedan, 
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27 november. Jubileumsutställningen genomförs till-

sammans med Falbygdens Hembygds- och Fornmin-

nesförening, eftersom även de jubilerade som före-

ning och spelade en avgörande roll för museets till-

blivelse. Invigningsdagen formades till en Jubile-

umsfest med tårta, sång och musik, invigningstal och 

dans av Kulturskolans elever. Dagen avslutades med 

en konsert av musikgruppen Skördetid på bio Cos-

morama. Medverkade gjorde även radiolegenden 

Claes Astin som reciterade Jönndikter.  

 

Genom att uppmärksamma jubileum sätter verksam-

heten fokus på viktiga frågor. Året 2021 var även jubi-

leumsår för fler verksamheter och fenomen. Allmän 

och lika rösträtt, även för kvinnor, firade exempelvis 

100 år. Museet uppmärksammade detta med en inlå-

nad affischutställning som kompletterades med en del 

lokalt material. Nära knutet till nyss nämnda rörelse, 

demokrati uttryckt i folkrörelse och föreningsliv, fi-

rade även IFK Falköping 100 år. Tillsammans med 

medlemmarna uppmärksammas föreningens första 

100 år under hösten.     

 

Under arbetet med stadskärnan har tankar om mer 

kultur i centrum framförts som en positiv möjlighet. 

Nära sammankopplat med processerna om centrum-

utvecklingen har förvaltningen under året inlett det 

utredningsarbete som inför 2022 formulerats som ett 

politiskt uppdrag: att utreda lokaliseringarna för 

stadsbiblioteket i Falköping, Falbygdens museum 

samt museets samlingar på Aristo med syfte att nå 

ett mer effektivt och ändamålsenligt lokalutnytt-

jande. 
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Samlad bedömning  

Starkt fokus på att i största möjliga mån tillgänglig-

göra verksamheterna har minskat den negativa ef-

fekten av pandemin. Utvecklingen mot målet kom-

mer trots detta att påverkas negativ. Nya förvänt-

ningar och behov som förutspås stanna kvar efter 

pandemin har tydliggjorts. Aktivt och målinriktat ar-

bete har utförts för att nå invånare och besökare med 

tillgängligt utbud. Genom ytterligare bredd, djup i 

och tillgänglighet till förvaltningens utbud kan at-

traktiviteten öka ytterligare. I samband med kommu-

nens satsning för ett levande centrum har tankar 

kring ökat inslag av konst och kultur utvecklats. 

Trots pandemin har evenemang genomförts om än 

ett begränsat antal och i begränsad omfattning. Akti-

vitetsytor och platser att röra sig på har blivit fler ge-

nom arbete med spår och leder men även genom Fri-

tidsbankens Pep up.  

 

Falköpings kultur- och naturarvsarbete har utveck-

lats bland annat genom nya metoder att möta männi-

skor där de befinner sig och att med digitala hjälp-

medel förmera förmerar upplevelsen. Förvaltningen 

prioriterar samverkan och ser att den är nödvändig 

för att nå ut till invånarna på bred front. Jubileum för 

bibliotek och museum har uppmärksammas genom 

firande med aktiviteter. Föreningsfestival kommer 

planeras under 2022 och genomföras under 2023. 

Bedömningen är att  måluppfyllelse är god.  
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

 

 

Utveckla kommunens bemötande och 

servicekvalitet. 

 

Kultur- och fritidsnämnden stödjer kultur-

aktörer som driver näringsverksamhet. 

Nämndens verksamheter arbetar för hög service och 

gott bemötande.  

Strategi för kultur- och fritidsnämnden 

Ett modigt och kreativt arbetssätt och innehåll. 

 

Där barn och unga, stad och landsbygd, trygghet och 

allas rätt att delta prioriteras.  

 

Planerade insatsområden  

Förvaltningen ska prioritera samverkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
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Uppföljning och analys januari – april 

Många positiva insatser har genomförts för att stötta 

näringslivet. Aktiviteter såsom lösenordsjakten har 

genomförts för att stödja handeln samtidigt som det 

gynnat både fysisk aktivitet och social samvaro. Pla-

nering av sommargatan pågår vilket bör gynna den 

lokala handeln. Bokade kulturaktörer har fått betalt 

även om aktiviteten inte kunnat genomföras. Kultur-

aktörer anlitas i popup-serien ”Helt Plötsligt”. Där 

ryms både föreställningar och konstutställningar ut-

omhus, bland annat längs den röda leden på Ålle-

berg.  

 

Förvaltningen ger stöd till Falbygdens Mat och Kul-

tur som har i uppdrag att genomföra arrangemanget 

Påskrundan. Detta ger arbetstillfällen till kreativa nä-

ringar. Arbete pågår med att skapa ett företagsnät-

verk för kreativa näringar tillsammans med närings-

livsavdelningen då de kreativa näringarna själva 

upplever behov av ett branschspecifikt nätverk.   

 

Trots det goda arbetet som genomförts drabbas nä-

ringslivet negativt av pandemin. Bland annat är anta-

let kulturaktörer som anlitats färre än innan pande-

min. Läger och arrangemang ställts in vilket ger en 

negativ effekt för lokala näringsidkare. Även tur-

ismen som skapas genom dessa arrangemang har 

minskat.  

 

Däremot verkar det som att naturturismen har ökat. 

Det är hårt tryck på naturområden, besöksmål i land-

skapet samt spår och leder. Framtida utmaningar blir 

att hitta balans mellan slitage och nyttjande samt 

stärka tillgängligheten. Behovet av iordningstäl-

lande, underhåll, skötsel kommer att öka.    

 

Arbetsförmedlingen har dragit in resurser för de ex-

tratjänster som förvaltningen planerat att använda. 

Även om förvaltningen inte kunnat ta emot så 

många extratjänster så bör frågan beaktas ur ett 

större perspektiv. Det är troligt att fler blir utan me-

ningsfull sysselsättning när arbetsgivarens förutsätt-

ningar att anställa blir sämre. 

 

Möjligheterna ses goda för förvaltningen att locka 

fler besökare till Falköping vilket då kommer gagna 

näringsidkare inom olika branscher. Paketering av 

besöksmål och aktiviteter samt effektiv marknadsfö-

ring är förutsättningar för att lyckas. Odenbadet, 

Ekehagens Forntidsby, sommargatan samt spår och 

leder är ett axplock av kommunens besöksmål. Vad 

är unikt för Falköping i jämförelse med andra kom-

muner i regionen? Vad blir avgörande när människor 

planerar vart de ska resa? Med andra ord, hur ska 

Falköping vinna kampen om de attraktiva besö-

karna?  

 

Uppföljning och analys maj – augusti 

Under sommaren har 35 kulturarrangemang och 

workshops genomförts både i centralorten och på 

mindre orter. På detta sätt har kultur tillgängliggjorts 

till både barn och vuxna samtidigt som kulturaktörer 

har stöttats. Sättet att arbeta med pop up ses fram-

gångsrikt och ambitionerna är att fortsätta med detta 

även efter pandemin, om än med något förändrat 

upplägg med förbättrad marknadsföring. Responsen 

från både kulturaktör och publik har varit positiv. 

Denna arbetsmetod innebär att invånaren tillhanda-

hålls kultur utan att själva behöva planera eller prio-

ritera detta.   

 

Sedan smittspridningen minskade och restriktion-

erna lättade har förvaltningen tagit emot många före-

ningar och aktörer som kommit till Falköping för lä-

ger inom idrotten. Intresset har varit mycket stort 

och det står tydligt att Falköping är mycket attraktiv 

kommun för arrangemang av läger. Möjligheter till 

ytterligare lägerarrangemang ses goda men frågan 

behöver då aktualiseras och prioriteras. Sedan tidi-

gare känner vi till den målkonflikt som uppstår mel-

lan Falköping som lägerstad och kommunens egna 

föreningars intressen. Frågan om att möta behovet 

av bespisning behöver tas med framöver.  

 

Antalet besökare på Mösseberg går inte att mäta 

men uppfattningen är att det varit väldigt många be-

sökare under sommaren. Till kommande år behöver 

möjligheterna till alternativa transportmedel ses över 

då parkeringsplatserna varit fulla. Badet, Ekehagen, 

kulturarvet, sommargatan och Mösseberg ses som 

attraktiva och potentiella besöksmål för många fler. 

Förvaltningen ser goda möjligheter att öka antalet 

turister som besöker Falköping vilket då kommer nä-

ringsidkarna till gagn. Att sätta samman ett sommar-

program med aktiviteter och besöksmål som mark-

nadsförs är en möjlighet. Planering inför sommarsä-

songen 2022 behöver göras i god tid inför somma-

ren.   
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Uppföljning och analys september – december 

Arbetet med Falköpings kommuns stadskärna påver-

kar nämndens verksamhet i stor utsträckning. Det 

finns stor efterfrågan på mer kultur i centrum både 

vad gäller mer konst, mer aktiviteter men också ef-

terfrågan av kultur i form av institution. Detta behö-

ver arbetas vidare med.  

 

Förvaltningens verksamheter såsom Odenbadet, 

Ekehagens Forntidsby och Falbygdens museum at-

traherar besökare från andra orter. Av Ekehagens be-

sökare är det endast 17% som kommer från Falkö-

pings kommun. Siffran gäller både skolverksamhet 

och turistverksamhet.  

 

När restriktionerna lättade under hösten kunde akti-

viteter genomföras. Då skapades också arbetsmöjlig-

heter för kulturarbetare, tekniker m.m. ”Ketchupef-

fekt” är tydlig när restriktionerna lättar. När allting 

kommer igång på en gång, får förvaltningen mycket 

att göra och arbetsmiljön utmanas.  

 

En effekt av pandemin och oro för eventuella re-

striktioner har gett effekt att vi bokar flera lokala 

(Falköping, Skaraborg) aktörer. Vid behov av att 

ställa in är det lättare att göra det med lokala aktörer 

som inte behöver hotell.  

 

Under hösten formerades en grupp som påbörjat ar-

betet med planering av sommar 2022. Tillsammans 

med andra förvaltningar planeras arrangemang och 

gemensam marknadsföring. Syftet är att förbättra för 

besökare såsom invånare så väl som tillresta turister 

så att det blir lätt att ta reda på vad som sker i Falkö-

ping.  

 

Tidigt öppnande av längdskidspåren och skidbacken 

kunde genomföras till följd av kyla. Många uppskat-

tar möjligheterna som detta ger samtidigt som kom-

munen som har driftsansvaret drabbas av högre el-

kostnader.  

 

 

 

 

I början av året drabbades läger, arrangemang och 

aktiviteter negativt av pandemin.  

 

Pandemin har försvårat för kreativa näringar att vara 

verksamma. Förvaltningen har gett stöd i så stor ut-

sträckning som setts möjligt. 

 

Förvaltningen arbetar för att skapa attraktivitet ge-

nom verksamheternas mötesplatser, utbud och eve-

nemang. När antalet besökare till Falköping ökar 

gynnar det näringsidkare inom olika branscher.  

 

Många föreningar och aktörer har under sommaren 

kommit till Falköping för att arrangera läger inom 

idrotten. 

 

Höstens lättade restriktioner gav positiv utveckling i 

arbetet.  

 

Bedömningen är att måluppfyllelse är god.  
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande 

med en tillitsbaserad styrning 

 

 

 En lärande och utvecklande verksamhet. 

Förvaltningens organisation ger utrymme 

för medarbetarna att utveckla idéer och för-

ändra inom verksamheterna. Medarbetarna, 

deras omställningsförmåga, kompetens och 

kunskap är den viktigaste resursen för att uppnå op-

timalt användande av förvaltningens resurser. 

 

Gemensamt fokusområde för förvaltningens kvali-

tetsarbete tas fram varje år. Det valda fokusområdet 

ligger till grund för kunskapshöjande insatser som 

förvaltningens samtliga medarbetare tar del av.  

 

Nätverkande och omvärldsbevakning samt kontinu-

erlig uppföljning av medborgarnas åsikter om verk-

samheten utvecklar förvaltningens arbete. 

 

Förvaltningen genomför dialoger för att tillvarata 

medborgarnas intresse, kunskap och önskemål i frå-

gor som rör verksamheterna.   

 

Strategi för kultur- och fritidsnämnden 

Ett innovativt arbetssätt. 

Där medborgarens behov och förvaltningens för-

nyelse står i centrum. 

 

Planerade insatsområden  

Förvaltningen ska arbeta för att ta miljö- och klimat-

ansvar samt effektivt hushålla med naturens resurser.  

 

Stöd och kunskap ska ges till övriga förvaltningar i 

arbetet med Barnkonventionen.  

 

Ständigt pågående utveckling genom alla medarbeta-

res deltagande ska förbättra förvaltningens verk-

samheter.  

 

Gemensam aktivitet för år 2021: 

 Kunskapshöjande insatser kring de globala må-

len. 

 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-17-genomforande-och-globalt-partnerskap
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Kvalitativa indikatorer  

Berättelsen om förvaltningens arbete för ökad 

medarbetardriven innovation 

Medarbetardag kunde genomföras under hösten. Att 

samla förvaltningens medarbetare från olika avdel-

ningar och verksamheter ökar det kollegiala läran-

det, genererar nya idéer, input, inspiration. Imple-

mentering av idéer kan genomföras inom en specifik 

verksamhet eller gemensamt inom fler verksam-

heter. På dessa träffar får medarbetarna möjlighet att 

vara delaktiga i både planering, uppföljning och ana-

lys av verksamheternas arbete.  

 

Förvaltningsgemensam utbildningsdagar har genom-

förts i Agenda 2030 och de Globala målen. Alla i 

förvaltningen får möjlighet att träffas, känna sam-

manhang och samhörighet samt ta del av det kollegi-

ala lärandet. Utifrån kunskapen som medarbetarna 

får ta del av under dagen skapades handlingsplaner 

avdelningsvis med olika teman att arbeta vidare 

med. Bland annat har alla medarbetare fått i uppgift 

att spela in en film där de redogör för hur de arbetar 

för de globala målen i sin arbetsvardag.  

 

Under pandemin, när stora delar av arbetet skett på 

distans, har det skapats ett behov av att få vara till-

sammans i arbetsvardagen. I de vardagliga mötet 

döljer sig mycket dialog och samarbete som är vik-

tigt för en positiv arbetsmiljö, effektivitet och kva-

lité.  

 

Berättelser om genomförda innovationer inom för-

valtningen 

Ett exempel på när medarbetardriven innovation 

ökat värdet för besökarna är de nya lekaktiviteterna 

som skapats i syfte att besökarna i Ekehagens Forn-

tidsby ska kunna sysselsätta sig med på egen hand. 

 

Redovisning av förvaltningens arbete för minskad 

klimatpåverkan 

Förvaltningen har stort engagemang och god vilja i 

arbetet för minskad klimatpåverkan men utmaningen 

är komplex. Förvaltningen har inte tillräcklig kun-

skap i frågan för att hitta lösningar och prioritera rätt 

i arbetet. Kommunens framtagna klimatstrategi 

kommer ge riktning i arbetet men ytterligare riktlin-

jer anpassade till förvaltningens verksamheter be-

hövs för att ytterligare utveckling ska ske. Kommu-

nala riktlinjer med absoluta miniminivåer såsom ex-

empelvis krav på sopsortering skulle kunna vara till 

hjälp för att prioritera rätt. Förvaltningens mötesplat-

ser ger goda möjlighet att sprida information och 

kunskap till invånare och besökare.  

 

Idag sker arbetet för minskad klimatpåverkan fram-

för allt i vardagen på förvaltningsnivå och inte i de 

politiska besluten. Hade nämndens beslut varit an-

norlunda om det funnits en uttalad arbetsmetod lik-

nande den metod som används för barnkonvent-

ionen?  

 

Grupper för samverkan inom förvaltningen 

Samverkan med både kommunala och civila aktörer 

är stor inom förvaltningen. Många exempel på detta 

finns beskrivna tidigare i denna rapport.  

 

Uppföljning och analys januari – april 

Positiva effekter av pandemin är att föreläsningar, 

nätverksträffar och utbildningar som nu genomförts 

digitalt har tillgängliggjorts för fler medarbetare. 

Därmed ökar omvärldsbevakningen och kompeten-

sen inom förvaltningen.  

 

Medarbetares kreativitet har ställts på sin spets och 

idéer har varit påtagligt avgörande för verksamhet-

erna vilket gett en utveckling. Kompetensutveckling 

under året: Samtliga strateger, chefer och stabsfunk-

tioner har genomgått utbildningen Matchofabriken. 

Falköping har startat upp ett nätverk via KEKS där 

60 olika kommuner utbyter erfarenheter om digitala 

mötesplatser och gaming. En effekt av detta är bland 

annat att en digital mötesplats skapas för hela Sve-

rige. Här ses goda möjligheter att fortsätta utveckla 

på olika sätt t.ex. måla och skapa digitalt, laga mat 

och workshops digitalt.  

 

Medarbetare som arbetar hemifrån har upplevelse av 

att det dagliga informations- och kunskapsutbytet 

gått förlorat och en del av processerna tar längre tid 

att genomföra till följd av detta. Även ergonomiska 

nackdelar syns när arbetsplatsen finns i hemmet.   
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Uppföljning och analys maj – augusti 

För att leva upp till målet att vara en utvecklande 

och förnyande organisation krävs positivt motta-

gande av idéer, förslag och kritik men även att med-

arbetare och chef kan vara kritiska mot den egna ar-

betsinsatsen. En fråga som alltid är aktuell för samt-

liga verksamheter att ställa sig är: Vilken målgrupp 

inkluderas inte i verksamheten? 

 

Bedömningen är att förvaltningen arbetar på ett posi-

tivt sätt med utveckling och förnyelse. Detta arbete 

beskrivs under övriga tre mål med fokus på mål 1 

Metodutvecklande insatser.  

 

Ett annat tillvägagångssätt är att genomföra mark-

nadsundersökningar utanför den egna verksamheten 

där man möter människor som normalt inte besöker 

verksamheterna, för att på så sätt få nya perspektiv. 

Denna typ av undersökning är resurskrävande och 

behöver ställas mot den nytta som förvaltningens re-

surser används till idag  

 

En kultur som präglas av tillit och tilltro är en grund-

läggande faktor för ett innovativt arbetsklimat. Re-

sultaten från medarbetarundersökningen som ge-

nomfördes under vintern visar på ett gott arbetskli-

mat och mycket nöjda medarbetare. Upplevelsen är 

att förändringar i det lilla sker hela tiden. Det är ofta 

de små kontinuerliga förändringarna som är hållbara 

på sikt. Omvärldsbevakning är viktigt för att ta lär-

dom av andra och att få kreativa inspel till den egna 

verksamheten. Även kritisk granskning och syn-

punktsinhämtning är en viktig faktor för god ut-

veckling och förnyelse. Här pågår mycket gott ar-

bete som ska bibehållas för fortsatt positiv utveck-

ling av förvaltningens arbete.  

. 

 

 

De kommunstrategiska medel som tilldelats förvalt-

ningen har gett god effekt för invånarna. Betydelse-

fulla arbeten och även fysisk utveckling har skapats 

så som exempelvis cykelparken i Floby, områdesba-

serat arbete, Det besöksvänliga kulturarvet, Åsarp 

motionsspår.  

 

Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en hand-

lingsplan för implementering av Barnkonventionen i 

samtliga förvaltningar i kommunen. Arbete sker 

också för att ge stöd i frågan till andra förvaltningar. 

Revisorer som granskat kommunens arbete har upp-

märksammat behovet av att öka det kollegiala läran-

det. En formalisering av metod för hur nya idéer, in-

put, inspiration och implementering kan delas mel-

lan medarbetare och verksamheter inom förvalt-

ningen har genomförts. På detta sätt tar förvalt-

ningen bättre vara på kompetensen som finns i verk-

samheterna.  
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Uppföljning och analys september – december 

Med hjälp av strategiska utvecklingsmedel har Sten-

storputredningen genomförts. I utredningen medver-

kar en god bredd av aktörer. Ett antal utvecklings-

områden har identifierats både internt inom organi-

sationen, men också kring hur aktörerna kan formera 

sig och gemensamt driva frågor.  

 

Tre förvaltningsövergripande strategier: 

Arbetsmarknadsstrategin 

När förvaltningen tar ansvar för människors integre-

ring i arbete gynnas både individen och samhället. 

Om rätt person matchas till uppdrag blir det en win-

win-situation. Samtidigt kräver nya medarbetare tid 

av kollegor för att genomföra uppdrag. Under året 

har några nya medarbetare tagit del av förvaltningen 

som arbetsplats genom arbetsmarknadsåtgärder.  

 

Klimatstrategin 

För att genomföra en del av de möjligheter som ses 

krävs att andra förvaltningar förändrar sitt sätt att ar-

beta och att beslut och ansvar sker centralt i kommu-

nen. När förvaltningen upplever lågt inflytande och 

påverkansmöjlighet i en strategi blir det svårt att 

fånga helheten i frågan. De möjligheter förvalt-

ningen ser för att arbete med strategin är i första 

hand lärandeinsatser och kunskapsspridande.  

 

Digitaliseringsstrategin 

Stora steg har tagits för ökad digitalisering. För att 

motverka pandemins effekter har verksamheterna 

tillgängliggjort så stora delar av utbudet som varit 

möjligt genom just digitala kanaler. Utifrån fysiska, 

psykiska och geografiska hinder som människor mö-

ter i sin vardag, så finns det all anledning för förvalt-

ningen att fortsätta erbjuda aktiviteter både digitalt 

och fysiskt.  

 

Det nya digitala systemet Actor har tagits i bruk un-

der året. Med hjälp av systemet effektiviseras arbetet 

med bidrag, bokningar och betalningar. Syftet är att 

förenkla och effektivisera handläggningen samt höja 

kvalitén för kunder som själva kan genomföra bok-

ningar etc. under den tid på dygnet de önskar.  

 

Invånare som inte har digital kunskap får hjälp med 

att boka via telefon. 

 

Pandemin har lett till en kraftig ökning av digitala 

utbildningar och föreläsningar vilket har möjliggjort 

för fler att ta del av kunskapshöjande insatser.  

 

 

 

 

Samlad bedömning  

Förvaltningen konstaterar att det inom uppdraget 

finns svårigheter att arbeta för att ta miljö- och kli-

matansvar samt effektivt hushålla med naturens re-

surser. Kompetenser inom området kommer använ-

das under 2022 för att bättre förstå var effekter kan 

ses. 

 

Stöd och kunskap har delvis getts till övriga förvalt-

ningar i arbetet med Barnkonventionen. Under 2022 

startas ett förvaltningsövergripande arbete under led-

ning av kultur- och fritidsförvaltningen. 

 

Med det tillitsbaserade ledarskapet som utgångs-

punkt sker en ständigt pågående utveckling där alla 

medarbetares deltagande förbättrar förvaltningens 

verksamheter.  

 

Gemensam aktivitet för år 2021 är genomförd.  

 

Bedömningen är att måluppfyllelse är god.  
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Verksamhetsredovisning

verksamhetsredovisning 

I avvaktan på fortsatt arbete med att utveckla nyck-

eltal för nämndens verksamheter redovisas uppgifter 

om verksamheternas brutto- och nettokostnader 

kopplade till antalet invånare. Denna statistik kan 

inte jämföras med statistik hämtad ur Kolada som 

bygger på kommunens samtliga kostnader per verk-

samhet och som även inkluderar en andel av kom-

munens gemensamma overheadkostnader. 

 

ekonomisk förändrning jämfört med 

verksamhetsplaneringen 

Ekonomiska förändringar har skett genom nya löne-

avtal och justeringar för kapitalkostnader, sänkta 

personalkostnadspålägg och internhyror utifrån 

kommunens ekonomistyrprinciper. Beslut om tillfäl-

liga medel för strategisk utveckling för fem projekt 

för att nå kommunens övergripande mål. Budgetväx-

ling med tekniska nämnden för ny organisation för 

enheten Platåberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



nämndsberättelse 

verksamhetsredovisning för år 2021 I kultur- och fritidsnämnden I 31 

Personalredovisning  

personalredovisning 

Antalet årsarbetare har ökat jämfört med föregå-

ende år och uppgår till 75,7 årsarbetare och översti-

ger budget. Ökningen uppgår till 7,5 årsarbetare. 

Under året överfördes personal från tekniska nämn-

den för enheten Platåberg. Budgeten har justerats 

med 2,65 årsarbetare för denna förändring. Andra 

orsaker till ökningen är tillfälliga anställningar i de 

strategiska utvecklingsprojekt som bedrivits samt 

att sommarverksamheten inom öppen ungdoms-

verksamhet varit mer omfattande i år, med stort an-

tal timanställda, genom tillgång på extra finansie-

ring. Även två extratjänster har funnits inom fritid 

under halva året. 

 

Flera verksamheter inom förvaltningen har säsongs-

variationer i personalförbrukningen. Det gäller ba-

det, lovverksamheten och Ekehagens forntidsby. 

 

Antalet föräldraledighetsdagar har ökat. 

 

Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen är 5 % 

och den totala sjukfrånvaron för hela kommunen är 

7,1 %. Av förvaltningens medarbetare har 56 % 

ingen sjukfrånvaro alls under år 2021 och 23,5 % 

har 1–5 sjukfrånvarodagar. Det syns en ökning i 

sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar.  

Det är fortsatt stora skillnader på sjukfrånvarons 

fördelning mellan kvinnor och män även om en 

minskning ses för båda könen. 

kompetensförsörjning 

Inom vissa personalkategorier finns svårigheter att 

rekrytera personal med efterfrågad kompetens och 

erfarenhet. Bibliotekarier, badpersonal och fritidsle-

dare är yrkesgrupper med begränsat antal sökande 

eller där kompetenshöjande insatser istället får ske 

inom organisationen. 

 

Personalomsättningen är låg inom tillsvidarean-

ställd personal. Under året har rekryteringar gjorts 

inom verksamhetsområde Fritid. 

 

personalmässig förändring jämfört med 

personalplaneringen 

Befintlig personal har övertagits från tekniska 

nämnden i samband med att enheten Platåberg bil-

dades 1 april. Budgeten har justerats med 2,65 års-

arbetare. 

PERSONALREDOVISNING 
BOKSLUT 

2020 

BOKSLUT 

2021 

BUDGET 

 2021 

AVVIK

 2021 

PROG

 AUG 2021 

Verksamhet

Årsarbetare 68,2 75,7 72,7 3,0

 - Tillvidareanställda 52,8 53,2 63,1 -9,9

 - Visstidsanställda 5,6 7,8 3,1 4,7

 - Timanställda 9,9 14,7 6,5 8,2

Årsarbetare per verksamhet

 - Stab & strategi 13,4 12,1 12,5 -0,4

 - Kultur 25,7 26,8 25,8 1,0

 - Fritid 29,1 36,8 34,4 2,5

Pensionsavgångar 1,0 0,0 0,0 0,0

Rekryteringar - tillsvidareanställning 2,0 5,0

SJUKFRÅNVARO 

Sjukfrånvaro - antal sjuk timmar av 

tillgänglig ordinarie arbetstid %

Totalt 6,5% 5,0%

Kvinnor 9,1% 7,7%

Män 2,5% 1,4%

Varav över 60 dagar 43,2% 53,6%

     - 29 år 3,2% 2,2%

30 - 49 år 5,9% 4,4%

50 år - 9,5% 8,1%

Andel arbetstagare som inte har någon  

sjukfrånvaro alls
56,0% 56,0%

Andel arbetstagare med 1-5 

sjukfrånvarodagar
18,0% 23,5%
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Förväntad utveckling  

skulden 

Pandemin skapar en så kallad skuld utifrån kultur- 

och fritidsnämndens reglerade uppdrag. Fler barn 

som inte lär sig simma, föreningar som minskar 

verksamhet och färre ungdomar som är fysiskt ak-

tiva, läsförståelse som minskar när ytor mellan bib-

liotekarier och invånare blir färre, kulturarv och 

kultur som inte upplevs när scener och verksam-

heter inte får vara öppna och tillgängliga. Det kom-

mer vara avgörande för kultur- och fritidsnämnden 

att kompensera för detta i flera år framöver. 

 

prioriteringar 

Kopplat till denna skuld blir det också väsentligt att 

landa i vad som ska prioriteras. En åldrande befolk-

ning utmanar det ekonomiska utrymmet för kultur- 

och fritidsnämnden. Vilka mötesplatser ska finnas? 

Vilka anläggningar ska finnas och var ska de fin-

nas? På vilket sätt ska verksamheterna bedrivas för 

att nå så många som möjligt på ett så bra sätt som 

möjligt? Falköpings struktur idag utmanar när re-

surser ska fördelas. Det kommer sannolikt att behö-

vas en kultur- och fritidsstrategi som är politiskt an-

tagen som sätter riktningen i sektorns frågor kopp-

lat till kommunens övergripande utveckling. 

 

Särskilda satsningar som behöver hanteras fram-

över berör resurser till den öppna ungdomsverk-

samheten, investeringsbehov kring Odenbadet, kul-

turverksamhet i centrum, fortsatt arbete med ut-

veckling av Medborgarhuset, områdesbaserat arbete 

i Falköpings kommuns olika samhällen också kopp-

lat till attraktiva biblioteksfilialer och tillgängliga 

ytor för fysisk aktivitet.   

 

digital utveckling 

Den höga innovationskraft som funnits under pan-

demin kommer att prägla utvecklingen av arbetet 

framåt. Det digitala utbud som tagit form behöver 

utvärderas och göras till en del av det basutbud 

verksamheterna består av. Detta skapar utrymme att 

forma om tidigare sätt att bedriva verksamhet på. 

Denna utveckling kommer att synas både kopplat 

till det som erbjuds invånaren och det som påverkar 

medarbetaren. Färre resor till och från arbetet, fler 

digitala möten, fler digitala mötesplatser m.m.  

 

I enlighet med digitaliseringsstrategin ska digitala 

lösningar underlätta arbetet och ersätta den beman-

ning som enligt framtidsanalyser gällande demo-

grafiska förändringar inte ses tillgänglig framöver. 

Den digitala resa som genomförs påverkar ofta 

medarbetarens arbetsbörda och kan direkt leda till 

minskat behov av antalet medarbetare. Som regel 

krävs ekonomiska resurser för att möjliggöra en 

ökad digitalisering. I syfte att frigöra ekonomiska 

resurser kan antalet medarbetare minskas. Med 

andra ord så föreligger risk att antalet medarbetare 

minskas innan bristen på medarbetare är ett faktum. 

På så sätt försvagas organisationen inför en förestå-

ende utmaning.  

 

projekt och tillfälliga medel 

Nämnden har under året många tillfälliga projekt 

och medel ifrån kommunens övergripande strate-

giska medel och statliga tillfälliga satsningar. Att 

lyckas utföra projekt på kort tid av hög kvalité ut-

manar förvaltningen och ställer höga krav. Det är 

många medarbetare som arbetar hårt för att dessa 

projekt och medel ska användas ansvarfullt och det 

ökar arbetsbelastningen under året.  

 

minskade resurser 

Förvaltningen arbetar sedan flera år med att opti-

mera utfallet av investerade medel. Även om effek-

tiviseringsarbetet genomförs med hög lojalitet mot 

arbetsgivaren och god flexibel förmåga så ses ris-

ken att effektivisering kommer drabba invånare.  

Åtgärder såsom minskade öppettider, försämrat ut-

bud och färre mötesplatser ses som möjliga vägar 

att gå. Landsbygden förefaller extra utsatt i bespa-

ringstider då verksamheten på landsbygd som regel 

kostar mer per deltagare jämfört med verksamheten 

i Falköpings centralort. Ytterligare identifierad risk 

är att kommunens förvaltningar generellt sett agerar 

med kortsiktighet och prioriterar de egna verksam-

heterna istället för att se helhetseffekten som skapas 

när förvaltningarna agerar som en helhet.  
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Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning 

 

Det är nu andra året som nämndens verksamheter 

och ekonomi stort påverkats av samhällets restrik-

tioner för minskad smittspridning av coronaviruset. 

Kultur- och fritidsnämndens resultat för år 2021 

uppvisar ett underskott om 2.242 tkr.  

 

I prognosen som lämnades per augusti bedömdes att 

underskottet kunde uppgå till 3.800 tkr. Därefter 

kom beslut om att flera restriktioner skulle hävas 

från slutet av september vilket medförde att badet 

och hallarna kunde öppna upp. En annan orsak till 

avvikelse mellan prognos och utfall är att ett av de 

strategiska utvecklingsprojekten inte kunnat slutfö-

ras med överskott som följd. 

 

Intäkter 
Intäkterna uppgår till 15,9 mnkr och är i nivå med 

budget.  

 

Större negativa avvikelser märks för avgifter och öv-

riga intäkter som speglar pandemins effekter av be-

gränsning och nedstängning av verksamheter på 

grund av covid-19 med lägre intäkter från badet, 

halluthyrning och Ekehagen. Minskning uppvägs av 

större intäkter från statsbidrag och interna intäkter. 

Den senare typen av intäkter bär dock en stark kopp-

ling till ökade kostnader i samma nivå, vilket in-

täktsbortfallet från avgifter och övriga intäkter inte 

har. Kostnaden för att driva de drabbade verksam-

heterna har i viss mån anpassats men långt ifrån ni-

vån för intäktsbortfallet.  

 

Ökade statsbidrag avser ersättning för sjuklönekost-

nader, sommarlovsverksamhet, lönebidrag för extra-

tjänster samt från Statens Kulturråd till Skapande 

skola och Stärkta bibliotek. Interna avvikelser kom-

mer bland annat från folkhälsomedel, SIR-medel och 

ersättning för handledning av feriepersonal.  

 

Kostnader 
Kostnaderna uppgår till 91,3 mnkr och är cirka 2,4 

mnkr högre än budget. 

 

Under året togs beslut om bildandet av enheten Platå 

och cirka 5,7 mnkr överfördes från tekniska nämn-

den vilket tillsammans med nya löneavtal och de till-

fälliga strategiska utvecklingsmedlen förklarar var-

för personal- och verksamhetskostnader har stor ök-

ning jämfört med föregående år. 

 

Budgetavvikelser för verksamhetskostnader och in-

terna kostnader kan kopplas till de ökade resurserna 

från statsbidrag, folkhälsomedel och andra tillskott 

som nämnden erhållit för att driva specifika verk-

samheter. En oreglerad internhyra för idrottshall på 

nya Vindängenskolan ingår också i avvikelsen. 
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Verksamhetsredovisning 

 

Stab & strategi  

Verksamheten Stab & Strategi utgörs av förvalt-

ningsledning och vissa övergripande verksamheter 

som inkludering, kultur, ungas inflytande och del-

aktighet samt nämndens verksamhet. 

 

Pandemiåret har haft viss påverkan på hur verksam-

heten kunnat bedrivas. Begränsad omfattning rör 

bland annat området inkludering som ger överskott 

av budgeterade medel. Kostnadsersättning för ökad 

sjukfrånvaro har erhållits för perioden januari till 

september och uppgår till 121 tkr. Byte av verksam-

hetssystem har gett ökade kostnader under införan-

det. 

 

Beslut har tagits om att bevilja stimulansmedel ur 

den sociala investeringsreserven (SIR) om 163 tkr 

för att under år 2021 och 2022 genomföra en utred-

ning om framtida stöd till civilsamhället. Hittills har 

cirka 100 tkr förbrukats. 

 

Projekt om att med ”Medborgarhuset som bas för 

mer kultur till fler” har genomförts inom ram för 

beviljade strategiska utvecklingsmedel, dvs 325 tkr. 

 

Utfallet jämfört med verksamhetens budget visar ett 

överskott om 143 tkr. 

 

Kultur 

I verksamhetsområde Kultur ingår bibliotek och 

kulturarv (Falbygdens museum och Ekehagens 

Forntidsby). 

Bibliotek 

Utfallet för biblioteksverksamheten visar endast en 

liten avvikelse mot budget. Ett större bidrag från 

Statens Kulturråd för Stärkta bibliotek har beviljats 

under året. Endast en mindre del har hittills förbru-

kats och drygt 500 tkr överförs till år 2022. 

Kulturarv  

Resultat för museet visar ett mindre överskott. Av 

kommunens strategiska utvecklingsmedel erhöll 

museet 800 tkr till projektet ”Det besöksvänliga 

kulturarvet” för att öka landskapets tillgänglighet 

och attraktionskraft. Projektet är genomfört inom 

ramen för tilldelade medel. 

Ekehagens Forntidsby har även under det gångna 

året sett verksamheten begränsas på grund av covid-

19. Påverkan är inte lika omfattande som föregå-

ende år. Intäktsbortfall uppgår till cirka 900 tkr och 

det är skolverksamhet och butik som drabbats me-

dan turistverksamhet och servering varit tillfreds-

ställande. Lägre bemanning och minskade övriga 

kostnader bidrar till att årets underskott begränsas 

till knappt 700 tkr. 

Fritid 

Verksamhetsområde Fritid innehåller bad, fritids- 

och friluftsanläggningar samt öppen ungdomsverk-

samhet. 

Bad & Fritid 

Fram till sommaren var badet endast öppet för skol-

bad och simskola. Under sommaren och från att re-

RESULTAT PER

VERKSAMHETSOMRÅDE (TKR) 

BOKSLUT 

2020 

BOKSLUT 

2021 

BUDGET 

 2021 

AVVIK

 2021 

PROG

 AUG 2021 

Stab & strategi -12 411 -13 044 -13 187 143 -13 187

Kultur -17 268 -17 259 -16 664 -595 -17 364

Fritid -38 163 -45 089 -43 299 -1 790 -46 399

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND -67 843 -75 392 -73 150 -2 242 -76 950

RESULTAT PER

VERKSAMHETSOMRÅDE (TKR) 

BOKSLUT 

2020 

BOKSLUT 

2021 

BUDGET 

 2021 

AVVIK

 2021 

PROG

 AUG 2021 

Stab & strategi -12 411 -13 044 -13 187 143 -13 187

Kultur - Bibliotek -9 083 -9 341 -9 324 -17 -9 324

Kultur - Kulturarv -8 185 -7 919 -7 340 -579 -8 040

Fritid - Bad & Fritid -34 135 -40 143 -38 419 -1 724 -41 519

Fritid - Öppen ungdomsverksamhet -4 028 -4 945 -4 880 -65 -4 880

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND -67 843 -75 392 -73 150 -2 242 -76 950
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striktionerna upphörde i slutet av september har ba-

det varit öppet för allmänheten. 23 % av de budge-

terade intäkterna har uteblivit motsvarande 1.400 

tkr.  

 

Nedstängning på grund av pandemin har även på-

verkat intäkterna från uthyrning av idrottsanlägg-

ningar. Internhyran för ny idrottshall på Vindängen-

skolan blev inte budgetreglerad i samband med att 

skolan togs i drift och medför därför ett underskott. 

Från de strategiska utvecklingsmedlen beviljades 

medel till två projekt inom fritidsområdet - ”Mötes-

plats Floby” och ”Elljusspår Åsarp” – med 300 tkr 

respektive 700 tkr. Projektet som rör anläggande av 

elljusspår i Åsarp har inte kunnat genomföras som 

planerat. Av projektmedlen för de båda projekten 

återstår cirka 450 tkr. 

 

Underskottet inom Bad & Fritid uppgår till cirka 

1.700 tkr. Eftersom restriktioner på grund av covid-

19 togs bort under hösten kunde verksamheten där-

efter bedrivas i normal omfattning samt att medlen 

för strategisk utveckling inte förbrukats har utfallet 

blivit bättre än i prognos från augusti. 

Öppen ungdomsverksamhet 

Öppen ungdomsverksamhet har fått utökade resur-

ser till sommarverksamhet från Socialstyrelsen och 

kommunens bostadsbolag. Kompetens- och arbets-

livsförvaltningen har bidragit till att ett stort antal 

feriearbetande ungdomar kunnat engageras i arbe-

tet. Bidragens storlek uppgår till 1 300 tkr.  

 

Ett strategiskt utvecklingsprojekt har även bedrivits 

inom den öppna ungdomsverksamheten som bevil-

jats 610 tkr för ”Områdesbaserat arbete – Allaktivi-

tetshus”. Projektet är genomfört inom ramen för be-

slutat anslag. Avdelningens utfall jämfört med bud-

get visar ett mindre underskott. 

 

Strategiska utvecklingsmedel 

De tillfälliga strategiska utvecklingsmedel nämnden 

tilldelats för att genomföra fem projekt uppgick till 

2.735 tkr. Budgeten har fördelats till det verksam-

hetsområde som är berört och ingår i tabellerna för 

den ekonomiska redovisningen. Kommentarer om 

projektens ekonomiska utfall ingår i respektive 

verksamhetsområde ovan.  

 

Sammantaget kan sägas att fyra av projekten har 

genomförts i planerad omfattning och därmed slut-

förts med mindre avvikelser mot budgeten. Ett av 

projekten har delvis genomförts men på grund av 

projektets korta genomförandetid och medverkan 

från annan part har det inte gått att fullfölja pro-

jektets hela ambition.  

 

Ny möjlighet att ansöka om strategiska utvecklings-

medel finns för budgetåret 2022, då även med be-

slut om fleråriga projekt. 

  

STRATEGISKA UTVECKLINGSMEDEL 
BOKSLUT 

2021 

BUDGET 

 2021 

AVVIK

 2021 

PROG

 AUG 2021 

Mötesplats Floby -265 -300 35 -300

Elljusspår Åsarp -283 -700 417 -700

Områdesbaserat arbete - allaktivitetshus -609 -610 1 -610

Det besöksvänliga kulturarvet -800 -800 0 -800

Medborgarhuset - mer kultur till alla -330 -325 -5 -325

SUMMA STRATEGISKA UTVECKLINGSMEDEL -2 287     -2 735      448     -2 735     
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Investeringsredovisning 

Nämndens anslag för investeringar för år 2021 upp-

gick ursprungligen till 900 tkr. Fullmäktige över-

förde 688 tkr från tekniska nämnden i samband med 

beslut kopplat till enheten Platåbergen. 

 

Årets anslag har förbrukats och ett mindre under-

skott om 7 tkr har uppstått. 

Inventarier kultur/fritid 

Inköp avser utrustning i samband med byte till nytt 

verksamhetssystem Actor. 

Inventarier idrottshallar 

Övervägande delen av årets inköp rör etableringen 

av förvaltningens nya verksamhetssystem Actor 

såsom utrustning för kassa- och passagesystem. Ut-

byte har gjorts av ett antal fotbollsmål med tillbehör, 

innebandysarg och utrustning till badet. 

Konst 

Konstinköp har gjorts av bland annat textila konst-

verk till biblioteket och Högstadium Centrum. 

Inventarier utrustning Mösseberg 

Åtgärder och förbättringar av gula spåret på Mösse-

berg har genomförts. Utbyte av brygga i sjön vid 

motionscentralen. Inköp av ett antal bord och bänkar 

samt övrig utrustning till friluftsområdet. Inköp av 

kompressorer till snökanonerna. 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSREDOVISNINGS (TKR) 
BOKSLUT 

2020 

BOKSLUT 

2021 

BUDGET 

 2021 

AVVIK

 2021 

PROG

 AUG 2021 

Investeringar

Inventarier kultur- / fritid -389 -168 -400 232 -100

Inventarier idrottshallar -391 -869 -400 -469 -700

Konstinköp -100 -94 -100 6 -100

Inventarier Mösseberg -465 -688 224 -688

Summa investeringar -880 -1 595 -1 588 -7 -1 588

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND -880 -1 595 -1 588 -7 -1 588



ekonomisk redovisning 

verksamhetsredovisning för år 2021 I kultur- och fritidsnämnden I 37 

Politiska uppdrag under år 2021 

 

1. Motion från Socialdemokraterna att utreda allmänna grill- och mötesplatser 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en nulägesanalys under 2021 av 

läget med allmänna grillplatser/vindskydd i hela kommunen. Förvaltningarna har tagit fram ett underlag på be-

fintliga grillplatser som finns idag, förslag på hur antalet mötesplatser med grill- och sittmöjligheter skulle kunna 

ökas, tagit fram en kostnadsuppskattning för framtida drift och investeringar samt en ansvarsfördelning mellan 

förvaltningarna. En digital karta på utplaceringar är skapad och kan komma att revideras vid eventuella föränd-

ringar i beslut. 

Redovisning och förslag till beslut av utredningen kommer att ske i respektive nämnd i samband med årsbokslut 

2021.  

 



 

 

 

Besöksadress: Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9Postadress 521 81 Falköping 

Telefon, växel: 0515-88 50 00 Epost: kommunen@falkoping.se Webbplats: www.falkoping.se 
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§ 5 Dnr 2020/00063  

Intern kontroll för kultur- och fritidsförvaltningen 2021 – 
rapport 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Rapport för kultur- och fritidsnämndens interna kontroll 2021 godkänns 

och överlämnas till kommunstyrelsen och kommunrevisionen.              

Sammanfattning 

Under 2021 har förvaltningen genomfört internkontroll i huvudsak enligt 

upprättad internkontrollplan. Konstateras kan att utvecklingsarbetet med 

punkterna i intern kontrollplan 2021 har fått stå tillbaka till följd av 

pandemin. 

Utfallet av kontrollerna visar dock ett positivt eller neutralt resultat. 

Följande förbättringsområden har framkommit i kontrollerna: 

 Fortsatt arbete gällande säkerhet vid evenemang. 

 Ytterligare arbete pågår för att förbättra dokumenthanteringsplanen. 

 Ytterligare arbete behövs för att förbättra G-katalogens struktur och 

användande.                                     

Bakgrund 

Enligt kommunallagen 6 kap. 6§ ska nämnderna var och en inom sitt område 

se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verk-

samheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 

verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.  

För att minimera risken att kommunen lider förtroende- eller ekonomisk 

skada samt att beslut inte verkställs, krävs en väl fungerande internkontroll. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret, som ett led i sin uppsikts-

plikt, att tillse att det finns en god internkontroll samt att utvärdera kommun-

ens samlade system för internkontroll. Internkontrollen ska utformas för att 

uppnå hög kvalitet i kommunens verksamheter. Internkontrollen syftar till att 

uppnå följande. 

• Lagar och kommunens styrdokument ska följas. 

• Identifiera, bedöma och förebygga risker som kan skada kommunen 

ekonomiskt eller förtroendemässigt. 

• Vara ett hjälpmedel för förvaltningarna i arbetet med att uppnå de gemen-

samma målen. 

Nämnderna ska senast i samband med årsredovisningen rapportera resultatet 

från uppföljningen av den interna kontrollen. I de fall resultatet av kontroll-
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erna bedöms vara otillräckliga ska en åtgärdsplan tas fram och bifogas 

rapporten. 

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljnings-

rapporter utvärdera kommunens samlade resultat för intern kontroll. Ut-

värderingen ska överlämnas till kommunens revisorer. 

Intern kontrollplan 

Följande kontrollpunkter var kommunövergripande och beslutade av 

kommunstyrelsen. 

1. Leverantörstrohet (kommungemensam) 

2. Dataskyddsförordningen (GDPR) (kommungemensam) 

 

Följande kontrollpunkter har beslutats av kultur- och fritidsnämnden som 

interna.  

3. Dokumenthanteringsplan 

4. G-katalogens struktur och användande 

5. Trygga och funktionella lokaler 

6. Säkerhet evenemang 

7. Barnkonventionens efterlevnad      

Förvaltningens bedömning 

Bedömningen är att arbetet med intern kontroll har fungerat men inte 

prioriterats under året till fördel för omställningsarbete utifrån pandemins 

påverkan. Utvecklingsarbete kopplat till intern kontroll har därför inte 

genomförts enligt ambitionsnivån som fanns när planen antogs. Förvalt-

ningen bedöms inte tagit skada av detta men några punkter behöver fortsatt 

bearbetas under 2022.     

Finansiering 

Arbetet med intern kontroll har inte påverkats av ekonomiska resurser. 

Barnkonsekvensanalys 

Förvaltningen bedömer av internkontrollplanens redovisning att kontroll-

punkterna om säkra evenemang, lokaler och dataskyddsförordningen 

(GDPR) påverkar barn. Övriga kontrollpunkter bedöms påverka barn 

indirekt eller inte alls och dessa omfattas inte i denna analys. I enlighet med 

GDPR så ska barns personuppgifter ha särskilt skydd. Gällande lokaler inom 

öppen ungdomsverksamhet så har verksamheten valt att kringgå problemet 

genom att samverka med andra aktörer i deras lokaler. Rutiner har inte tagits 

fram gällande säkerhet vid evenemang då det inte varit möjligt att genomföra 

evenemang till följd av pandemin. De två senare kontrollpunkterna verkar 
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för att fler ska ges möjlighet att ta del av utbud, aktiviteter och mötesplatser 

vilket ger positiva effekter för barns och ungas hälsa och fritid i Falköpings 

kommun. Den sista punkten i intern kontrollplan handlar om barnkonven-

tionens efterlevnad. Detta är naturligtvis en mycket viktig punkt för att beslut 

ska tas med hänsyn till barn och ungas perspektiv. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 14 februari 2022 

Intern kontrollplan 2021 

Rapport över utförd intern kontroll 2021       
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 Kultur- och fritidsnämnden 

Intern kontroll för kultur- och fritidsförvaltningen 2021 – 
rapport 

Förslag till beslut 

1 Rapport för kultur- och fritidsnämndens interna kontroll 2021 godkänns 

och överlämnas till kommunstyrelsen och kommunrevisionen.               

Sammanfattning  

Under 2021 har förvaltningen genomfört internkontroll i huvudsak enligt 

upprättad internkontrollplan. Konstateras kan att utvecklingsarbetet med 

punkterna i intern kontrollplan 2021 har fått stå tillbaka till följd av 

pandemin. 

Utfallet av kontrollerna visar dock ett positivt eller neutralt resultat.  

Följande förbättringsområden har framkommit i kontrollerna: 

 Fortsatt arbete gällande säkerhet vid evenemang. 

 Ytterligare arbete pågår för att förbättra dokumenthanteringsplanen. 

 Ytterligare arbete behövs för att förbättra G-katalogens struktur och 

användande.  

Bakgrund 

Enligt kommunallagen 6 kap. 6§ ska nämnderna var och en inom sitt område 

se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verk-

samheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 

verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.  

 

För att minimera risken att kommunen lider förtroende- eller ekonomisk 

skada samt att beslut inte verkställs, krävs en väl fungerande internkontroll. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret, som ett led i sin uppsikts-

plikt, att tillse att det finns en god internkontroll samt att utvärdera kommun-

ens samlade system för internkontroll. Internkontrollen ska utformas för att 

uppnå hög kvalitet i kommunens verksamheter. Internkontrollen syftar till att 

uppnå följande. 
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• Lagar och kommunens styrdokument ska följas. 

• Identifiera, bedöma och förebygga risker som kan skada kommunen 

ekonomiskt eller förtroendemässigt. 

• Vara ett hjälpmedel för förvaltningarna i arbetet med att uppnå de gemen-

samma målen. 

 

Nämnderna ska senast i samband med årsredovisningen rapportera resultatet 

från uppföljningen av den interna kontrollen. I de fall resultatet av kontroll-

erna bedöms vara otillräckliga ska en åtgärdsplan tas fram och bifogas 

rapporten. 

 

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljnings-

rapporter utvärdera kommunens samlade resultat för intern kontroll. Ut-

värderingen ska överlämnas till kommunens revisorer. 

 

Intern kontrollplan 

Följande kontrollpunkter var kommunövergripande och beslutade av 

kommunstyrelsen. 

1. Leverantörstrohet (kommungemensam) 

2. Dataskyddsförordningen (GDPR) (kommungemensam) 

 

Följande kontrollpunkter har beslutats av kultur- och fritidsnämnden som 

interna.  

3. Dokumenthanteringsplan 

4. G-katalogens struktur och användande 

5. Trygga och funktionella lokaler 

6. Säkerhet evenemang 

7. Barnkonventionens efterlevnad      

Förvaltningens bedömning 

Bedömningen är att arbetet med intern kontroll har fungerat men inte 

prioriterats under året till fördel för omställningsarbete utifrån pandemins 

påverkan. Utvecklingsarbete kopplat till intern kontroll har därför inte 

genomförts enligt ambitionsnivån som fanns när planen antogs. Förvalt-

ningen bedöms inte tagit skada av detta men några punkter behöver fortsatt 

bearbetas under 2022.     

Finansiering 

Arbetet med intern kontroll har inte påverkats av ekonomiska resurser. 

Barnkonsekvensanalys 

Förvaltningen bedömer av internkontrollplanens redovisning att kontroll-

punkterna om säkra evenemang, lokaler och dataskyddsförordningen 

(GDPR) påverkar barn. Övriga kontrollpunkter bedöms påverka barn 

indirekt eller inte alls och dessa omfattas inte i denna analys. I enlighet med 

GDPR så ska barns personuppgifter ha särskilt skydd. Gällande lokaler inom 

öppen ungdomsverksamhet så har verksamheten valt att kringgå problemet 

genom att samverka med andra aktörer i deras lokaler. Rutiner har inte tagits 

fram gällande säkerhet vid evenemang då det inte varit möjligt att genomföra 

evenemang till följd av pandemin. De två senare kontrollpunkterna verkar 

för att fler ska ges möjlighet att ta del av utbud, aktiviteter och mötesplatser 
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vilket ger positiva effekter för barn och ungas hälsa och fritid i Falköpings 

kommun. Den sista punkten i intern kontrollplan handlar om barnkonven-

tionens efterlevnad. Detta är naturligtvis en mycket viktig punkt för att beslut 

ska tas med hänsyn till barn och ungas perspektiv. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 14 februari 2022 

Intern kontrollplan 2021 

Rapport över utförd intern kontroll 2021       

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen + rapport 

 

 

 

Linda Jakobsson 

Controller 



Internkontrollplan 

Löp

nr Område: Rutinen/kontrollpunktens namn: Kort beskrivning av rutinen Riskformulering Kontrollåtgärd Kontrollmetod Kontrollfrekvens Ansvararig  för kontrollen

KOF Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplanen ska ge tydliga 

instruktioner för hur dokument ska sparas, 

gallras, etc. 

Dokumenthanteringsplanen är inte uppdaterad 

vilken innebär en ökad otydlighet för ansvariga 

tjänstepersoner. Detta medför risk att dokument 

som ska sparas kan komma att slängas.

Arbete med att uppdatera planen pågår. Uppföljning av arbetet. Vid årets slut. Nämndssekreterare.

KOF G-katalogens struktur och 

användande

Rutiner för hur och vad som ska sparas i G-

katalogen behöver ses över och göras 

välkända inom förvaltningen. Dokument 

som är allmänhandling behöver skiljas från 

övriga dokument. 

Detta innebär ökad risk för att dokument sparas 

på fel ställe och kan gå förlorad.

Rensa bort gamla dokument och skapa en bättre 

struktur i katalogen.

Uppföljning av arbetet. Vid årets slut. Controller.

KOF Lokaler Trygga och funktionella lokaler är viktigt för 

samtliga verksamheter. 

Inom den öppna ungdomsverksamheten saknas 

trygga och funktionella lokaler vilket innebär en 

risk för sämre säkerhet och funktionalitet. 

Fortsätta arbeta med lokalutredning (öppen ung), 

investeringplan och prioriteringslista. 

Uppföljning av ärendet. Vid årets slut. Controller

KOF Säkerhet evenemang Evenemang anordnas av kultur- och 

fritidsförvaltningen för medborgare.

Avsaknad av kompetens och gemensamt 

framtagna rutiner höjer risken i samband med 

oönskad händelse. Skadan riskerar att bli mer 

omfattande . 

Säkerhet kring evenemang behöver bli tydligare så 

alla arbetar på samma sätt. Rutiner ska arbetas fram 

tillsammans med berörda parter. Inventering av 

kompetens ska genomföras för att tydliggöra om 

behov finns av utbildning inom området.

Uppföljning av arbetet. Vid årets slut. Controller.

KOF Barnkonventionens efterlevnad Många beslut som rör barn och unga fattas 

av kultur- och fritidsnämnden. 

Risk för att bristande kunskaper om 

Barnkonventionen och barns rättigheter kan leda 

till att barnkonventionen inte genomsyrar alla 

beslut. 

Kontroll att Barnkonsekvensanalys tagits fram för de 

beslut som påverkar barn och unga. 

Stickprov av fyra beslut. Vid årets slut. Controller.

Internkontrollplan Kultur- och fritidsförvaltningen 2021
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Kultur- och fritidsförvaltningen   Staben 
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Rapport över utförd internkontroll 2021 
 

Intern kontrollplan  

Kultur- och fritidsnämnden antog årets interna kontrollplan på sitt 

sammanträde den 15 december 2020, § 67. 

 

I korthet ingår följande kontrollåtgärder i planen: 

1. Leverantörstrohet (kommungemensam) 

2. Dataskyddsförordningen (GDPR) (kommungemensam) 

3. Dokumenthanteringsplan 

4. G-katalogens struktur och användande 

5. Trygga och funktionella lokaler 

6. Säkerhet evenemang 

7. Barnkonventionens efterlevnad 

Sammanfattning av genomförd intern kontroll  

Under 2021 har förvaltningen genomfört internkontroll i huvudsak enligt 

upprättad internkontrollplan. Konstateras kan att utvecklingsarbetet med 

punkterna i intern kontrollplan 2021 har fått stå tillbaka till följd av 

pandemin.  

Utfallet av kontrollerna visar dock ett positivt eller neutralt resultat.  

Följande förbättringsområden har framkommit i kontrollerna: 

 Fortsatt arbete gällande säkerhet vid evenemang. 

 Ytterligare arbete pågår för att förbättra dokumenthanteringsplanen. 

 Ytterligare arbete behövs för att förbättra G-katalogens struktur och 

användande.  

 

Genomfört förbättringsarbete med ovanstående punkter föreslås återkopplas 

till kultur- och fritidsnämnden i samband med redovisning av intern 

kontrollplan 2022. 

1. Leverantörstrohet 

Inköp av varor och tjänster ska göras från korrekt avtalsleverantör. 

Från 2021 utförs de kommunövergripande kontrollerna av kommunlednings-

förvaltningen. Då kontrollerna utförs inom nämndernas verksamheter måste 

varje nämnd ändå ha med kontrollerna på respektive internkontrollplan. 

Redovisning av utfall sker dock i kommunledningsförvaltningens rapport. 
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2. Dataskyddsförordningen (GDPR) Personuppgifts-
biträdesavtal. 

Personuppgiftsbiträdesavtal ska upprättas. 

 

Från 2021 utförs de kommunövergripande kontrollerna av kommunlednings-

förvaltningen. Då kontrollerna utförs inom nämndernas verksamheter måste 

varje nämnd ändå ha med kontrollerna på respektive internkontrollplan. 

Redovisning av utfall sker dock i kommunledningsförvaltningens rapport. 

3. Dokumenthanteringsplan 

Dokumenthanteringsplanen behöver uppdateras. 

Kontrollansvarig har varit nämndsekreterare.  

Metod: Uppföljning av arbetet. 

Kommentarer/utfall: 

Ny dokumenthanteringsplan antogs den 18 maj 2021. Till följd av ny 

arkivarie ska justeringar genomföras i planen. Arbete pågår.  

 

Rutinen kontrollerad den 19 januari 2022. 

 

4. G-katalogens struktur och användande 

Rensa bort gamla dokument och skapa en bättre struktur i G-katalogen. 

Kontrollansvarig har varit controller.  

Metod: Uppföljning av arbetet.  

 

Kommentarer/utfall: 

Utifrån den antagna dokumenthanteringsplanen förtydligades vad som ska 

sparas i G-katalogen. Till följd av kommande ändringar i planen kan 

kontrollpunkten behöva ses över igen. Någon avdelning har arbetat med att 

se över sparade dokument men mer arbete behövs. Kontrollpunkten bedöms 

vara ständigt aktuell för att på så sätt effektivisera användandet av G-

katalogens utrymme.  

Rutinen kontrollerad den 1 februari 2022. 

5. Trygga och funktionella lokaler 

Fortsätta arbetet med lokalutredningen gällande öppen ungdomsverksamhet, 

investeringsplan och prioriteringslista. 

Kontrollansvarig har varit controller.  

Metod: Uppföljning av arbetet. 

 

Kommentarer/utfall: 

Förvaltningen har valt att samverka med andra för att kringgå bristen på 

trygga och funktionella lokaler.  

 

Rutinen kontrollerad löpande under året. 
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6. Säkerhet evenemang 

Framtagna rutiner ska höja säkerheten i samband med evenemang som 

anordnas av förvaltningen. 

Kontrollansvarig har varit controller.  

Metod: Uppföljning av arbetet. 

Kommentarer/utfall:  

Till följd av pandemin har minimalt med evenemang genomförts och därför 

har arbetet skjutits på framtiden. 

 

Rutinen kontrollerad den 8 februari 2022. 

7. Barnkonventionens efterlevnad 

Barnkonsekvensanalyser ska tas fram i beslut som påverkar barn och unga. 

Kontrollansvarig har varit controller. 

Metod: Stickprov. 

Kommentarer/utfall:  

Fyra stickprov har genomförts:  

 Fördelning av bidrag 2021.  

 Besvarande av remiss från kommunstyrelsen om klimatstrategi 2021-

2030. 

 Utredning om hur funktionsnedsattas möjligheter till att delta i 

kultur- och fritidsaktiviteter ska öka.  

 Taxor och avgifter för uthyrning och besök i kommunala lokaler och 

anläggningar i Falköpings kommun. 

Barnkonsekvensanalys har genomförts i samtliga ovanstående ärenden. 

 

 

 

 

Linda Jakobsson 

Controller 
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§ 6 Dnr 2022/00009  

Utredning av grill- och mötesplatser i Falköpings 
kommun 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna rapporten ”Utredning 

allmänna grill- och mötesplatser” och att rapporten överlämnas för 

politisk beredning inför budget 2023.                           

Deltar inte i beslut 

Heléne Svensson (S) deltar inte i beslutet.      

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2021, § 93, att bifalla en 

motion från socialdemokraterna om att bland annat göra en nulägesanalys 

över allmänna grill- och mötesplatser i kommunen. Samhällsbyggnads-

förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen fick i uppdrag att utreda 

ärendet.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har gjort 

en nulägesanalys under 2021 av läget med allmänna grillplatser/vindskydd i 

hela kommunen. Förvaltningarna har tagit fram ett underlag på befintliga 

grillplatser som finns idag, förslag på hur antalet mötesplatser med grill- och 

sittmöjligheter kan utökas, tagit fram en kostnadsuppskattning för framtida 

drift och investeringar samt en ansvarsfördelning mellan förvaltningarna. En 

digital karta på utplaceringar är skapad och kan komma att revideras vid 

eventuella förändringar i beslut. 

Redovisning av utredningen kommer att ske i tekniska nämnden och kultur- 

och fritidsnämnden i samband med årsbokslut 2021.  

Förvaltningens bedömning 

För att kunna öka antalet tillgängliga grill- och mötesplatser i Falköpings 

kommun krävs en del nyinvesteringar. Utrymme till detta finns inte i 

befintliga ramar utan kräver en ramförändring inför 2023.  

I förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 16 februari 2022, föreslås 

kultur- och fritidsnämndens besluta följande. 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna rapporten ”Utredning allmänna grill- och mötesplatser”. 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

öka årlig driftsram med 100 000 kronor för kultur- och fritidsnämnden 

inför 2023 års budget i enlighet med ovan nämnda rapport. 
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 Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag 

att märka ut allmänna grill- och mötesplatser digitalt i Falköpingskartan 

på kommunens hemsida när underlaget är färdigställt i enlighet med ovan 

nämnda rapport och beslut. 

Finansiering 

Rapporten beskriver vilka medel som behövs för att finansiera förslaget 

fördelat på respektive nämnd för budget 2023. 

Nyinvesteringar och planerat underhåll/reinvesteringar 2023 

Nyinvestering: Totalt 10 grillplatser à 90 000 kronor/grillplats. 

Planerat underhåll/reinvestering: Totalt 11 grillplatser à 50 000 kronor/-

grillplats. 

Totalt: 1 450 000 kronor, pengarna tilldelas tekniska nämnden som utför 

arbetet. 

Drift- och löpande underhåll 2023 och framåt 

Tekniska nämnden: 162 000 kronor/år i utökad ram i driftsbudget. 

Kultur- och fritidsnämnden: 100 000 kronor/år i utökad ram i driftsbudget. 

Totalt: 262 000 kronor. 

Barnkonsekvensanalys 

Ingen dialog har genomförts med barn och ungdomar i detta ärende. Att ha 

tillgång till natur, friluftsområden och mötesplatser är ofta socialt, ekono-

miskt och kulturellt betingat. Barn vars föräldrar inte har vana att vistas i 

naturen får sällan chans att prova själva, här finns behov att utveckla och 

tillgängliggöra för fler. Alla barn mår bra av att ta del av och att nyttja 

naturnära mötesplatser och friluftsliv, oavsett ekonomisk, social eller 

kulturell bakgrund. Tillgång till närnatur är grundläggande för vår hälsa och 

vårt psykiska välbefinnande. Det finns till exempel studier som visar att ju 

oftare man besöker ett grönområde desto mindre stressad känner man sig. Ett 

sådant samband gäller oavsett kön, ålder och social och ekonomisk status i 

samhället.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 16 februari 2022 

Utredning om allmänna grill- och mötesplatser  

Kommunfullmäktige § 93/2021     

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att första punkten i förslag till beslut ändras till följande 

lydelse: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna rapporten 

”Utredning allmänna grill- och mötesplatser” och att rapporten överlämnas 



 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (3) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-22 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital signering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

för politisk beredning inför budget 2023. Vidare yrkar ordföranden att andra 

och tredje punkterna i förslag till beslut stryks.      

  

 

Paragrafen skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden            

 



 

Bad & Fritid  

 

Torbjörn Lindgren   Verksamhetschef Bad & Fritid      torbjorn.lindgren@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 

Utredning av grill- och mötesplatser i Falköpings 
kommun 

Förslag till beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna rapporten ”Utredning allmänna grill- och mötesplatser”. 

2 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

öka årlig driftsram med 100 000 kronor för kultur- och fritidsnämnden 

inför 2023 års budget i enlighet med ovan nämnda rapport. 

3 Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag 

att märka ut allmänna grill- och mötesplatser digitalt i Falköpingskartan 

på kommunens hemsida när underlaget är färdigställt i enlighet med ovan 

nämnda rapport och beslut.         

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2021, § 93, att bifalla en 

motion från socialdemokraterna om att bland annat göra en nulägesanalys 

över allmänna grill- och mötesplatser i kommunen. Samhällsbyggnads-

förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen fick i uppdrag att utreda 

ärendet.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har gjort 

en nulägesanalys under 2021 av läget med allmänna grillplatser/vindskydd i 

hela kommunen. Förvaltningarna har tagit fram ett underlag på befintliga 

grillplatser som finns idag, förslag på hur antalet mötesplatser med grill- och 

sittmöjligheter kan utökas, tagit fram en kostnadsuppskattning för framtida 

drift och investeringar samt en ansvarsfördelning mellan förvaltningarna. En 

digital karta på utplaceringar är skapad och kan komma att revideras vid 

eventuella förändringar i beslut. 

 

Redovisning och förslag till beslut av utredningen kommer att ske i tekniska 

nämnden och kultur- och fritidsnämnden i samband med årsbokslut 2021. 

Efter nämndernas beslut går utredningen sedan vidare till kommunfull-

mäktige för beslut om antagande och som underlag för budget 2023–2025. 
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Förvaltningens bedömning 

För att kunna öka antalet tillgängliga grill- och mötesplatser i Falköpings 

kommun krävs en del nyinvesteringar. Utrymme till detta finns inte i 

befintliga ramar utan kräver en ramförändring inför 2023.  

Finansiering 

Rapporten beskriver vilka medel som behövs för att finansiera förslaget 

fördelat på respektive nämnd för budget 2023. 

Nyinvesteringar och planerat underhåll/reinvesteringar 2023 

Nyinvestering: Totalt 10 grillplatser à 90 000 kronor/grillplats. 

Planerat underhåll/reinvestering: Totalt 11 grillplatser à 50 000 kro-

nor/grillplats. 

Totalt: 1 450 000 kronor, pengarna tilldelas tekniska nämnden som utför 

arbetet. 

Drift- och löpande underhåll 2023 och framåt 

Tekniska nämnden: 162 000 kronor/år i utökad ram i driftsbudget. 

Kultur- och fritidsnämnden: 100 000 kronor/år i utökad ram i driftsbudget. 

Totalt: 262 000 kronor. 

Barnkonsekvensanalys 

Ingen dialog har genomförts med barn och ungdomar i detta ärende. Att ha 

tillgång till natur, friluftsområden och mötesplatser är ofta socialt, ekono-

miskt och kulturellt betingat. Barn vars föräldrar inte har vana att vistas i 

naturen får sällan chans att prova själva, här finns behov att utveckla och 

tillgängliggöra för fler. Alla barn mår bra av att ta del av och att nyttja 

naturnära mötesplatser och friluftsliv, oavsett ekonomisk, social eller 

kulturell bakgrund. Tillgång till närnatur är grundläggande för vår hälsa och 

vårt psykiska välbefinnande. Det finns till exempel studier som visar att ju 

oftare man besöker ett grönområde desto mindre stressad känner man sig. Ett 

sådant samband gäller oavsett kön, ålder och social och ekonomisk status i 

samhället.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 16 februari 2022 

Utredning om allmänna grill- och mötesplatser  

Kommunfullmäktige § 93/2021     

Beslutet ska skickas till 

Verksamhetschefen, avdelning Bad & Fritid 

Gatuchefen, samhällsbyggnadsförvaltningen 

Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsen + utredning 

 

 

Torbjörn Lindgren 

Verksamhetschef Bad & Fritid 
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Innehåll 
Sida 2. Allmänna grillplatser idag med kommunal drift och underhåll. 

Sida 3-4. Förslag på framtida allmänna grillplatser med kommunal drift och 

underhåll. 

Sida 5. Standard och utformning vid nyanläggning 

Sida 6. Kostnader – investering, drift och underhåll  

Sida 7. Ansvarsfördelning 

Bifogas 

Kartor med placering 

Skiss på utformning av grillplats 

 

  



 2 

Allmänna grillplatser idag med kommunal 

drift och underhåll  
 
Mössebergs friluftsområde 

Spårcentralen 

Äventyrsskogen*  

Utegymmet vid pankasjön 

Gröne mad/Burmaspåret*  

Tjäders*  

Utsiktsplatsen vid discgolfbanan 

Badområdet vid pankasjön 

Vildmarkslekplatsen*  
Djurparken 
Kullen lekplats 1 

Paviljongen* 

Lekplats 2 norra 

Lekplats 2 södra 

Grillkåtan* 

Lekplatsen Fåraberget  

Plantis 

*Grillplats med vindskydd eller kåta 

Totalt: 15 st 
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Förslag på framtida allmänna grill- och mötesplatser 

med kommunal drift och underhåll 

 
I förslaget på framtida allmänna grillplatser och mötesplatser har urvalet i centralorten 

grundats på att många kommuninvånare nyttjar Mösseberg året om, övriga platser i 

centralorten ger en lämplig spridning geografiskt. I samhällen utanför centralorten har 

begränsningen gjorts på invånarantal, föreslagna samhällen har ett invånarantal på minst 

500 personer.  

 Nyanläggning  

 Befintlig, krävs åtgärder nu 

 Befintlig, krävs ingen åtgärd nu 

Centralorten 
 

Mössebergs friluftsområde 

Spårcentralen (Tillgänglighets anpassas) 

Utegymmet vid pankasjön (Tillgänglighets anpassas) 

Äventyrsskogen* 

Gröne mad/Burmaspåret*  

Tjäders* 

Utsiktsplatsen vid discgolfbanan 

Badområdet vid pankasjön 

Vildmarkslekplatsen*  
Djurparken 
Kullen lekplats 1 

Paviljongen* 

Lekplats 2 norra (Tillgänglighets anpassas) 

Lekplats 2 södra 

Grillkåtan 

Pulkabacken Mösseberg 

Bergssjön (Behöver göras i samråd med markägare) 

Naturområdet bakom nya Jula/Willys- området (Tillgänglighets anpassas) 

Lekplatsen Fåraberget (Är tillgänglighetsanpassad)  

Plantis (Är tillgänglighetsanpassad) 

 

*Grillplats med vindskydd eller kåta 

Totalt: 18 st 
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Utanför centralorten 

Ålleberg  

Västhanget (Tillgänglighets anpassas) 

Behöver göras i samråd med Länsstyrelsen och svenska segelflygförbundet 

Kinnarp/Slutarp 

Tångavallen (Tillgänglighets anpassas) 

Stenstorp 

Dammarna vid Björktuna (Tillgänglighets anpassas) 

Vartofta 

Vid beachvolleyplanen 

Åsarp 

Vid aktivitetsyta/isbana (Tillgänglighets anpassas) 

Floby 

Torrevalla damm 

Lekplats Ahlriks väg  

Har anlagts av Floby samhällsförening, drift och underhållsansvar på 

kommunen.  

Totalt: 7 st 
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Standard och utformning vid nyanläggning 

Underlag. Grusad yta med stenmjöl 

Bänkar outline. Plats och utformning för totalt 16 personer, utplaceras så 

det också går att vara två grupper samtidigt med 8 personer vid var sin sida 

om grillen. 

Avlastningsbord eller bord för tillgänglighetsanpassning. 

Grill Widala. Fast förankrad i marken 

Papperskorg/soptunna. 

 

 

Ingår inte 

Ved eller annat för att möjliggöra eld ingår inte som service och standard på 

kommunal grillplatser 
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Kostnader – investering, drift och underhåll 

 

Nyinvestering: 

10 nya grillplatser 

90 000 kr per grillplats. 

Befintliga grillplatser som kräver planerat underhåll 

11 grillplatser 

50 000 kr per grillplats. 

Drift- och löpande underhåll 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Tillsyn, städning och underhåll 

Befintliga grillplatser idag: Ca 17 000 kr, för dessa platser äskas inga nya 

pengar. 

Nya grillplatser: 162 000 kr/år  

Kultur- och fritidsförvaltningen  
Tillsyn, städning och underhåll 

Befintliga grillplatser idag: Ca 75 000 kr, för dessa platser äskas inga nya 

pengar. 

Nya grillplatser: 100 000 kr/år  

Drift och underhållsplan: 

Soptömning: 1 gång i veckan 

Tillsyn/mindre underhåll: 1 gång i månaden 

Större underhållsarbete: 1 gång om året 

 

Totala kostnader 

Nyinvestering: 900 000 kr 

Planerat underhåll: 550 000 kr 

Totalt: 1 450 000 kr 

Pengarna tilldelas tekniska nämnden som utför arbetet 

Drift och löpande underhåll 

Samhällsbyggnadsförvaltningen: 162 000 kr/år i utökad ram i driftsbudget 

Kultur- och fritidsförvaltningen: 100 000 kr/år i utökad ram i driftsbudget 

Totalt: 262 000 kr 
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Ansvarsfördelning 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Spårcentralen 

Äventyrsskogen 

Utegymmet vid pankasjön 

Gröne mad/Burmaspåret 

Tjäders 

Utsiktsplatsen vid discgolfbanan 

Badområdet vid pankasjön 

Vildmarkslekplatsen 

Kullen lekplats 1 

Paviljongen 

Lekplats 2 norra 

Lekplats 2 södra 

Grillkåtan 

Bergssjön 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Plantis 

Naturområdet bakom nya Jula/Willys  

Lekplatsen Fåraberget 

Pulkabacken Mösseberg 

Ålleberg, Västhanget 

Kinnarp/Slutarp, Tångavallen  

Stenstorp, Dammarna vid Björktuna   

Vartofta, Vid beachvolleyplanen  

Åsarp, Vid aktivitetsyta/isbana  

Floby, Torrevalla damm, Lekplats Ahlriks väg  

 

 





Grillplatser Falköping  

 



Grillplatser Floby 

 



Grillplats Kinnarp/Slutarp  

 



Grillplats Stenstorp  

 



Grillplats Vartofta  

 



Grillplats Ålleberg 
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§ 8 Dnr 2021/00097  

Synpunktshantering inom kultur- och fritidsförvalt-
ningen 2021 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Rapporten läggs till handlingarna.       

Bakgrund 

På Falköpings kommuns hemsida finns ett webbformulär som ska användas 

till att lämna synpunkter såsom klagomål, förslag, frågor, beröm och fel-

anmälan till kommunens verksamheter. Under 2021 fick kultur- och 

fritidsförvaltningen in 94 synpunkter som innehöll samtliga kategorier. 

Felanmälan är en ny kategori för kultur- och fritidsförvaltningen som har 

tillkommit sedan förvaltningen har utökats med driftsansvaret för platå-

bergen. Synpunkterna har till övervägande del rört verksamheten vid 

avdelning Bad & Fritid, vilket kan förklaras med att avdelningens verk-

samheter används flitigt av besökare till bad, sporthallar, ishall, motions- och 

skidspår, djurpark med mera.  

Den som lämnar in en synpunkt kan välja mellan att lämna någon form av 

kontaktuppgifter eller vara anonym. Övervägande delen av synpunkterna 

publiceras på kommunens hemsida så även den som lämnat in en synpunkt 

anonymt kan få ett svar. Dock har övervägande delen av synpunkterna en 

avsändare som får ett personligt svar. 

Förvaltningens bedömning 

Samtliga synpunkter är avslutade varför kultur- och fritidsförvaltningen 

föreslår att rapporten läggs till handlingarna. 

Barnkonsekvensanalys 

I detta ärende görs ingen barnkonsekvensanalys eftersom det är en rapport 

som föreslås läggas till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 19 januari 2022  

Rapport för 2021     

  

 

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 

Synpunktshantering inom kultur- och fritidsförvalt-
ningen 2021 

Förslag till beslut 

1 Rapporten läggs till handlingarna.        

Bakgrund 

På Falköpings kommuns hemsida finns ett webbformulär som ska användas 

till att lämna synpunkter såsom klagomål, förslag, frågor, beröm och fel-

anmälan till kommunens verksamheter. Under 2021 fick kultur- och 

fritidsförvaltningen in 94 synpunkter som innehöll samtliga kategorier. 

Felanmälan är en ny kategori för kultur- och fritidsförvaltningen som har 

tillkommit sedan förvaltningen har utökats med driftsansvaret för platå-

bergen. Synpunkterna har till övervägande del rört verksamheten vid 

avdelning Bad & Fritid, vilket kan förklaras med att avdelningens verk-

samheter används flitigt av besökare till bad, sporthallar, ishall, motions- och 

skidspår, djurpark med mera.  

Den som lämnar in en synpunkt kan välja mellan att lämna någon form av 

kontaktuppgifter eller vara anonym. Övervägande delen av synpunkterna 

publiceras på kommunens hemsida så även den som lämnat in en synpunkt 

anonymt kan få ett svar. Dock har övervägande delen av synpunkterna en 

avsändare som får ett personligt svar. 

Förvaltningens bedömning 

Samtliga synpunkter är avslutade varför kultur- och fritidsförvaltningen 

föreslår att rapporten läggs till handlingarna. 

Barnkonsekvensanalys 

I detta ärende görs ingen barnkonsekvensanalys eftersom det är en rapport 

som föreslås läggas till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 19 januari 2022  

Rapport för 2021     

 

 

Ulla Andersson 

Nämndsekreterare 



1 (12) Synpunkter och frågor

Rapport inkomna synpunkter
Vald period 2021-01-01 - 2021-12-31

Sammanfattning

 

Antal registrerade synpunkter Antal %

Avslutade 94 100,0%

Totalt 94 100,0%

Totalt

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

2021

Total 21 7 8 6 6 7 8 5 5 2 10 9
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10

15

20

25

Registrerade synpunkter (2021-01-01 - 2021-12-31) 



2 (12) Synpunkter och frågor

 

Status Antal %

Handläggare har svarat 62 66,0%

Svar ej önskat/möjligt 26 27,7%

Autosvar felanmälan 6 6,4%

Totalt 94 100,0%

 

Inkom via Antal %

Webbplatsen 82 87,2%

E-post 7 7,4%

Blankett/svarskort 2 2,1%

Sociala medier 1 1,1%

Brev 1 1,1%

Personligt besök 1 1,1%

Totalt 94 100,0%

 

Medfört förbättring Antal %

Oklart/förbättringspotential 54 62,1%

Lite 14 16,1%

Inte alls 10 11,5%

Mycket 8 9,2%

Irrelevant 1 1,1%

(blank) 0,0%

Totalt 87 100,0%

 

PuL-granskat Antal %

Publicera 73 77,7%

Publicera inte 21 22,3%

Totalt 94 100,0%
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3 (12) Synpunkter och frågor

 

Lämnad av Antal %

Extern (synpunkt från allmänheten) 94 100,0%

Totalt 94 100,0%

 

Sekretess Antal %

Nej 94 100,0%

Totalt 94 100,0%

100% 

Extern
(synpunkt från
allmänheten)

100% 

Nej



4 (12) Synpunkter och frågor

Fördelning per avdelning

 

Avdelning Antal Fördelning

Kultur- och fritidsförvaltningen 94 100,0%

Bad & Fritid 81 86,2%

Biblioteket 1 1,1%

Falbygdens museum 2 2,1%

Kultur- och fritidsnämnden 2 2,1%

Odenbadet 1 1,1%

Stab och Strategi 5 5,3%

Öppen ungdomsverksamhet 1 1,1%

Övergripande 1 1,1%

Totalt 94 100,0%
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5 (12) Synpunkter och frågor

Synpunktstyp Observera att en synpunkt kan vara av flera typer.

 

Synpunktstyp Antal %

Klagomål 42 40,0%

Förslag 26 24,8%

Fråga 24 22,9%

Felanmälan 7 6,7%

Beröm 6 5,7%

Totalt 105 100,0%
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6 (12) Synpunkter och frågor

Synpunkten avser

En synpunkt kan tillhöra flera kategorier.

 

Avser Antal Fördelning

Fysisk miljö 55 51,4%

Öppettider/tillgänglighet 25 23,4%

Övrigt 10 9,3%

Information/webb 6 5,6%

Service & tjänster 5 4,7%

Bemötande/kompetens 3 2,8%

Delaktighet/inflytande 1 0,9%

Städ 1 0,9%

Taxor/avgifter 1 0,9%

Totalt 107 100,0%
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7 (12) Synpunkter och frågor

Klassificering av åtgärder

Ett ärende kan ha flera åtgärder.

 

Åtgärder Antal Fördelning

Tas med vid framtida planering 26 24,8%

Fråga besvarad/Kräver ingen åtgärd 22 21,0%

Åtgärdat 19 18,1%

Kommer att åtgärdas 16 15,2%

Framförd till berörd personal 16 15,2%

Ingen åtgärd genomförs 5 4,8%

Hänvisning till annan myndighet/organisation/företag 1 1,0%

Totalt 105 100,0%
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8 (12) Synpunkter och frågor

Återkoppling och svarstider

 

Önskar svar Antal %

Per e-post 67 71,3%

Vill ej bli kontaktad 25 26,6%

Per telefon 2 2,1%

Totalt 94 100,0%
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9 (12) Synpunkter och frågor

Åtgärdat, kommer att åtgärdas eller tas med i planering

Antal

Klassificering av åtgärder ID-NummerTotal

Kommer att åtgärdas 16

Getingbo Mösseberg 17702 1

Läktaren i ishallen 18278 1

Nedblåst träd i motionsspår i Floby 18330 1

Parker/träd/natur: Frökinds motionsspår 17710 1

Parkeringen vid slalombacken 17666 1

Pilgrimsleden Varnhem-Falköping 17748 1

Röjning utmed Pilgrimsleden 17817 1

Skyltning på Mösseberg om att hålla avstånd 17155 1

Slalombacken 17531 1

Soptunnor Ållevi 17667 1

Stockgymmet på Mösseberg 17845 1

Trasiga lampor i elljusspåret i Vartofta 18196 1

Vinterbada i Pankasjön 18263 1

Ålleberg 17364 1

17379 1

Årskort på Odenbadet 17425 1

Tas med vid framtida planering 26

Burmaspåret på Mösseberg 18335 1

Busliv på Ållevi 17611 1

Fritidssysselsättning för brukare 18053 1

Grillplats i Kättilstorp 17637 1

Gröna Mad Naturreservat 17136 1

Gröna vandringsleden på Ålleberg 17967 1

Hundar badar i Pankasjön 17758 1

Konstgräsplan inomhus 18264 1

Livesändning om Gerumsmanteln 17206 1

Långa, uppmärkta vandringsleder saknas på Mösseberg 17189 1

Motionsspåret Slutarp/Kinnarp 17128 1

Mountainbikecykling på Mösseberg 17424 1

Mösseberg 17462 1

17900 1

Pilgrimsleden Varnhem-Falköping 17748 1

Promenadstig vid liftarna i slalombacken 17264 1

Skidspår med hund 17277 1

Skidspåren på Mösseberg 18259 1

Skridskoanläggning 17337 1

Slingor/spår på Mösseberg 17386 1

Störning Mösseberg 17705 1

Utegym 17545 1

Utomhusbadet i Floby 17600 1



10 (12) Synpunkter och frågor

Ålleberg 17379 1

Åtgärd på Mössebergsspår-/leder önskas 17576 1

Övrigt: Frökinds motionsspår 17627 1

Åtgärdat 19

Bastun i Motionscentralen 18257 1

Bemötande i djurparken 18290 1

Beröm till simskolans mindre grupper 17260 1

Familjelördagar 17774 1

Herrtoaletten på Motionscentralen 17212 1

Hundar badar i Pankasjön 17758 1

Kommunal gran 17999 1

Kvarglömda tipspromenadfrågor 18195 1

MTB spår på Mösseberg 17737 1

Målning i tunnel 17558 1

Mösseberg 17569 1

Nedskräpning vid Bergsjön 17473 1

Parker/träd/natur: (13.5662825528007,58.173615285673) 17700 1

Parker/träd/natur: Scheelegatan 17477 1

Rätta till reklamskyltarna i Odenhallen 18185 1

Storgatan 4 52142 Falköping 17936 1

Städning av värmestugan i Motionscentralen, Mösseberg 18113 1

Trasig del på lekplats vid djurparken 17468 1

Öppettider på biblioteket 17819 1

Totalt 61



11 (12) Synpunkter och frågor

Mottagningsbekräftelse försenad eller inte skickad (där sådan utlovas)

Antal

Intervall Rubrik ID Total

 3 - 5 dagar 1

Bad & Fritid Slalombacken 17531 1

 6 - 10 dagar 1

Falbygdens museum Milsten 17534 1

16 dagar + 2

Bad & Fritid Gång- och cykelbana: (13.5078471370297,58.0826984667906)17829 1

Mösseberg 17569 1

Totalt 4



12 (12) Synpunkter och frågor

Försenade och obesvarade handläggarsvar där svar önskas

Antal

Intervall Rubrik ID Total

16 dagar + 3

Bad & Fritid Gång- och cykelbana: (13.5078471370297,58.0826984667906)17829 1

Mösseberg 17569 1

Kultur- och fritidsnämnden Kommunal gran 17999 1

Obesvarat 6

Bad & Fritid Gång- och cykelbana: Elljusspåret i Vartofta 18133 1

Nedblåst träd i motionsspår i Floby 18330 1

Parker/träd/natur: (13.5662825528007,58.173615285673)17700 1

Parker/träd/natur: Scheelegatan 17477 1

Övrigt: Frökinds motionsspår 17627 1

Kultur- och fritidsnämnden Parker/träd/natur: Frökinds motionsspår 17710 1

Totalt 9



 

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 

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) 

2022-02-28 

KFN 2022/00006  
 

 

 

 
 

 Kultur- och fritidsnämnden 

Information om ansökningar om strategiska utveck-
lingsbidrag 2022 

Information 

Kommunstyrelsen har en central pott med strategiska utvecklingsmedel om  

6 miljoner kronor för 2022 och 6,5 miljoner kronor för 2023 och 2024. 

Syftet med medlen är att kunna nyttjas för olika samverkans- alternativt 

utvecklingsprojekt som bidrar till att nå kommunens övergripande mål. 

Kommunstyrelsen beviljar medel efter ansökan från nämnderna och ansökan 

skulle vara inlämnad senast 31 januari 2022.  

Den 25 januari 2022 behandlade kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

fem ansökningar som kultur- och fritidsförvaltningen arbetat fram. För att 

kunna skicka in ansökningarna inom utsatt tid fattade arbetsutskottet beslut 

om dessa fem ansökningar och lade en prioriteringsordning på dem. Följande 

ansökningar skickades in till kommunstyrelsen. 

1. Dotorp – en socialt hållbar och attraktiv plats för Falköpings 

invånare att vara aktiva och att trivas på 

2. Sommarlov 2022 

3. Omställning Kulturarv och Folkbibliotek – den digitala trans-

formationen 

4. Elljusspåret i Gudhem 

5. Projekteringsmedel Falköpings Sportskytteklubb 

Underlag 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 1/2022 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 17 januari 2022 

Ansökningar                      

 

 

Ulla Andersson 

Nämndsekreterare 



 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
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Justerarnas signaturer 
 
Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 1 Dnr 2022/00006  

Ansökan om strategiska utvecklingsbidrag 2022 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ansöka om medel från den 

centrala potten för strategiska utvecklingsmedel och skickar följande 

ansökningar till kommunstyrelsen för beslut i följande prioriterad 

ordning:     

1. Dotorp – en socialt hållbar och attraktiv plats för Falköpings invånare 

att vara aktiva och att trivas på  

2. Sommarlov 2022  

3. Omställning Kulturarv och Folkbibliotek – den digitala trans-

formationen  

4. Elljusspåret i Gudhem  

5. Projekteringsmedel Falköpings Sportskytteklubb       

Deltar inte i beslut 

Milada Wurm (SD) deltar inte i beslutet.      

Bakgrund 

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. 

Under senhösten 2021 har ansökningsförfarandet förberetts av kultur- och 

fritidsförvaltningen tillsammans med andra samverkande förvaltningar. Till 

den 31 januari har nämnden fem ansökningar som ska skickas till kommun-

styrelsen för beslut.  

Förvaltningens bedömning 

Ansökningarna som skrivits fram kräver samverkan över avdelningsgränser 

inom förvaltningen och förvaltningsgränser inom kommunen. Dess olika 

karaktär ger nämnden möjlighet att utveckla, pröva, möta behov och ställa 

om verksamhet inom olika områden. Alla ansökningar är väl bearbetade och 

avvägda att göras inom ansökt period.   

 

 

 



 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-01-25 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Finansiering 

Varje enskild ansökan presenteras med en budget. Om en ansökan beviljas 

av kommunstyrelsen finansieras ansökan med de kommunstrategiska medel 

som eftersöks. 

Barnkonsekvensanalys 

I ansökningarna till strategiska utvecklingsmedel presenteras hur falköpings-

borna gynnas av respektive projektansökan. I de delar som barn berörs är 

barn, i de delar där det är möjligt, en del av de processen eller projektet som 

föreslås. 

Yttrande 

Milada Wurm (SD) önskar en annan rangordning av ansökningarna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 17 januari 2022 

Ansökningar       

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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 Kultur- och fritidsnämnden 

Rapport från Nasco Yankees Falköping efter genom-
förd drive in-bio i Falköping 2021 (utomhusbio) 

Förslag till beslut 

1 Rapporten läggs till handlingarna.        

Bakgrund 

I juni 2021 ansökte Nasco Yankees Falköping om bidrag till att arrangera 

drive in-bio i Falköping under sommaren. Föreningen beviljades ett evene-

mangsbidrag på 90 000 kronor för att arrangera nämnda drive in-bio på 

flygplatsen i Falköping den 5–8 augusti och 12–15 augusti 2021. Efter 

genomfört arrangemang skulle en rapport lämnas in till kultur- och 

fritidsnämnden. 

Nasco Yankees Falköping lämnade en rapport, inkommen den 22 december 

2021. Drive in-bion genomfördes den 29 juli–1 augusti samt 5–8 augusti 

2021. Arrangemanget var ett samarbete med Falköpings Flygklubb när det 

gäller platsen för utomhusbion och med övriga motorklubbar i Skaraborg 

som ställde upp med funktionärer. Totalt visades åtta filmer vid 14 tillfällen, 

bland annat Sista natten med gänget, Cars 1 och 2, Walk the Line och 

Bohemian Rhapsody. Filmtillfällena var välbesökta, cirka 400 personer kom 

och tittade. Det var fri entré så arrangemanget slutade på +-0.      

 

 

 

Ulla Andersson 

Nämndsekreterare 



Från: Karin Hermansson 
Skickat: den 22 december 2021 10:39 
Till: Funktionsbrevlåda Kultur och Fritids fv 
Ämne: VB: SV: Drive in Bio Falköping. Nasco Yankees 
 
Rapport från evenemanget Drive in bio i Falköping. /Karin  
 

Från: Klas Hermansson <klas.hermansson@toveksbil.se>  
Skickat: den 22 december 2021 10:32 
Till: Karin Hermansson <karin.hermansson@falkoping.se> 
Ämne: SV: SV: Drive in Bio Falköping. Nasco Yankees 

 

1. Evenemangets namn: 

Drive-in bio vecka 2020 

2. Datum och klockslag 

2021-07-29 till 2021-08-01 samt 2021-08-05 tll 2021-08-08 

3. Plats 

Falköpings flygplats  

4. Arrangör och eventuella samarbetspartners 

Nasco Yankees Falköping, Falköpings flygklubb ang platsen, övriga motorklubbar i 

Skaraborg ang funktionärer.  

5. Berätta om evenemanget - vad hände, vilka medverkande? 

Drive in bio på Falköpings flygplats dagligen under 8 dagar. Totalt visades 8 filmer vidd 14 tillfällen, 

Sista natten med gänget, cars 1 och 2, walk the Line, Bohemian Rhapsody mfl.   

6. Uppfylldes ert mål med evenemanget? 

Det blev riktigt lyckat, väl besökt, helt utan problem.  

7. Målgrupp/publik. Vilka kom? Hur många? Uppskattning om köns- och åldersfördelning?  Nådde ni 

de ni ville nå? Om inte, varför? 

Ca 400 personer, 45st/filmvisning. Lite sämre på barnfilmerna.  

8. Hur marknadsfördes evenemanget?  

Via Facebook, via affischer på stan, digitala skyltar samt reportage i radio Skaraborg.  

9. Hur gick det ekonomiskt? Bifoga en ekonomisk redovisning över kostnader och intäkter. Skriv inte 

enbart en klumpsumma utan dela upp kostnaderna och intäkterna i olika poster. Gick eventuella 

samarbetspartners in med pengar eller tog vissa kostnader? 

Då vi inte tog någon entré av besökarna, då det istället var finansierat via bidraget från kommunen 

var det +/- 0 med bidraget och kostnaderna för skärm hyra mm från Lejoma AB.  

mailto:klas.hermansson@toveksbil.se
mailto:karin.hermansson@falkoping.se


10. Analys av evenemanget. Vad gick bra? Vad gick inte lika bra? Uppfattning om varför? 

Vi är väldigt nöjda, allt fungerade väldigt bra! Många har frågat om det kan bli ett återkommande 

evenemang.  

Lite glest på vissa filmer, skärmen begränsar antalet. Efter corona går det ha betydligt större publik, 

kanske utan förbokning,  då intresset verkar stort. .  

11. Skaffade erfarenheter, lärdomar att ta med för utveckling av framtida evenemang? 

Planeringen utav filmvisning, bättre och tidigare marknadsföring. Söka tillstånd samt ev 

bidrag långt tidigare.  

 

 

Med vänlig hälsning  

Klas Hermansson  

Nasco Yankees Falköping  
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 Kultur- och fritidsnämnden 

Ansökan från Nasco Yankees Falköping om 
evenemangsbidrag till drive in-bio i Falköping 2021 
(utomhusbio) 

Delegationsbeslut 

1 Föreningen Nasco Yankess beviljas ett evenemangsbidrag på 90 000 

kronor för att arrangera utomhusbio på flygplatsen i Falköping 5-8 

augusti samt 12-15 augusti 2021.    

2 Efter att arrangemanget är genomfört ska föreningen skicka in en 

rapport till kultur- och fritidsnämnden.  

3 Kultur- och fritidsnämnden förebehåller sig rätten att dra tillbaka 

bidraget om arrangemanget inte genomförs enligt ansökan.  

Delegationsbeslut enligt  

Enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsbestämmelser 2021, § 3:11.  

Bakgrund 

Föreningen Nasco Yankees söker 106 250 kronor för att arrangera drive-in 

bio på flygplatsen i Falköping den 5-8 augusti samt den 12-15 augusti. Totalt 

kommer 14 filmer att visas. Till varje filmvisning släpps max 25 fordon med 

upp till 4 personer per fordon in, 100 personer totalt.  

Kostnaderna beräknas till 106 950 kronor där den största delen utgörs av 

hyra av LED-skärm för visningarna. Föreningen har även kostnader för ljud, 

personal, filmhyra och polistillstånd. Föreningen hoppas täcka kostnaderna 

för ström, toaletter och marknadsföring genom samarbeten med sponsorer.  

Beslutet ska skickas till 

Klas Hermansson, Nasco Yankees  

Karin Hermansson, kulturstrateg 

 

Detta beslut har justerats digitalt och saknar därför signatur 

 

Maria Wallengren, kultur- och fritidschef 
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§ 1 Dnr 2021/00004  

Fördelning av bidrag 2021 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1 Förslaget till fördelning av föreningsbidrag 2021 antas.  

Bakgrund 

Kultur- och fritidsnämnden har 7 848 895 kronor att fördela inom ramen för 

föreningsbidragen för år 2021. Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort ett 

förslag till fördelning av bidragen för 2021 inom respektive bidragsform.   

Förvaltningens bedömning 

Följande fördelning av föreningsbidragen föreslås för år 2021.  

Verksamhet 

600 000 kronor  

Bidrag till barn- och ungdomsverksamhet. Beräkning: 35 kronor per aktivitet 

för barn och ungdom i åldrarna 0–25 år. 

 

Hyrd lokal  

924 000 kronor  

Bidragsgrundande kostnader är hyra, arrende, el och uppvärmning. 

Beräkning: 65 % av lokalkostnaden. Bidraget maximeras på följande sätt: 

300 kronor per ungdomsmedlem per år, 150 kronor per vuxenmedlem per år. 

Ingen beräkning på fler vuxna än ungdomar. 

 

Särskilda beslut: 

RELFA, Spelens hus ............................................................... 119 700 kronor 

Skaraborgs Föreningsarkiv ........................................................ 50 600 kronor 

Lokaler för musikverksamhet/replokaler Vuxenskolan  ..........  90 000 kronor 

Lokaler för musikverksamhet/replokaler Studiefrämjandet .... 180 000 kronor 

Lokaler för musikverksamhet/replokaler NBV ......................... 54 000 kronor 

 

Ägd anläggning  

2 885 000 kronor 

Bidrag till drift, reparation, inventarier, investering. Bidraget är uppdelat på 

en rörlig och en fast del. I den rörliga delen är driftskostnader såsom arrende, 

försäkringar, el, bränsle, värme, sotning, vatten, avlopp och renhållning 

bidragsgrundande. Bidraget är 65 % av driftskostnaderna. Hälften av even-

tuella intäkter dras av från driftskostnaderna innan beräkning sker. Om 

anläggningen enbart används av vuxna beviljas inget rörligt bidrag. Den 

fasta delen är avsedd att bidra till att täcka kostnader såsom skötsel och 

underhåll. Bidraget baseras på anläggningens art, storlek och utnyttjande.  

 

För godkänd reparation, inventarieinköp, investering kan föreningar beviljas 

30 % av kostnaden. 

Utbildning föreningsledare 



 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (3) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-23 
 

 
 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

27 000 kronor  
Bidragsgrundande kostnader är kurskostnader, förläggning och mat i 

samband med utbildning för föreningsledare. Beräkning 75 %. 

 

Fast kulturbidrag 

1 050 895 kronor 

Föreningar som löpande under året arrangerar offentligt kulturutbud.  

 

Evenemangsbidrag 

455 000 kronor 

Kan sökas av föreningar och studieförbund för att arrangera enstaka 

offentliga kulturevenemang. 

 

Övriga bidragsformer 

77 000 kronor 

Startbidrag 12 000 kronor. Nybildad förening eller förening som startar ny 

verksamhet, 3 000 kronor/förening. 

Trygg och säker förening 30 000 kronor. 

Natur och miljö 35 000 kronor. 

 

Sociala föreningar 

80 000 kronor 
Handikapporganisationer samt pensionärsföreningar.  

 

Studieförbund  

1 750 000 kr 

Studieförbunden inom Folkbildningsrådet ........................... 1 545 000 kronor 

SISU  ....................................................................................... 205 000 kronor 

 

Skaraborgs Föreningsarkiv är lokaliserat i Lidköping och har till uppgift att 

bevara, bevaka och sprida kunskap om Skaraborgs föreningshistoria. Alla 

föreningar i Skaraborg kan lämna handlingar (protokoll, affischer med mera) 

till föreningsarkivet för bevarande för framtiden och för att göra materialet 

tillgängligt för forskning. Verksamheten bekostas av medel från staten, 

Västra Götalandsregionen och kommunerna i Skaraborg. Summan fastställs 

utifrån invånarantal.   

 

Bidrag till lokaler och verksamhet gällande föreningarna Falköpings Kultur-

husförening Bildkällan och Föreningen Galleri Rizoma hanteras enligt avtal 

inom bidragsformen Fast kulturbidrag.  
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Potten Fast kulturbidrag har utökats med medel som betalats tillbaka från ej 

genomförda evenemangsbidrag, en summa om 113 895 kronor. Medlen 

används för att under 2021 stödja och stimulera föreningar som efter covid-

19 vill göra satsningar för att få igång kulturutbudet och nå ut till fler. Sats-

ningar kan exempelvis vara ett utökat utbud att prova nya former för verk-

samhetens innehåll, genomföra utbud på nya platser eller prova nya former 

för marknadsföring och medlemsrekrytering.   

 

Barnkonsekvensanalys 
Falköpings kommuns riktlinjer för föreningsbidrag tar hänsyn till barn-

konventionens punkt 31: Barns rätt till lek, vila och fritid. Förenings-

bidragen är uppbyggda så att barn- och ungdomsperspektivet är vägledande i 

många fall. Alla föreningar, oavsett inriktning, som ordnar verksamhet för 

barn- och ungdomsgrupper kan erhålla verksamhetsbidrag för denna.  

 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 1/2021 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 29 januari 2021 

  

 

Paragrafen skickas till  
Torbjörn Lindgren, verksamhetschef Bad & Fritid 

Stefan Andersson, verksamhetsutvecklare Bad & Fritid 

Karin Hermansson, kulturstrateg            



















Anmälda delegationsbeslut

Kultur- och fritidsnämnden, 2022-03-08

Dokumentid Diarienr Datum Beskrivning Handläggare

16535 202100100 2021-12-13 Överenskommelse med Falköpings Orkesterförening 2021 Karin Hermansson

16540 202200005 2021-12-16 Avtal med Big Wind om föreställningen Hans och Greta på Stadsteatern 17 september
2022

Robert Coe

16553 202100009 2021-12-17 Falbygdens Konstförening - kulturbidrag 2021 Karin Hermansson

16554 202100009 2021-12-17 Falköpings filmstudio - Kulturbidrag 2021 Karin Hermansson

16555 202100103 2021-12-21 Överenskommelse med Falköpings Sångsällskap 2021 Karin Hermansson

16567 202100009 2021-12-22 Galleri Rizoma - Kulturbidrag 2021 Karin Hermansson

16578 202200005 2022-01-04 Avtal med MolièreEnsemblen om föreställningen Nya skor 6 mars 2022 på Lilla scenen,
Medborgarhuset

Robert Coe

16579 202200005 2022-01-04 Avtal med Kapsel om föreställningen Apparat 24 april 2022 på Stadsteatern Robert Coe

16580 202200005 2022-01-04 Avtal med Long Kalsong om föreställningen Long Kalsong Live 2 april 2022 på Lilla
scenen, Medborgarhuset

Robert Coe

16581 202200005 2022-01-05 Avtal med Skaje HB om föreställningen Kalaset 12-13 mars 2022 Robert Coe

16626 2022-02-03 Avtal med FörlagEtt AB om strömmad film - Cineasterna Christina Seveborg

16627 2022-02-14 Överenskommelse om InfoPoint 2022 Christina Seveborg

16644 202200005 2022-02-14 Avtal med Little Big Wind om föreställningen Kroppologi 15-17 november 2022 på
Stadsteatern

Robert Coe

16645 202200005 2022-02-14 Avtal med Junior Productions AB om föreställningen Paddington Meet & Greet den 7
maj 2022 och föreställningen Angry Birds Meet & Greet den 20 augusti 2022 i Floby

Robert Coe

16652 202100076 2022-02-23 Anställningar kultur- och fritidsförvaltningen oktober - december 2021 Ulla Andersson

16653 202200016 2022-02-23 Anställningar kultur- och fritidsförvaltningen januari 2022 Ulla Andersson

16678 202200008 2022-02-28 Ordförandebeslut om upphävande av beslut om dispens vid sen avbokning i kommunala
lokaler och anläggningar i Falköpings kommun

Göran Gynnemo
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§ 164 Dnr 2021/00401

Övergripande internkontrollplan för Falköpings
kommun år 2022

Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen antar förslaget till övergripande internkontrollplan om

den kommungemensamma kontrollpunkten för år 2022.

Bakgrund
Enligt kommunens riktlinje för internkontroll ska kommunstyrelsen besluta
om en internkontrollplan med riskanalys som visar de kommungemensamma
kontrollpunkter som ska ingå i alla nämnders internkontrollplaner. Den över-
gripande internkontrollplanen ska revideras årligen.

Nämnderna ska även besluta om en egen internkontrollplan med riskanalys
utifrån respektive verksamhetsområde. Internkontrollplanen ska revideras
årligen och antas i nämnd senast december månad varje år. De kommun-
gemensamma kontrollpunkterna ska ingå i nämndernas internkontrollplan.

Arbetet med intern kontroll och riskanalyser är en del av det strategiska
kvalitetsarbetet där syftet till stor del handlar om att upptäcka fel och brister
innan de uppstår och på så sätt minimera eller eliminera att de överhuvud-
taget inträffar. Att lyckas identifiera och förebygga risker innan de inträffar
är mer resurseffektivt än att i efterhand tvingas åtgärda uppkomna fel.

I den kommunövergripande kontrollplanen för år 2021 ingick två
kontrollpunkter: Avtalstrohet samt GDPR, där kontrollen handlade om att
kontrollera att personuppgiftsbiträdesavtal har upprättats.

Förvaltningens bedömning
Internkontrollgruppen har tagit fram gemensamma mallar för rapportering av
arbetet med intern kontroll och riskanalys. Målet med internkontrollg-ruppens
arbete är att få ett strukturerat och gemensamt arbetssätt för kommunens
nämnder, förvaltningar och kommunala bolag.

Följande kontrollpunkt föreslås ingå i den kommungemensamma
internkontrollplanen för år 2022.

• Leverantörstrohet — kontroll att inköp gjorts enligt gällande
leverantörs avtal

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar den
kommungemensamma kontrollplanen för år 2022.

Finansiering
Internkontrollen sker inom nämndernas befintliga budgetramar.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks



F/\LKÖPING
Kommunstyrelsen

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(49)
Sammanträdesdatum

2021-11-17

Beslutsunder lag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 125/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-10-07
Kommunövergripande internkontrollplan 2022

Paragrafen skickas t i l l
Samtliga nämnder
Magnus Fleischer, ekonomichef
Internkontrollgruppen genom Per Larsson, kommunutvecklare

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 171 Dnr 2021/00421

Finansiering av julgåva til l personal år 2021

Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av julgåva till personalen,

totalt 2,1 miljoner kronor, sker genom medel från centrala poster år 2021.

Bakgrund
Pandemin har haft stor påverkan på våra verksamheter under år 2021. Alla
medarbetare i Falköpings kommun har gjort stora insatser för att kunna
upprätthålla verksamheten och hantera effekterna av pandemin. Det är
sammanlagt cirka 4 200 anställda i kommunen och alla medarbetare,
tillsvidareanställda, visstidsanställda och timanställda får julgåvan för sitt
värdefulla arbete. Beloppet på julgåvan är 500 kronor för alla anställda.

Förvaltningens bedömning
Julgåvan sker genom att julgåvokort köps in centralt i kommunen och delas
ut till alla anställda. Köpet ska vara av gåvokaraktär (ej livsmedel, alkohol
eller mediciner).

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Kommunens kostnad för julgåvokorten beräknas till cirka 2,1 miljoner
kronor. Finansieringen sker från centrala poster 2021. De ekonomiska
konsekvenserna för kommunen får bedömas som rimliga utifrån Falköpings
kommuns stabila ekonomi och det förväntade goda ekonomiska resultatet för
2021.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 132/2021
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-10-20

Ar betsutskottets för slag till beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av julgåva till personalen,

totalt 2,1 miljoner kronor, sker genom medel från centrala poster år 2021.

Yrkanden
Jonas Larsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Paragrafen skickas till
Samtliga nämnder
Pia Alhäll, kommundirektör
Maria Axelsson, HR chef
Ekonomiavdelningen
Magnus Fleischer, ekonomichef

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 178 Dnr 2021/00420

Införande av Microsoft 365/Teams

Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att införa Microsoft 365 enligt alternativ 2 i

förslaget som ett kommungemensamt system.

2 Kommunstyrelsen beslutar att genomföra en informationsklassning och
riskanalys av innehållsdatan i Microsoft 365 parallellt med införandet av
Teams.

3 Kommunstyrelsen beslutar att samtliga nämnder ska följa framtagen rutin
för informationshantering Microsoft 365 samt uppmanar nämnderna att
genomföra en informationsklassning och riskanalys av innehållsdatan i
Microsoft 365.

4 Införandet finansieras inom ordinarie budgetram 2022, där 1 miljon
kronor är beräknade investeringskostnader och 1,5 miljoner kronor
beräknad driftkostnadsökning. Dessa kostnader är beräknade på
kommunens hela organisation. Driftkostnadsökningen fördelas ut till
samtliga nämnder enligt antalet användare. Finansiering för år 2023 och
framåt tas in i budgetprocessen.

Bakgrund
Kommunen står inför förändringar vad gäller möjligheterna att fortsätta med
Skype och ett lokalt Office. Microsoft har valt att utveckla sina miljöer mot
molntjänster och verksamheter som vill fortsätta nyttja dessa tjänster måste
anpassa sin arbetsmodell. Detta innebär att kommunen behöver göra
anpassningar av licenser och arbetssätt efter omvärlden. Många kommuner
och andra organisationer har redan Microsoft 365 (MS365) och dessa
tjänster aktiva. Målgruppen för MS365 är kommunens personal och
förtroendevalda.

Under 2021 har en pilot genomförts där utvalda medarbetare arbetat i
programmet Teams, en del av MS365 som är en kommunikationsplattform
och samarbetsverktyg där användarna kan ha digitala möten.

Under piloten har användarna använt sig av Teams för att hålla/delta i
möten, chatta, ringa med mera. Överlag har Teams har fått en positiv respons
och användarna tycker att programmet fungerar bra och är mycket bättre än
Skype.

I juli 2020 kom en dom ifrån EU-domstolen, kallad Schrems II, vilket
innebär att det i dagsläget är juridiskt svårt att använda sig av molntjänster
som har ägare, moderbolag eller dotterbolag i USA. Detsamma gäller för
andra länder utanför EU. Om Microsofts molntjänster används är

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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bedömningen att personuppgifter överförs till tredjeland i strid med
dataskyddsförordningen. En statlig utredning, IT -driftsutredningen,
konstaterar dock att det är svårt att se vilka skyddsåtgärder som kan vidtas
för att uppnå tillräckligt skydd.

Om nämnden överför personuppgifter till tredje land i strid med dataskydds-
förordningen eller bryter mot någon annan bestämmelse i dataskyddsför-
ordningen innebär det att nämnden riskerar att få sanktionsavgifter utdömda
från tillsynsmyndigheten. Risken finns också att tillsynsmyndigheten
begränsar eller förbjuder behandlingen av personuppgifter i tjänsten.

Vid ett införande finns två alternativ. Antingen ett införande av hela tjänsten
MS365 = alternativ 1. Eller att börja med ett brett införande av Teams och
bygga på detta med övriga tjänster i MS365 så småningom = alternativ 2.

Genom svenska statens och kammarkollegiets ramavtal kan nödvändiga
licenser för ett införande köpas in av leverantör.

Vid coronapandemins start 2020 förtydligades behovet av ett väl fungerande
system för digitala möten, både politiska och på tjänstepersonnivå. En
utredning gjordes och kom fram till att det bäst lämpade alternativet att gå
vidare med var Teams, baserat på funktionalitet och kostnadsbild. Därifrån
bestämdes att göra ett pilotprojekt med Teams.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning i den genomförda riskanalysen är att ett införande
av tjänsten Teams eller MS365 inte är förenligt med dataskyddsförord-
ningens bestämmelser.

Samtidigt är organisationen i behov av ett väl fungerande system för digitala
möten, vilket piloten har visat att Teams kan göra stor skillnad mot det
tidigare systemet Skype som inte fungerat till fylles och inte utvecklas av
leverantören. Det finns dessutom risk för att medarbetare använder andra
system ändå som innebär okontrollerade risker.

Dessa IT -tjänster har en stor och central betydelse för kommunens verksam-
heter. Tjänsterna är i nuläget väsentliga för att kommunen ska kunna bibe-
hålla en väl fungerande verksamhet. Förvaltningen bedömer att det idag
saknas godtagbara alternativ som kan erbjuda motsvarande funktionalitet.
Detta gäller i synnerhet tjänsten Teams. Därför föreslås ett skyndsamt
införande av Teams, parallellt med att informationsklassning och riskanalys
av innehållsdatan görs.

Om kommunstyrelsen vill besluta om ett införande så behöver riskerna
minimeras genom att informationen som ska hanteras i systemet dels
klassificeras, genom en så kallad informationsklassning, och dels behöver en
riskanalys avseende informationen göras. Syftet med detta är att användaren
ska kunna veta vad för typ av information som kan behandlas i systemet. Det
är först när dessa är genomförda som kommunstyrelsen kan få en fullständig
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bild av tjänstens användningsområde och begränsningar. En informations-
klassning och riskanalys beräknas för kommunstyrelsens verksamhet ta ett
halvår.

Efter erfarenheter från andra kommuner och organisationer som infört
Microsoft 365 föreslås att ett eventuellt införande i Falköping bör göras
stegvis och starta med att införa Teams brett i organisationen. Ekonomiskt
innebär detta också en mer hanterbar stegring av kostnaderna.

Finansiering
Ekonomiskt innebär en övergång till de molnbaserade tjänsterna att
kostnadsmodellen förändras och rent praktiskt går från investeringskostnader
till driftkostnader då licensmodellen för MS365 bygger på en månadskostnad
per användare.

Alternativ 1 innebär ett införandeprojekt som behöver 1,5 miljoner kronor
för investeringskostnader och sedan en utökad driftkostnad om 5,3 miljoner
kronor per år.

Alternativ 2 innebär ett införandeprojekt som behöver 1 miljoner kronor för
investeringskostnader och sedan en utökad driftkostnad om 1,5 miljoner
kronor per år. När sedan fler tjänster i MS365 läggs på kommer
driftkostnaderna öka.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 139/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-04
Riskanalys Dataskydd — bedömning av tjänsteleveransen Microsoft 365
Pilotprojektrapport Microsoft Teams
Beskrivning av ekonomiska konsekvenser
Rutin för informationshantering Microsoft 365

Paragrafen skickas till
Samtliga nämnder
Förvaltningschefer
Håkan Persson, IT -chef
Magnus Fleischer, ekonomichef
Ekonomiavdelningen
Pia Alhäll, kommundirektör

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 144 Dnr 2021/00499 

Prioriteringar i löneöversynen för år 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1  Kommunstyrelsens arbetsutskott antar nedanstående prioriteringar och 

fördelning av löneutrymmet för löneöversynen år 2022. 

Prioriteringar och fördelning av löneutrymmet för löneöversynen för år 
2022 
För Kommunals avtalsområde 
Medarbetare inom avtalsområdet bidrar utifrån det centrala avtalet till 
löneöversyn. År 2022 bidrar medarbetare med 380 kronor till löneutrymmet. 
Utöver detta finns ett extra utrymme om 0,3 % att fördela till yrkesutbildade 
inom vård, skola och omsorg.  Därutöver görs följande prioriteringar där 
medarbetare bidrar med 500 kronor extra per månad till löneutrymmet enligt 
nedan; 

 Undersköterskor 

 Personliga assistenter 

 Styrkeledare 

För övriga avtalsområden 
Löneutrymmet uppgår generellt till 2,7 %. Därutöver görs följande 
prioriteringar;  

 Medarbetare med nedan nämnda befattningar bidrar med 500 kronor 
extra per månad till löneutrymmet; 

o Förskollärare 

o Lärare F-3 

 Sjuksköterskor bidrar med 800 kronor extra per månad till 
löneutrymmet. 

 Arbetsterapeuter bidrar med 800 kronor extra per månad till 
löneutrymmet. 

 Sjukgymnaster/fysioterapeuter bidrar med 800 kronor extra per 
månad till löneutrymmet. 

 Barn- och utbildningsförvaltningen erhåller 35 000 kronor per månad 
för prioriterade satsningar av verksamhetschefer, rektorer.  
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 Av löneutrymmet avsätts 1,5 miljoner kronor för att prioritera mindre 
grupper eller enskilda individer där behov av strukturpåslag finns. 
Utrymmet är beräknat på helår.  

Löneutrymmet innebär inga individgarantier utan ska fördelas enligt 
grundläggande principer för lönesättning. Lönen ska vara individuell och 
differentierad och avspegla medarbetarens bidrag till verksamhetens mål. 

Bakgrund 
Resultat från lönekartläggning, kompetensförsörjningsprognos samt 
jämförande lönestatistik i närliggande kommuner utgör viktiga faktorer för 
bedömning kring vilka prioriteringar/satsningar som ska göras i 
löneprocessen för år 2022. Samtliga fackliga organisationer och 
förvaltningschefer har fått möjlighet att inkomma med synpunkter om 
prioriteringar i löneprocessen för år 2022.  

Förvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott 
antar prioriteringar och fördelning av löneutrymmet för löneöversynen år 
2022 enligt förslaget. 

Förslag till prioriteringar och fördelning av löneutrymmet för löneöversynen 
för år 2022 

För Kommunals avtalsområde 
Medarbetare inom avtalsområdet bidrar utifrån det centrala avtalet till 
löneöversyn. År 2022 bidrar medarbetare med 380 kronor till löneutrymmet. 
Utöver detta finns ett extra utrymme om 0,3 procent att fördela till 
yrkesutbildade inom vård, skola och omsorg.  Därutöver görs följande 
prioriteringar där medarbetare bidrar med 500 kronor extra per månad till 
löneutrymmet enligt nedan. 

 Undersköterskor 

 Personliga assistenter 

 Styrkeledare 
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För övriga avtalsområden 
Löneutrymmet uppgår generellt till 2,7 procent. Därutöver görs följande 
prioriteringar.  

 Medarbetare med nedan nämnda befattningar bidrar med 500 kronor 
extra per månad till löneutrymmet.  

o Förskollärare 
o Lärare F–3 

 Sjuksköterskor bidrar med 800 kronor extra per månad till 
löneutrymmet. 

 Arbetsterapeuter bidrar med 800 kronor extra per månad till 
löneutrymmet. 

 Sjukgymnaster/fysioterapeuter bidrar med 800 kronor extra per 
månad till löneutrymmet. 

 Barn- och utbildningsförvaltningen erhåller 35 000 kronor per månad 
för prioriterade satsningar av verksamhetschefer, rektorer.  

 Av löneutrymmet avsätts 1,5 miljoner kronor för att prioritera mindre 
grupper eller enskilda individer där behov av strukturpåslag finns. 
Utrymmet är beräknat på helår.  

Löneutrymmet innebär inga individgarantier utan ska fördelas enligt 
grundläggande principer för lönesättning. Lönen ska vara individuell och 
differentierad och avspegla medarbetarens bidrag till verksamhetens mål.  

Finansiering 
Kostnaden avseende löneöversyn 2022 finansieras dels utifrån redan utdelad 
budgetram till nämnderna för personalkostnadsökningen under år 2022, men 
även från centrala poster för löneöversyn. Nämnderna blev i samband med 
flerårsplan för år 2022-2024 kompenserade redan i ramtilldelning för en årlig 
personalkostnadsökning, de budgetmedel som återfinns i centrala poster 
avser eventuell satsning och kommer fördelas ut till respektive nämnd efter 
fullgjord löneöversyn.  

Då flerårsplanen bygger på en förväntad personalkostnadsökning samt att 
nämnderna ska kompenseras fullt ut för löneöversyn 2022 kommer eventuell 
avvikelse belasta centrala poster för år 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-29 

  

Paragrafen skickas till  
HR-avdelningen 
Samtliga nämnder            
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§ 164 Dnr 2021/00499 

Komplettering av prioriteringar i löneöversynen för år 
2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att komplettera tidigare fattat 

beslut från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 8 
december 2021, § 144, prioriteringar i löneöversynen för år 2022, genom 
att lägga till personalgruppen stödassistenter under Kommunals 
avtalsområde, enligt nedanstående. 

Prioriteringar och fördelning av löneutrymmet för löneöversynen för år 
2022 

 
För Kommunals avtalsområde 
Medarbetare inom avtalsområdet bidrar utifrån det centrala avtalet till 
löneöversyn. År 2022 bidrar medarbetare med 380 kronor till löneutrymmet. 
Utöver detta finns ett extra utrymme om 0,3 % att fördela till yrkesutbildade 
inom vård, skola och omsorg.   
 
Därutöver görs följande prioriteringar där medarbetare bidrar med 500 
kronor extra per månad till löneutrymmet enligt nedan; 

 Undersköterskor 
 Personliga assistenter 
 Stödassistenter 
 Styrkeledare 

 
För övriga avtalsområden 
Löneutrymmet uppgår generellt till 2,7 %. Därutöver görs följande 
prioriteringar;  

 Medarbetare med nedan nämnda befattningar bidrar med 500 kronor 
extra per månad till löneutrymmet; 

 Förskollärare 
 Lärare F-3 

 Sjuksköterskor bidrar med 800 kronor extra per månad till 
löneutrymmet. 

 Arbetsterapeuter bidrar med 800 kronor extra per månad till 
löneutrymmet. 

 Sjukgymnaster/fysioterapeuter bidrar med 800 kronor extra per 
månad till löneutrymmet. 

 Barn- och utbildningsförvaltningen erhåller 35 000 kronor per månad 
för prioriterade satsningar av verksamhetsledare 
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 Av löneutrymmet avsätts 1,5 miljoner kronor för att prioritera mindre 
grupper eller enskilda individer där behov av strukturpåslag finns. 
Utrymmet är beräknat på helår.  

Löneutrymmet innebär inga individgarantier utan ska fördelas enligt 
grundläggande principer för lönesättning. Lönen ska vara individuell och 
differentierad och avspegla medarbetarens bidrag till verksamhetens mål. 
 
2 Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 8 december 2021, § 144 att anta 
prioriteringar i löneöversynen för år 2022. I det tagna beslutet saknas 
personalgruppen stödassistenter under avsnittet som berör Kommunals 
avtalsområde.  

Förvaltningens bedömning 
Med anledning av ovanstående föreslår kommunledningsförvaltningen att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med den föreslagna 
kompletteringen. 

Finansiering 
Ej aktuellt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-12-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 144/2021 

Yrkanden 
Adam Johansson (M) yrkar att paragrafen omedelbart justeras. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på kommunledningsförvaltningens förslag 
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med 
förslaget. 

Ordförande ställer sedan proposition på Adam Johanssons (M) yrkande om 
omedelbar justering och finner att arbetsutskottet beslutar att omedelbart 
justera paragrafen. 

  

Paragrafen skickas till  
HR-avdelningen 
Samtliga nämnder               
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§ 38 Dnr 2021/00504 

Sammanträdesdagar år 2022 för kommunstyrelsens 
utskott för social hållbarhet 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 
1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet sammanträder följande 

dagar under år 2022. 

Sammanträden 
10 februari, 7 april, 9 juni,  

1 september, 27 oktober, 8 december. 

Sammanträdena startar klockan 13:00        

Bakgrund 
Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet ska besluta om 
sammanträdesdagar för 2022.  

Finansiering 
Ej aktuellt för ärendet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-17 

  

 

Paragrafen skickas till  
Samtliga nämnder 
Kommunledningsgruppen  
Anna-Karin Linder, administratör 
Sebastian Helin, kommunsekreterare 
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg 
Edvin Ekholm, Chef hållbar kommunikation  

            



FÖRTECKNING ÖVER ANMÄLNINGSÄRENDEN 

Kultur- och fritidsnämnden 8 mars 2022 

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 

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

Nr Ärende 

1 Personuppgiftsincident på Falköpings bibliotek  

2 Kommunstyrelsens beslut den 17 november 2021, § 164, om över-

gripande internkontrollplan för Falköpings kommun 2022 

3 Kommunstyrelsens beslut den 17 november 2021, § 171, om finansie-

ring av julgåva till personal år 2021 

4 Kommunstyrelsens beslut den 17 november 2021, § 178, om införan-

de av Microsoft 365/Teams 

5 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 8 december 2021, § 144, 

om prioriteringar i löneöversynen för 2022 

6 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 21 december 2021,         

§ 164, om komplettering av prioriteringar i löneöversynen för 2022 

7 Kommunstyrelsens utskotts för social hållbarhet beslut den 2 decem-

ber 2021, § 38, om sammanträdesdagar för 2022 

8 Länsstyrelsens beslut den 4 januari 2022 om godkännande av Mösse-

bergs djurpark för offentlig förevisning av djur 

9 Kommunala Pensionärsrådets protokoll 2 december 2021 

10 Kommunstyrelsens beslut den 19 januari 2022, § 7, om ändring av 

fördelning av ersättningen för etableringsinsatser och introduktion för 

nyanlända personer (schablonersättning) 

11 Kommunstyrelsens beslut den 19 januari 2022, § 13, om ansökan från 

kultur- och fritidsnämnden om medel ur kommunstyrelsens bidrags-

form ”Större investeringar” 

12 Länsstyrelsens beslut den 28 januari 2022 om dispens för att ta bort 

del av åkerholme på fastigheten Brunnhem 5:17 i Falköpings kommun 

13 Länsstyrelsens meddelande den 3 februari 2022 om väckt fråga om 

byggnadsminnesförklaring av Bensinstationen i Odensberg 

14 Länsstyrelsens beslut den 4 februari 2022 om tillstånd till renovering 

av takstol i Jäla kyrka 

 

 

 



















FnIKÖPLI?9,9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

1(10)

Kom m unala Pensionärsrådet

Sammantradesdatum

2021-12-02

Plats och t id

Beslutande

Ersät tare

Övr iga närvarande

Justerare

Underskr i f ter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Organ

Sam m ant rädesdatum

Juster ingsdatum

Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 09:00 — 12:00
Ajournering 10:00 — 10:30

Sture Olsson (M), Ordförande
Agnetha Sterner, PRO
Kerstin Johansson, PRO
Kerstin Belfrage, SKPF
Barbro Westergren, SKPF
Ulla-Britt Hellman, SPF Falköping
Marianne Manke, SPF Vartofta
Karl -Gustav Ahl, SPF Frökind
Thomas Henning, RPG
Adam Johansson (M), §§ 13 — 15
Sam Jubrant (KD)

Märtha Liljegren, SKPF
Ulla Lisa Karlberg, SKPF
Ann Liljebäck, SPF Falköping

Carin Karlsson, nämndsekreterare
Mia Blom, enhetschef, § 14
Madelene Beijbom, ekonomihandläggare, § 14
Christoffer Fridolf Eriksson, biträdande ekonomichef, § 15
Ida Elf, infrastrukturstrateg, § 16
Fredrik Johansson, gatuchef, § 16

Thomas Henning, RPG

,
14/11KtrASlyi/1",

Carin Karlsson

Sture Olsson

(a4,,

/ ~ - 7 4 ' r v - 7
Thomas Henning

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat.

Kommunala Pensionärsrådet

2021-12-02

2021-12-09

Förvar ingsplats för  protokol let Socialförvaltningen

Underskr i f t
Vild11/14 05iy`---

Carin Karlsson

Paragrafer §§ 13 — 20



FLAKÖMIN2
Kommunala Pensionärsrådet

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(10)
Sammanträdesdatum
2021-12-02

Ärendelista
§13 Dnr 29226

Val av justerare .................................................................................................3
§14 Dnr 31281

Verksamhetsinformation - Biståndsenheten ..................................................4

§15 Dnr 31894
Information om generella statsbidrag .............................................................5

§16 Dnr 31895
Dialog om trafikstrategin ..................................................................................6

§17 Dnr 29227
Föregående protokoll .......................................................................................7

§18 Dnr 31896
Sammanträdesplan för kommunala pensionärsrådet och dess
presidium 2022 ..................................................................................................8

§19 Dnr 29228
Information från socialnämnden ......................................................................9

§20 Dnr 29229
Övriga frågor ...................................................................................................10

Justerarnas signaturer, Protokollsutdraget bestyrks



FLA.KÖPE9.2
Kommunala Pensionärsrådet

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(10)
Sammanträdesdatum
2021-12-02

§13 Dnr 29226

Val av justerare

Kommunala Pensionärsrådets beslut

1 Thomas Henning utses till att justera dagens protokoll. Tid för justering är
torsdagen den 9 december.

Justerarnas signaturer

/-3---

Protokollsutdraget bestyrks
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FCAKÖP199
Kommunala Pensionärsrådet

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(10)
Sammanträdesdatum
2021-12-02

§14 Dnr 31281

Verksamhetsinformation - Biståndsenheten

Kommunala Pensionärsrådets beslut

1 Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattn ing

Enhetschef Mia Blom och ekonomihandläggare Madelene Beijbom
informerar Rådet om arbetet på biståndsenheten.

Rådet ges möjlighet att ställa frågor.

Beslutsunder lag

Presentation, 2021-12-02

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
' 7



FnLKÖP19.9
Kommunala Pensionärsrådet

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(10)
Sammanträdesdatum
2021-12-02

§ 15 Dnr 31894

Information om generella statsbidrag

Kommunala Pensionärsrådets beslut

1 Informationen noteras till protokollet.

Sammanfat tn ing
Biträdande ekonomichef Christoffer Fridolf Eriksson informerar Rådet om
generella statsbidrag.

Rådet ges möjlighet att ställa frågor.

Beslutsunder lag

Presentation, 2021-12-02

Justerar s signaturer Protokollsutdraget bestyrks
-,-

/
_ -

_



FLLKÖPING
Kommunala Pensionärsrådet

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(10)
Sammanträdesdatum
2021-12-02

§16 Dnr 31895

Dialog om trafikstrategin

Kommunala Pensionärsrådets beslut

1 Informationen noteras till protokollet.

Bakgrund

Infrastrukturstrateg Ida Elf och gatuchef Fredrik Johansson presenterar
arbetet med den trafikstrategi som man tar fram i Falköpings kommun.

Rådet ges möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter.

Beslutsunder lag

Presentation, 2021-12-02

Jus rarna ignaturer

i--

Protokollsutdraget bestyrks



FLAKÖPIr ig Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(10)

Kommunala Pensionärsrådet

Sammanträdesdatum
2021-12-02

§17 Dnr 29227

Föregående protokoll

Kommunala Pensionärsrådets beslut

1 Föregående protokoll läggs till handlingarna.

Sammanfat tn ing

- Senior mässa
Förvaltningen har fått i uppdrag att anordna en seniormässa. Man planerar
den till hösten 2022.

- Senior kollo
Representanter i pensionärsorganisationerna har tagit fram information
om hur andra kommuner arbetar med frågan. Arbetsgruppen har tittat på
sju olika kommuner, bland annat Sundbyberg och Lindesberg. Av dessa
sju kommuner är det sex stycken där kommunen står som huvudarrangör.

Arbetsgruppen lämnar förslag på att kollot skulle kunna anordnas av
förvaltningens aktivitetssamordnare. Det skulle kunna vara på Kurorten
Lundsbrunn, Åsa (Halland) eller i Träslövsläge (Halland).
Pensionärsorganisationerna kan vara med och hjälpa till under kollot.

Beslutsunder lag

Protokoll, Kommunala pensionärsrådet, 2021-09-30

Jumrarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

- —IL"- , —



KOMMUNENFMLKÖN I

Kommunala Pensionärsrådet

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(10)
Sammanträdesdatum
2021-12-02

§18 Dnr 31896

Sammanträdesplan för kommunala pensionärsrådet
och dess presidium 2022

Kommunala Pensionärsrådets beslut

1 Kommunala pensionärsrådet antar sammanträdesplanen för kommunala
pensionärsrådet och dess presidium för år 2022.

Sammanfat tn ing

Förvaltningen har arbetat fram ett förslag på sammanträdesplan för år 2022.

Beslutsunder lag

Förslag på sammanträdesplan för kommunala pensionärsrådet och dess
presidium 2022.

Paragrafen sk ickas t i l l
Falköpings kommuns hemsida

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

S-----,i,, ‘ 2



F£LKÖPINQ
KOMMU

Kommunala Pensionärsrådet

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(10)
Sammanträdesdatum

2021-12-02

§19 Dnr 29228

Information från socialnämnden

Kommunala Pensionärsrådets beslut

1 Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattn ing

Socialnämndens ordförande Sture Olsson informerar Rådet om de ärenden
som behandlats i socialnämnden sedan Rådets senaste möte.

Ju era7s signaturer Protokollsutdraget bestyrks

i -, ,,,



VAKOSPIN2
Kommunala Pensionärsrådet

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(10)
Sammanträdesdatum
2021-12-02

§20 Dnr 29229

Övriga frågor

Kommunala Pensionärsrådets beslut

1 Informationen noteras till protokollet.

Sammanfat tn ing

Aktivitetssamor dnar na
Fråga om vad kommunernas nya aktivitetssamordnare har för arbetsuppgifter
och hur länge tjänsterna är finansierade. Organisationerna upplever att man
konkurrerar om samma målgrupp.

Soptippen i Stenstor p
Fråga om soptippen i Stenstorp ska stängas.
Soptipp och avfallshantering är inte kommunens fråga.

Kommunens mötesplatser
Fråga om kommunens mötesplatser för äldre. Mötesplats Läkaren, Hjorten
och gamla församlingshemmet — vad är det som gäller?

Rådet önskar tydligare kommunikation av detta samt en uppdatering.

Syftet  med Kommunala Pensionär sr ådet
Vad förväntar sig kommunen av kommunala pensionärsrådet?
Ordförande hänvisar till Rådets reglemente.

Justerarnas signaturer

-

Protokollsutdraget bestyrks
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Biståndsenheten Äldreomsorg

FLIKÖM9



Enheten

• 16 medarbetare (10 handläggare, 1
färdtjänst och 5 adm) samt chef.

• Ranliden

• Olika arbetsområden: distrikt,
boendeutredare, vårdplaneringsteam och
ekonomihandläggare, reception.

FLAKÖPK9,9



Insatser

• Hemtjänst
• Trygghetslarm
• Dagverksamhet
• Äldreboende (särskilt boende)
• Växelvård
• Korttidsvistelse
• Färdtjänst

FnIKÖP!1.9.2



Behovsbedömda insatser

• Vi utreder och bedömer brukares behov och
beviljar insatser utefter det.

• Utredningsmetod IBIC: Individens behov i
centrum.

• Bedömningsinstrument särskilt boende.
• ADL-bedömningar av rehab.
• MME-test vid demens alternativt

demensdiagnos.

• Samverkan med demenssjuksköterska.
FL\LKÖPI



Statistik

• 2020 beviljades 42 brukare demensboende och 59 brukare
äldreboende.

• 2021 januari-april beviljades 19 brukare demensboende och 27
brukare äldreboende.

• Vi har idag ingen boende -kö på äldreboende och en liten kö till
demensboende

• Corona-pandemin har påverkat äbo-ansökningar.

s •

FLUKOPKI



Statistik fortsättning

• Ungefär 1500 ärenden (brukare) på enheten.

• Hemtjänst: 800 st
• Äldreboende: 350 st
• Trygghetslarm: 900 st
• Växelvård: 15 st
• Dagverksamhet: 80 st
• Övrigt: 110 st
• Totalt: 2.255 st

FnIKÖPK9Aug,



2021-12-08

Generella statsbidrag
Kommunala Pensionärsrådet, 2 dec 2021

FILKÖM9



2021-12-08

Historik

1990-talet förändrades den ekonomiska
förutsättningar mellan staten och kommunen.

Ökat kommunalt självbestämmande.

Nytt statsbidrag- och utjämningssystem,
minskade antalet riktade statsbidrag och ökad
de generella statsbidragen

Finansierings principen
EAKÖPn9
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2021-12-08

Historik

Under 2000-talet ökar antalet riktade
statsbidrag

År 2020 — över 180 riktade statsbidrag,
majoriteten går till skola, hälso- och sjukvård
och äldreomsorg

Många nya tillfälliga riktade statsbidrag,

FMLKÖPK,N9
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2021-12-08

Definition av statsbidrag

Utöver kommunalskatten och egna avgifter är
intäkter via utjämningssystemet samt statliga
bidrag en viktig del i den kommunala
finansieringen av välfärden

Statsbidragen delas in i två olika delar

• Generella statsbidrag
• Riktade statsbidrag

FA\LKÖM9
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2021-12-08

Definition av generella
statsbidrag
Generella statsbidrag innebär att kommunen fritt
kan nyttja medlen utifrån det som behövs i
respektive kommun.

Syftet är att stärka eller förbättra verksamhet och
riktar sig till alla kommuner och fördelas utifrån
förutsättningar.

Tidigare varit permanenta men det har de senaste
åren blivit fler tillfälliga som marknadsförs som
riktade statsbidrag

EAKÖPKI,,9



2021-12-08

Definition av riktade
statsbidrag
Riktade statsbidrag är öronmärkta till ett specifikt
ändamål, insatts eller verksamhet i kommunen
och inom en viss tidsram

De flesta av dessa bidrag betalas inte ut per
automatik, utan söks.

De fördelas enligt olika kriterier och är förenat med
olika typer av specifika krav som till exempel
ansökan, medfinansiering, redovisning och
uppföljning

FLAKÖP14.9
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2021-12-08

Kommunens intäkter

Skatter och generella bidrag (SoB, SKR)
— Skatteintäkter (1 441 057 mnkr)
— Generella statsbidrag och utjämning (705 263 mnkr)

• Inkomstutjämning
• Kostnadsutjämning
• Regeringspost (inkl. generella statsbidrag)
• LSS-utjämning
• Fastighetsavgift

Övriga intäkter
- Egna intäkter (taxor och avgifter) (365 mnkr)
- Finansiella (5 mnkr)
- Riktade statsbidrag (165 mnkr)

FLUKOPC2
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2021-12-08

Generella statsbidrag

För år 2020 delades 113 000 mnkr ut i
generella statsbidrag.

Fördelas per invånare, stor variation av
bidragens storlek och ändamål

FIAKÖIT9.9

8



2021-12-08

Generella statsbidrag
Paro i årskurs 8 o 9

Nya välfärdsmiljarden
Skolstart vid 6 års ålder

Kompensation sänkt skatt +65 år

Analys i översiktsplan Gamla välfärdsmiljarden

Nya välfärdsmiljarden

Skatteväxling kommuner &
landsting

Allmän förskola 3 år

Nationella slutprov

Nationella slutprov

1111111-

FAKÖPING
KOMMUNEN
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Riktade statsbidrag

För år 2020 delades 34 000 mnkr ut i riktade
bidrag

Kräver mer administration, ansökning,
rapportering av resultat.

Tydlig styrning av offentliga medel från staten

FAKÖPING
KO M M  U N FN
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Frågor? FMLKÖPN.9,NEN
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Fl KSTRATEGI

Grei. " .
P J

4fIpsfehri

%om 51—
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Vad är en trafikstrategi
— övergripande styrdokument
- långsiktigt mål

- samlar frågor om trafik

- anger hur kommunen ska arbeta för att resor och
transporter ska göras på ett bra och hållbart sätt

- ta oss fram både snabbt och trafiksäkert

- hur ska vi prioritera
kOliEKTIS

TRAFIK SA KERNET

PA RKERING
GA NG

CYKEL

EguaiR2
RESOR NAMNGE

SKA VARA RAL.ARA
TRARKSAKRA OGII

TISIGANGLIOA

Exempel från Haninge kommun

SM U VY ER

FLAKÖP.C9



Trafik engagerar!
" Par ker ing eller
boule-par k med

gr önska och
sittbä nkar ?"

" Var för  finns inget
far thinder , här  kör

de så for t?"

" Måste vi ha alla
far tgupp?"

" Fr amkomligt och
lättillgängligt?"

" Hur  tar  jag mig
över  gatan

" Var  tog snabbt och
bussen vägen?" säker t?"

" 30 km/h,
40km/h eller

50km/h"

" Gatupar ker ing
eller  br eda gång-

och cykelbanor  med
gr önska?"

• •

FLAKOPE99



Beteenden

Parkering

Trafikflöden

Trafik

Hållbar
utveckl ing

Resor och
transporter

Trafiksäkerhet

Stadsutveckling

• •

FLILKOPN.,9



Diskussion
• Vilka aspekter är viktiga för dig vad gäller trafik?

• Vad vill du skicka med till kommunen som är viktigt
att tänka på när man planerar det framtida
trafiksystemet i Falköping?

Invånare

Näringsliv Besökare

FAK ÖPL92



Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesplan för år 2022

Presidium Rådet
09:00 — 11:00 09:00 — 12:00

Förmöte för pensionärsorganisationerna 08:30

Ranliden Stadshuset

3 mars 7 april

maj 9 juni

22 september 27 oktober

17 november 8 december



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16 (43) 

Sammanträdesdatum 
2022-01-19 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 7 Dnr 2021/00110 

Ändring av fördelning av ersättningen för 
etableringsinsatser och introduktion för nyanlända 
personer (schablonersättning) 

Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen beslutar att ändra kommunstyrelsens beslut från den 

2 mars 2016, § 66, om fördelning av schablonersättning, så att de fasta 
beloppen till kommunstyrelsen (750 000 kronor) och kultur- och fritids-
nämnden (150 000 kronor) tas bort från och med den 1 januari 2022. 

2 Kommunstyrelsen beslutar att avsättningen till den gemensamma sökbara 
potten (10 procent) tas bort från och med den 1 januari år 2022. 

3 Kommunstyrelsen beslutar att hela schablonersättningen, ersättningen för 
etableringsinsatser och introduktion för nyanlända personer fördelas 
mellan kompetens- och arbetslivsnämnden och barn- och utbildnings-
nämnden efter ålder i enlighet med nu gällande beslut. Detta innebär att 
barn- och utbildningsnämnden erhåller ersättningen för personer till och 
med deras 18:e år. Kompetens- och arbetslivsnämnden erhåller 
ersättningen från deras 19:e år.  

4 Kommunstyrelsen beslutar att ersättningen för initiala kostnader för 
ekonomiskt bistånd går till kompetens- och arbetslivsnämnden. 

5 Kommunstyrelsen beslutar att det belopp som är i potten per den 1 januari 
år 2022 fördelas proportionellt mellan kompetens- och arbetslivs-
nämnden och barn- och utbildningsnämnden utifrån summan av deras 
erhållna ersättning år 2021. Dessa medel kan användas av nämnderna 
under år 2022. 

Sammanfattning 
Statlig ersättning från Migrationsverket, så kallad schablonersättning, har 
succesivt minskat med antalet nyanlända. Kommunstyrelsens beslut från den 

2 mars 2016, § 66, om fördelning av schablonersättning innehåller en 
fördelning med fasta ersättningar till kommunstyrelsen och kultur- och 
fritidsnämnden som inte är rimliga utifrån den minskade ersättningen. 
Förslaget är därför att de fasta ersättningarna upphör liksom avsättning till 
”sökbar pott”. Förslaget innebär att fördelning från och med den 1 januari 
2022 görs enligt tidigare fördelningsgrund enligt demografi mellan barn- och 
utbildningsnämnden och kompetens- och arbetslivsnämnden. Förslaget 
innebär att den innevarande sökbar pott fördelas enligt samma fördelning 
mellan barn- och utbildningsnämnden och kompetens- och 
arbetslivsnämnden och kan användas under år 2022.  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17 (43) 

Sammanträdesdatum 
2022-01-19 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet § 37/2021 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-01 

  

 

Paragrafen skickas till  
Samtliga nämnder 
Ekonomiavdelningen            



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
28 (43) 

Sammanträdesdatum 
2022-01-19 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 13 Dnr 2021/00451 

Ansökan från kultur- och fritidsnämnden om medel ur 
kommunstyrelsens bidragsform "Större investeringar" 

Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen avslår kultur- och fritidsnämndens ansökan om större 

investeringsstöd till Brismene bygdegårdsförening och Solberga 
hembygdsförening. 

Bakgrund 
Detta är första gången en nämnd ansöker om större investeringsstöd för två 
föreningars räkning. De båda föreningarna bedöms inte i detta underlag – 
snarare är själva tillvägagångssättet i fokus och någon bedömning om 
föreningarnas berättigande till bidrag i vidare bemärkelse berörs inte.  

Enligt riktlinjerna för större investeringsstöd ska ansökan om detta lämnas i 
maj ett år innan utbetalning kan väntas. Detta för att investeringsstöd ofta 
handlar om större summor pengar och därför måste inkluderas i den 
kommunövergripande budgetprocessen. Det som önskas undvika är den 
situation som uppstår med denna ansökan, som inlämnas i oktober samma år 
som bidragen önskas betalas ut – större investeringsstöd som inte kan 
beviljas utan att det innebär att budgetramen överstigs. En anledning till att 
ansökningen inte föreslås beviljas är att den är inlämnad för sent.  

Kultur- och fritidsnämnden beskriver i sitt underlag de ansöker om stöd till 
föreningarna av anledningen att nämndens egen budget inte räcker till. 
Dessvärre räcker inte heller kommunstyrelsens budgetpost för 
investeringsbidrag för föreningarna heller, vilket leder till andra anledningen 
till att ansökningen inte föreslås beviljas – medel finns inte.  

Den tredje anledningen till att bidraget inte föreslås beviljas är för att det 
enligt riktlinjerna inte godkänns att en nämnd ansöker om bidrag för 
föreningars räkning. Kommunstyrelsens bidragsgivning vilar dels på 
riktlinjen om att föreningar själva ansöker om bidrag, oavsett om det är 
investeringsbidrag eller kommunstrategiska bidrag.  

För att investeringsstöden till de båda föreningarna ska kunna hanteras bör 
de båda, separat, ansöka om detta, med vetskapen om att deras ansökning 
kommer hanteras under år 2022 för eventuell utbetalning under år 2023.  

Av ovanstående skäl föreslår kommunledningsförvaltningen att inte bevilja 
större investeringsstöd till kultur- och fritidsnämnden för Brismene 
bygdegårdsförening och Solberga hembygdsförening.  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
29 (43) 

Sammanträdesdatum 
2022-01-19 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 154/2021 
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Anton Wilsson
Brunnhem Stommen
521 63 Stenstorp

Delgivningskvitto

Dispens för att ta bort del av åkerholme på 
fastigheten Brunnhem 5:17 i Falköpings 
kommun

Beslut
Länsstyrelsen ger dispens i efterhand från 
biotopskyddsbestämmelserna för att ta bort del av åkerholme enligt 
bilagd karta på fastigheten Brunnhem 5:17 i Falköpings kommun. 

Villkor 

1. Sten som tas bort eller odlingssten får inte läggas på den 
kvarvarande åkerholmen då det där ligger en lagskyddad 
fornlämning. 

Då Länsstyrelsen beslutar om att medge dispens i efterhand beslutar 
även Länsstyrelsen att avskriva tillsynsärendet 515-34001-2019.   

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen bedömer att den åkerholme som ansökan om dispens i 
efterhand avser omfattades av biotopskyddsbestämmelserna. Dispens 
krävs då för att få minska åkerholmens storlek. Prövningen ska utgå 
ifrån de lagliga förutsättningarna, ansökan ska därför prövas som om 
åkerholmen fortfarande är kvar.

Åkerholmar har höga naturvärden och en viktig funktion i 
ekosystemet genom den variation de skapar i jordbrukslandskapet. De 
utgör livsmiljöer, tillflyktsorter och är ibland en del av 
spridningsvägar för flera av jordbrukslandskapets växt- och djurarter 
bland till exempel lavar, mossor, grod- och kräldjur, insekter, spindlar, 

Beslut

Datum
2022-01-28

Ärendebeteckning 
521-1606-2020
515-34001-2019



Beslut 2 (5)
2022-01-28 521-1606-2020

515-34001-2019

fåglar och smådäggdjur. Av dessa skäl är åkerholmar skyddade enligt 
det generella biotopskyddet.

Åkerholmarna är ursprungligen cirka 2000 kvadratmeter stor och går 
vinkelrätt ut från en stenmur i skiftets norra kant. Åkerholmen sträcker 
sig ut till ungefär skiftets halva bredd på platsen. Enligt ansökan avser 
du att ta bort en del av åkerholmen så att den inte längre kopplar intill 
stenmuren utan du ska kunna köra förbi på båda sidor. Dess area avses 
minskas till ca 42 kvadratmeter. 

På åkerholmen ligger en lagskyddad fornlämning, RAÄ nr Brunnhem 
120:1. Den del av åkerholmen som omfattas av fornlämningens 
synliga delar berörs inte av ansökan i efterhand.

Den möjlighet till att medge dispens för rationaliseringsåtgärder som 
infördes i biotopskyddet 2014 avsåg att se till att jordbruk på en 
områdesnivå inte riskerade att läggas ned. Enligt Jordbruksverket har 
dispenser som resulterar i åkerblock med sammanlagd areal på över 8 
ha troligen inte någon betydelse för jordbrukets långsiktiga fortlevnad 
i ett område. Det aktuella jordbruksblocket blir efter utförd åtgärd 4,59 
ha stort. Det kan alltså vara ett sådant område som lagändringen avsåg 
att gynna.

Länsstyrelsen anser att rationalisering och effektivisering av 
lantbruket på platsen, i detta specifika fall, är ett särskilt skäl för att 
medge dispens för att ta bort en del av åkerholmen. Åkerholmen är 
långdragen och placerad mitt i en åker, vilket gör att åkern till stor del 
blir delad i två. Åkerholmens läge och form gör att den medför relativt 
mycket extra vändteg. Åkerholmen ligger i vägen för den optimala 
odlingsriktningen och medför därmed en ökad jordpackning och 
annan brukningsproblematik på sidorna om den. Länsstyrelsen anser 
att borttagandet av den ansökta delen av åkerholmen kan bidra till att 
utveckla och bibehålla ett långsiktigt aktivt brukande av marken på det 
sätt som avses med 7 kapitlet 11b §, punkt 1 miljöbalken.

Åkerholmen ligger i ett område där det idag finns flera liknande 
biotoper samt stenmurar i närmiljön. Detta innebär att även efter att 
del av åkerholmen har tagits bort kommer det finna kvar 
biotopskyddade landskapselement i området. Vilket innebär att det 
finns spridningskorridorer och reträttplatser för djur- och växter i 
området. Därtill har det inte konstaterats några högre naturvärden på 
den aktuella delen av åkerholmen. Länsstyrelsen bedömer i detta 
enskilda fall att biotopskyddets syften i området fortsatt kan 
tillgodoses även om den aktuella delen av åkerholmen får tas bort. 
Därmed finns även grund för att medge dispens enligt 7 kapitlet 11b § 
punkt 2 miljöbalken.

Länsstyrelsen anser att åtgärden är förenlig med kraven på en från 
allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna (3 
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och 4 kapitlen miljöbalken) samt med den för området gällande 
kommunala översiktsplanen.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Vad är ett biotopskyddsområde? 

Samtliga lätt igenkännbara små mark- eller vattenområden som på 
grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade 
djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda får 
förklaras som biotopskyddsområde. Åkerholmar i jordbruksmark är 
biotopskyddsområden (5 § i förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. och bilaga 1 till förordningen). 
Inom ett biotopskyddsområde får man inte bedriva en verksamhet 
eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön (7 kapitlet 11 § 
miljöbalken). Länsstyrelsen kan ge dispens från förbudet i det enskilda 
fallet om det finns särskilda skäl. 

När en fråga om dispens avser en åtgärd som underlättar för 
jordbruket ska det enligt 7 kapitlet 11b § miljöbalken anses finnas 
särskilda skäl för dispens om åtgärden behövs för att utveckla eller 
bibehålla ett aktivt brukande av jordbruksmark, och biotopskyddets 
syften fortfarande kan tillgodoses med hänsyn till förekomsten av 
samma typ av biotopskyddsområde eller med hänsyn till naturvärdena 
hos det biotopskyddsområde som dispensen avser och de naturvärden 
som biotopskyddsområdet bidrar till i landskapet. 

Syftet med 7 kapitlet 11b § miljöbalken är att göra det möjligt för 
jordbruksföretag att få dispens för åtgärder som kan förväntas bidra 
till att göra verksamheten mer ekonomiskt hållbar och som därmed 
kan bidra till ett långsiktigt aktivt brukande (7 kapitlet 11b § 
miljöbalken, vägledning 2014-11-13, Naturvårdsverket). 

Tillstånd eller dispens får förenas med skyldighet att utföra åtgärder 
för att kompensera det intrång i allmänna intressen som verksamheten 
medför (16 kapitlet 9 § miljöbalken). 

Miljömål 

Riksdagen har beslutat om ett antal miljömål för att nå en hållbar 
samhällsutveckling. Biotopskyddade miljöer i odlingslandskapet ryms 
inom främst miljömål 13, Ett rikt odlingslandskap. Regeringen har 
fastställt 12 preciseringar av miljömålet. Enligt precisering 4 är 
odlingslandskapet öppet och variationsrikt med betydande inslag av 
hävdade naturbetesmarker och slåtterängar, småbiotoper och 
vattenmiljöer, bland annat som en del i en grön infrastruktur och 
erbjuder livsmiljöer och spridningsvägar för vilda växt- och djurarter. 
Enligt precisering 7 är småbiotoper betydelsefulla som livsmiljöer och 
spridningsvägar för många arter som har blivit undanträngda i dagens 
odlingslandskap.
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Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen fick under början av hösten 2019 kännedom om att en 
del av den aktuella åkerholmen, samt ytterligare en liten åkerholme 
hade försvunnit på fastigheten Brunnhem 5:17 i Falköpings kommun. 
Företrädare för Länsstyrelsen besökte platsen i tillsynsärendet i början 
av september 2019. Länsstyrelsen tillskrev då dig och du förklarade 
att åkerholmen finns kvar, det som uppbrukats var åker som tidigare 
varit brukad men legat i träda eller varit obrukad mark sedan 1995. 
Den lilla åkerholmen beskrev ni som ett surdrag som inte gått att 
bruka. Efter ert svar lade Länsstyrelsen ned tillsynen på den lilla 
åkerholmen. 

Den 6 december 2019 erhöll ni en kommunicering av Länsstyrelsens 
ställningstagande i tillsynsfrågan med förslag till att återställa den 
aktuella delen av den större åkerholmen. 

Därefter inkom du den 15 januari 2020 med en dispensansökan för att 
pröva om det finns möjligheten att ta bort den aktuella delen av 
åkerholmen efterhand. Till ansökan bifogar du ekonomiska 
beräkningar av vinsten med åtgärden.

Information
På den del av åkerholmen som är kvar ligger en lagskyddad 
fornlämning, L1963:8911, en stensättning. Till varje fornlämning 
finns ett fornlämningsområde som ingår i det skyddade området. De 
åtgärder som du redan vidtagit är åtminstone delvis inom 
fornlämningsområdet. Det är förbjudet att utan tillstånd enligt 6 § 
kulturmiljölagen, rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom 
bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en 
fornlämning. Länsstyrelsens kulturmiljöenhet kommer att besiktiga 
fornlämningen i fält för att bedöma eventuella skador samt behov av 
hänsynsområde för att undvika framtida skada på fornlämningen vid 
brukning av omgivande mark. Observera att odlingssten ej får läggas 
på/tillföras befintliga fornlämningar.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Eva Olsen med John Dagobert som 
föredragande. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/c56b6f16-b33a-40a8-83f7-334557c6eb5b
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kulturmiljolag-1988950_sfs-1988-950
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Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Naturvårdsverket
Falköpings kommun

Bilagor
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen
2. Översiktskarta
3. Detaljkarta
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Du kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga 
beslutet hos mark- och miljödomstolen.

Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller 
skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Västra Götaland antingen via e-
post; vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Västra 
Götaland, 403 40 Göteborg.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina 
synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det mark- och 
miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas. 

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom 
tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
 Hur du vill att beslutet ska ändras.
 Varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga 
kopior på dessa. Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som 
är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget 
namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, 
vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 40 00. 
Ange diarienummer 1606-2020. 

Bilaga 1

Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen
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Postadress:
403 40 Göteborg

Besöksadress:
Hamngatan 1 542 
30 Mariestad

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

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Kulturmiljöenheten
Per Jernevad
Antikvarie

010-224 56 75

Christoffer Jonsson
Håkantorp Kyrkogården 1
521 96 Falköping

Väckt fråga om byggnadsminnesförklaring av Bensinstationen i 
Odensberg
Fastighetsbeteckning Odensberg 9:1, Falköpings kommun, Gökhem socken

Tore Danielsson har väckt fråga om byggnadsminnesförklaring av 
Bensinstationen i Odensberg enligt 3 kap. lagen (1988:950) 
kulturmiljölagen. Genom denna skrivelse meddelas att ett ärende om en 
eventuell byggnadsminnesförklaring av er fastighet har startat.

En utredning om byggnadsminnesförklaring innebär inte något förbud mot 
åtgärder som kan minska byggnadens kulturhistoriska värde, även om 
sådana kan meddelas av Länsstyrelsen med stöd av kulturmiljölagen. 
Handläggningen av byggnadsminnesärendet underlättas dock avsevärt om ni 
har möjlighet att undvika eller tidigt informera Länsstyrelsen om att sådana 
åtgärder planeras.

Länsstyrelsen kommer att remittera ärendet för yttrande till olika instanser.
Om Länsstyrelsen bedömer att er fastighet kan bli byggnadsminne, kommer 
ett förslag till skyddsbestämmelser utarbetas i samråd med er.

Om ni har några frågor kan ni vända er till undertecknad.

Med vänliga hälsningar
Per Jernevad

Bilaga:
Ansökan

Kopia till:
Riksantikvarieämbetet
Tore Danielsson
Västergötlands Museum
VG-regionen – Förvaltningen för kulturutveckling
Falköpings Kommun
Fastighetsregistret, kontaktperson platinaavisering, Emma-Karolina 
Granberg
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Telefon/Fax: 
010-2244000 (växel) 
  

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Elisabet Orebäck Krantz 

0102245144 

 

 Floby pastorat 

Michael Steneros 

michael.steneros@svenskakyrkan.se 

Tillstånd till renovering av takstol Jäla kyrka 
Jäla socken, Falköpings kommun 

 

Beslut 

Länsstyrelsen ger med stöd av 4 kap 3 § kulturmiljölagen (1988:950) er till-

stånd till renovering av takstol samt antikvarisk vindsstädning. 

 

Tillståndet gäller i 5 år från beslutsdatum. 

 

Villkor 

 

Allmänt 

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

daterade den 7 juni 2021 som inkom till Länsstyrelsen samma dag samt 

Skadekartering inkommen 11 juni 2019. 

• Allt utbyte av virke ska ske i samråd med antikvarisk expert med ut-

gångspunkten att minsta möjliga ingrepp ska göras. 

• Eventuella förstärkningar ska ske i samråd med antikvarisk expert. 

• Eventuellt byte av någon del av undertakets brädor ska ske i samråd med 

antikvarisk expert. 

• Eventuellt byte av isoleringsmaterial på vinden ska bestämmas i samråd 

med antikvarisk expert. 

• Om ljudtrumman rivs ska denna dokumenteras av antikvarie. 

• Ventilationsöppningar ska där möjligt utnyttja naturliga springor. 

• Vid avvikelse från ansökan 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. 

• Arbetet ska utföras med material och metoder som bevarar kyrkans kul-

turhistoriska värde. 

• Efter arbetets slutförande ska Länsstyrelsen kallas till en antikvarisk 

slutbesiktning. 
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• Åtgärderna ska dokumenteras. Ni ska inom sex månader efter avslutat ar-

bete skicka in rapport med fotografier före och efter åtgärderna till Läns-

styrelsen. Dokumentationen ska redovisas i digitalt (PDF) format. 

 

Antikvarisk medverkan 

• Arbetet ska utföras i samverkan med expert enligt bilagan Antikvarisk 

medverkan. 

• Till antikvarisk expert utses Robin Gullbrandsson, Västergötlands mu-

seum, i enlighet med er ansökan. Om Ni vill anlita annan expert ska detta 

meddelas Länsstyrelsen. 

• Innan arbetet påbörjas ska åtgärderna i detalj gås igenom tillsammans 
med den antikvariska experten. Till detta tillfälle ska även Länsstyrel-
sens handläggare kallas. 

• 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 kostna-

den. 

 

Redogörelse för ärendet 

Ni har ansökt om tillstånd till renovering av taklaget i Jäla kyrka. Ni har se-

dan tidigare, 2018-10-10, tillstånd till byte av taktäckningsmaterial 433-

33893-2018. Närmare undersökning har visat skador som bör åtgärdas sen-

ast i samband med takomläggningen. Till ansökan har fogats en skadekarte-

ring av Robin Gullbrandsson, Västergötlands museum. Tidigare har Skade-

kartering Jäla kyrka inkommit, 2019-06-11 till Länsstyrelsen. Utdrag ur 

denna:  Takkonstruktionen är i stora delar bevarad från byggnadstiden – troli-

gen 1100-tal – och är helt utförd i omsorgsfullt huggen ek, till viss del furu. De 

20 medeltida takstolarna står mycket tätt, cc-mått 0,4 m. Vid kyrkans ombygg-

nad 1787 sattes taket om (bindbjälkarna tycks dock ha förblivit i läge), då togs 

stödbenen bort och sattes delvis i nya lägen som hanbjälkar och yttre stödben. 

Redan tidigare hade fyra av bindbjälkarna kapats, möjligen tyder det på att 

långhuset under senmedeltiden blev valvslaget. Några delar av de medeltida 

takstolarna ligger lösa. Över koret är takstolarna från 1787 och står med cc på 

ca 1 m…. Takstolarnas bindbjälkar (av ek respektive furu, halvklovor, bredd 

10–15 cm, höjd 22–26 cm), rester av äldre innertak och ljudtrumman visar 

punktvis angrepp av svamp och träskadeinsekter. 

 

I åtgärderna ingår provtagning av mycel och nedbrutet virke för att klargöra 

svamptyp och om angreppen är pågående. Därefter görs en antikvarisk städning 

av vinden för att ytterligare klargöra skador och åtgärdsbehov. Ventilationen 

förbättras genom nätade öppningar. Takstolens virke lagas genom ett minimum 

av ingrepp med hänsyn till konstruktionens historiska värden med en fortsatt 

fungerande hållfasthet. De tätt stående takstolarna kräver inte enskilt fullständig 

styrka. Skadorna kräver var och en individuell behandling; i vissa fall förstärk-

ning, i andra iskarvning av nytt virke, i åter andra totalt utbyte. Virke för skarv-

ning ska vara av samma material som respektive bindbjälke, dvs ek respektive 
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furu. Skarvningar görs som traditionella bladskarvar. Där byten görs läggs 

blyplåt mellan murverk och trä. Alla bindbjälkar och remstycken bör enligt 

Skadekartering behandlas med svampgiftet Protox. Eventuellt byts befintlig 

isolering av kutterspån ut mot mattor av hampa eller cellulosa. 

 

Länsstyrelsens motivering 

Länsstyrelsen finner att åtgärderna är förenliga med bevarandet av kyrkans 

kulturhistoriska värde. Åtgärderna syftar till att förlänga kyrkans hållbarhet 

avsevärt.  

 

Beslutet bidrar till att uppnå de svenska miljömålen. 

 

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten, se bilagan Hur man 

överklagar. 

 

Upplysningar 

Detta beslut innebär endast tillstånd enligt kulturmiljölagen. Länsstyrelsen 

vill göra Er uppmärksam på att lov även kan krävas från Er kommun. 

 

 

I detta ärende har Elisabet Orebäck Krantz beslutat och Per Jernevad delta-

git. 

 

Beslutsort: Göteborg 

 

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

 

Bilaga till sökande: 

Hur man överklagar 

Antikvarisk medverkan 

 

Kopia till: 

Riksantikvarieämbetet, registrator@raa.se 

Skara stift, skara.stift@svenskakyrkan.se 

Förvaltningen för kulturutveckling, kulturutvecklingt@vgregion.se 

Västergötlands museum, kulturmiljo@vgmuseum.se 

Robin Gullbrandsson, robin.gullbrandsson@vgmuseum.se 

Mattias Hallgren, hallgren@traditionsbararna.se 

Floby pastorat, floby.pastorat@svenskakyrkan.se 

Falköpings kommun, kommunen@falkoping.se 
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mailto:robin.gullbrandsson@vgmuseum.se

	Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning 2021
	Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
	Sammanfattning
	Bakgrund

	Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning 2021
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Förvaltningens bedömning
	Finansiering
	Beslutsunderlag
	Beslutet ska skickas till

	Nämndsberättelse
	Inledning
	syfte
	nämndens uppdrag
	Beskrivning av nämndens organisation

	Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning
	omvärldsförändringar
	händelser av väsentlig betydelse

	Nämndens uppföljningsarbete
	uppföljningsarbete
	uppföljning av rapporterade åtgärder under år 2021

	Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping
	I Falköpings kommun skapas det goda livet tillsammans genom tron på att framtiden går att utveckla och förbättra.
	Strategi för kultur- och fritidsnämnden
	Planerade insatsområden
	Kvalitativa indikatorer
	Uppföljning och analys januari – april
	Uppföljning och analys maj – augusti
	Uppföljning och analys september – december
	Samlad bedömning

	Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping
	Falköpings kommun ska vara en bra plats att bo, verka och leva på – en plats där medborgarna känner stolthet.
	Strategi för kultur- och fritidsnämnden
	Planerade insatsområden
	Uppföljning och analys januari – april
	Uppföljning och analys maj – augusti
	Uppföljning och analys augusti – december
	Samlad bedömning

	Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas
	Utveckla kommunens bemötande och servicekvalitet.
	Strategi för kultur- och fritidsnämnden
	Planerade insatsområden
	Uppföljning och analys januari – april
	Uppföljning och analys maj – augusti
	Uppföljning och analys september – december

	Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning
	Strategi för kultur- och fritidsnämnden
	Planerade insatsområden
	Kvalitativa indikatorer
	Uppföljning och analys januari – april
	Uppföljning och analys maj – augusti
	Uppföljning och analys september – december
	Samlad bedömning

	Verksamhetsredovisning
	verksamhetsredovisning
	ekonomisk förändrning jämfört med verksamhetsplaneringen

	Personalredovisning
	personalredovisning
	kompetensförsörjning
	personalmässig förändring jämfört med personalplaneringen

	Förväntad utveckling
	skulden
	prioriteringar
	digital utveckling
	projekt och tillfälliga medel
	minskade resurser


	Ekonomisk redovisning
	Resultaträkning
	Intäkter
	Kostnader

	Verksamhetsredovisning
	Stab & strategi
	Kultur
	Bibliotek
	Kulturarv

	Fritid
	Bad & Fritid
	Öppen ungdomsverksamhet

	Strategiska utvecklingsmedel

	Investeringsredovisning
	Inventarier kultur/fritid
	Inventarier idrottshallar
	Konst
	Inventarier utrustning Mösseberg

	Politiska uppdrag under år 2021

	Intern kontroll för kultur- och fritidsförvaltningen 2021 – rapport
	Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
	Sammanfattning
	Bakgrund

	Intern kontroll för kultur- och fritidsförvaltningen 2021 – rapport
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Förvaltningens bedömning
	Finansiering
	Beslutsunderlag
	Beslutet ska skickas till

	Rapport över utförd internkontroll 2021
	Intern kontrollplan
	Sammanfattning av genomförd intern kontroll
	1. Leverantörstrohet
	2. Dataskyddsförordningen (GDPR) Personuppgifts-biträdesavtal.
	3. Dokumenthanteringsplan
	4. G-katalogens struktur och användande

	Utredning av grill- och mötesplatser i Falköpings kommun
	Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
	Deltar inte i beslut
	Bakgrund
	Yrkanden

	Utredning av grill- och mötesplatser i Falköpings kommun
	Förslag till beslut
	Bakgrund
	Förvaltningens bedömning
	Finansiering
	Beslutsunderlag
	Beslutet ska skickas till

	Allmänna grillplatser idag med kommunal drift och underhåll
	Synpunktshantering inom kultur- och fritidsförvalt-ningen 2021
	Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
	Bakgrund

	Synpunktshantering inom kultur- och fritidsförvalt-ningen 2021
	Förslag till beslut
	Bakgrund
	Förvaltningens bedömning
	Barnkonsekvensanalys
	Beslutsunderlag

	Information om ansökningar om strategiska utveck-lingsbidrag 2022
	Information
	Underlag

	Ansökan om strategiska utvecklingsbidrag 2022
	Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut
	Deltar inte i beslut
	Bakgrund

	Rapport från Nasco Yankees Falköping efter genom-förd drive in-bio i Falköping 2021 (utomhusbio)
	Förslag till beslut
	Bakgrund

	Från: Klas Hermansson <klas.hermansson@toveksbil.se>  Skickat: den 22 december 2021 10:32 Till: Karin Hermansson <karin.hermansson@falkoping.se> Ämne: SV: SV: Drive in Bio Falköping. Nasco Yankees
	Fördelning av bidrag 2021
	Kultur- och fritidsnämndens beslut
	Bakgrund

	Beslut om bifall med villkor(19456806) (0)_TMP.pdf
	Dispens för att ta bort del av åkerholme på fastigheten Brunnhem 5:17 i Falköpings kommun
	Beslut
	Motivering till beslutet
	Bestämmelser som beslutet grundas på
	Beskrivning av ärendet
	Information
	Du kan överklaga beslutet
	De som medverkat i beslutet
	Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
	Kopia till
	Bilagor
	Du kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen
	Hur överklagar jag beslutet?
	Tiden för överklagande
	Ditt överklagande ska innehålla
	Ombud
	Behöver du veta mer?



	Bilaga 2(19866551) (0)_TMP.pdf
	Bilaga 3(19866557) (0)_TMP.pdf
	WebMap_7004b0ac-7d35-11ec-9e46-005056a5eb97.pdf
	WebMap_f8f9e6c6-7d34-11ec-aa66-005056a5eb97.pdf
	WebMap_38ce64c2-7d35-11ec-89f6-005056a5eb97.pdf

	Väckt fråga om byggnadsminnesförklaring av Bensinstationen i Odensberg
	Fastighetsbeteckning Odensberg 9:1, Falköpings kommun, Gökhem socken




 


Avdelning Strategi 


 


Karin Hermansson   Kulturstrateg      karin.hermansson@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 


 
 


DELEGATIONSBESLUT 1 (1) 


2021-07-02 


KFN 2021/00060  
 


 


 


 
 


 Kultur- och fritidsnämnden 


Ansökan från Nasco Yankees Falköping om 
evenemangsbidrag till drive in-bio i Falköping 2021 
(utomhusbio) 


Delegationsbeslut 


1 Föreningen Nasco Yankess beviljas ett evenemangsbidrag på 90 000 


kronor för att arrangera utomhusbio på flygplatsen i Falköping 5-8 


augusti samt 12-15 augusti 2021.    


2 Efter att arrangemanget är genomfört ska föreningen skicka in en 


rapport till kultur- och fritidsnämnden.  


3 Kultur- och fritidsnämnden förebehåller sig rätten att dra tillbaka 


bidraget om arrangemanget inte genomförs enligt ansökan.  


Delegationsbeslut enligt  


Enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsbestämmelser 2021, § 3:11.  


Bakgrund 


Föreningen Nasco Yankees söker 106 250 kronor för att arrangera drive-in 


bio på flygplatsen i Falköping den 5-8 augusti samt den 12-15 augusti. Totalt 


kommer 14 filmer att visas. Till varje filmvisning släpps max 25 fordon med 


upp till 4 personer per fordon in, 100 personer totalt.  


Kostnaderna beräknas till 106 950 kronor där den största delen utgörs av 


hyra av LED-skärm för visningarna. Föreningen har även kostnader för ljud, 


personal, filmhyra och polistillstånd. Föreningen hoppas täcka kostnaderna 


för ström, toaletter och marknadsföring genom samarbeten med sponsorer.  


Beslutet ska skickas till 


Klas Hermansson, Nasco Yankees  


Karin Hermansson, kulturstrateg 


 


Detta beslut har justerats digitalt och saknar därför signatur 


 


Maria Wallengren, kultur- och fritidschef 
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