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§ 1 Dnr 2021/00004  

Fördelning av bidrag 2021 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till 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 

eventuella 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.  
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För godkänd reparation, inventarieinköp, investering kan föreningar beviljas 

30 % av kostnaden. 

 

Utbildning föreningsledare 

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 
Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 29 januari 2021 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden            

 



 

Avdelning Bad Fritid 

 

Stefan Andersson   Verksamhetsutvecklare      stefan.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 

Fördelning av bidrag 2021 

Förslag till 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 

 

 

 

 

 



 

  2(3) 

 

 

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 

eventuella 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   

27 000 kronor  

Bidragsgrundande kostnader är kurskostnader, förläggning och mat i 

samband med utbildning för föreningsledare. Beräkning 75 %. 

Musikverksamhet 324 000 kronor 

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 
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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.  

 

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.  

 

Beslutet ska skickas till 
Torbjörn Lindgren, verksamhetschef Bad och Fritid 

Stefan Andersson, verksamhetsutvecklare Bad och Fritid 

Karin Hermansson, kulturstrateg 

 

 

 

Stefan Andersson  Karin Hermansson 

Verksamhetsutvecklare   Kulturstrateg 
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§ 2 Dnr 2021/00003  

Föreningen Teaterbovens ansökan om evenemangs-
bidrag till revy 2021 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Föreningen Teaterboven beviljas ett evenemangsbidrag på 100 000 

kronor för revyn 2021.   

2 Efter genomfört evenemang ska en rapport lämnas in till kultur- och 

fritidsnämnden.   

3 Kultur- och fritidsnämnden förbehåller sig rätten att kräva tillbaka 

bidraget om evenemanget inte genomförs enligt ansökan.     

Bakgrund 

Föreningen Teaterboven Falköpingsrevyn söker ett evenemangsbidrag på 

150 000 kronor för att den 19–28 november 2021 arrangera revy i Falköping. 

Teaterboven är en amatörrevy som består av lokala aktörer som håller i hela 

produktionen av revyn: Skriver material, bygger scenografi, ordnar med 

marknadsföring samt uppträder på scenen.   

Det kommer att arrangeras sex föreställningar i Stadsteatern och Teater-

boven hoppas på en publiksiffra på runt 2 000 personer. Revyn riktar sig till 

en bred publik i alla åldrar. Föreningen beräknar en kostnad på runt 700 000 

kronor för genomförandet av revyn, där de största posterna är lokalhyra, ljud, 

ljus samt kostnader för att anlita en regissör.  

Förvaltningens bedömning 

Enligt Falköpings kommuns kulturstrategi ska kommunen stödja det lokala 

kulturlivet genom civilsamhällets aktiviteter där människor ges möjlighet att 

öka sin livskvalitet genom kultur. Kommuninvånare och besökare ska ges 

möjlighet att aktivt medverka i och ta del av kultur. Kommunen ska även 

stödja och samarbeta med arrangörer, evenemang och aktiviteter som bidrar 

till ett varierat kulturutbud.  

Finansiering 

Medlen tas ur potten för evenemangsbidrag.  

Barnkonsekvensanalys 

Att kunna ta del av kultur är viktigt för trivsel, välmående och utveckling 

oavsett ålder. LUPP och andra undersökningar bland unga visar att unga 

tycker att det är viktigt att det finns ett varierat kulturutbud, där en kan ta del 

av olika sorters kulturuttryck men även ges tillfällen till att inspireras att 

agera och skapa själv.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 26 januari 2021 

Ansökan från föreningen Teaterboven                

  

 

Paragrafen skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden            

 



 

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 

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

2021-01-26 

KFN  2021/00003 
 

 

 

 
 

 Kultur- och fritidsnämnden 

Föreningen Teaterbovens ansökan om evenemangs-
bidrag till revy 2021 

Förslag till beslut 

1 Föreningen Teaterboven beviljas ett evenemangsbidrag på 100 000 

kronor för revyn 2021.   

2 Efter genomfört evenemang ska en rapport lämnas in till kultur- och 

fritidsnämnden.   

3 Kultur- och fritidsnämnden förbehåller sig rätten att kräva tillbaka 

bidraget om evenemanget inte genomförs enligt ansökan.           

Bakgrund 

Föreningen Teaterboven Falköpingsrevyn söker ett evenemangsbidrag på 

150 000 kronor för att den 19–28 november 2021 arrangera revy i Falköping. 

Teaterboven är en amatörrevy som består av lokala aktörer som håller i hela 

produktionen av revyn: Skriver material, bygger scenografi, ordnar med 

marknadsföring samt uppträder på scenen.   

Det kommer att arrangeras sex föreställningar i Stadsteatern och Teater-

boven hoppas på en publiksiffra på runt 2 000 personer. Revyn riktar sig till 

en bred publik i alla åldrar. Föreningen beräknar en kostnad på runt 700 000 

kronor för genomförandet av revyn, där de största posterna är lokalhyra, ljud, 

ljus samt kostnader för att anlita en regissör.  

Förvaltningens bedömning 

Enligt Falköpings kommuns kulturstrategi ska kommunen stödja det lokala 

kulturlivet genom civilsamhällets aktiviteter där människor ges möjlighet att 

öka sin livskvalitet genom kultur. Kommuninvånare och besökare ska ges 

möjlighet att aktivt medverka i och ta del av kultur. Kommunen ska även 

stödja och samarbeta med arrangörer, evenemang och aktiviteter som bidrar 

till ett varierat kulturutbud.  

Finansiering 

Medlen tas ur potten för evenemangsbidrag.  
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Barnkonsekvensanalys 

Att kunna ta del av kultur är viktigt för trivsel, välmående och utveckling 

oavsett ålder. LUPP och andra undersökningar bland unga visar att unga 

tycker att det är viktigt att det finns ett varierat kulturutbud, där en kan ta del 

av olika sorters kulturuttryck men även ges tillfällen till att inspireras att 

agera och skapa själv.  

Beslutet ska skickas till 

Linda Jonsson, föreningen Teaterboven Falköpingsrevyn 

Karin Hermansson, kulturstrateg 

 

 

 

Karin Hermansson 

Kulturstrateg 



Teaterboven (preliminär kalkyl för hösten 2021 grundat på siffror från 2016 

med tillägg för den ökade kostnaden för hyra av teatern) 

Intäkter: 
Biljettförsäljning 578 950 
Programbladsintäkter 6 520 
Uthyrning kläder 600 
Garderobsintäkter 11 850 
Erhållna bidrag 160 740   (150 000 kr lokalbidrag från kommunen, 10 740 kr från 

medborgarskolan) 
 
Summa intäkter:  758 660 
 
Kostnader: 
Filmproduktion 25 000 (för att kunna delta i revy-sm) 
Scenkläder/smink 6 331 
Scenbygge/rekvisita 56 028 
Koreografi 4 800 
Ljud/ljusproduktion 267 666 
Textinköp 12 252 
Stimkostnader 10 577 
Övriga kostnader samt 
mat under produktionen 17 588 
Premiär- och finalfest 20 261 
Lokalhyror 113 922 (varav teatern 100 000) 
Annonskostnader 27 088 
Regi/arbetsgivaravgifter 85 000 
Revy-sm/medl. utveckling 60 415 
Upptakt-/utvärderings-/ 
årsmöte 34 332 
Övriga kostnader 14 933 (bank, administration, porto, försäkringar osv) 
 
Summa kostnader: 700 695 
 
 
Dessa siffror grundar sig på vår senaste produktion hösten 2016. Vi räknar med att försöka få 
ner kostnaderna för ljud/ljus och övriga utgifter, men teaterlokalens hyra har höjts från 
40 000 kr till 100 000 kr!!!). En kostnad som vår förening inte klarar av på egen hand. 
Kostnader som kommer att tillkomma är även webkostnader. De ligger inte inräknade i 
budgeten än och därför är kostnadssidan mindre än intäktssidan. Vi är en ideell förening som 
gör detta för att vi tycker att det är vansinnigt roligt och ingen av oss (förutom de 
professionella människor som arbetar för oss i och med ljud/ljus/regi) tar ut någon lön för 
det enorma arbete vi lägger ner. Vi är i behov av stöd från kommunen för att kunna 
genomföra en produktion då kostnaderna för teatern höjts drastiskt. 
 
Vi önskar ett bidrag på 150 000 kr för att kunna genomföra revyn hösten 2021. 



Från: kultur.fritid@falkoping.se 
Skickat: den 14 januari 2021 11:55 
Till: Funktionsbrevlåda Kultur och Fritids fv 
Ämne: Inskickat formulär - ansökan om evenemangsbidrag 
Bifogade filer: Ekonomisk kalkyl Teaterboven 2021.docx 
 
Evenemangets namn 
Revy i Falköping 
 
Datum, tid och plats 
19-28 november 6 föreställningar under två helger Stadsteatern Falköping 
 
Sökande föreningens namn - arrangör 
Teaterboven 
 
Föreningens kontaktperson 
Linda Jonsson 
 
Kontaktpersonens telefonnummer 
0708909885 
 
Kontaktpersonens e-postadress 
lindajonsson74@outlook.com 
 
Eventuella samarbetspartners 
Inga i nuläget 
 
Berätta om evenemanget 
Traditionell nummerrevy med fart och fläkt för att roa Falköpingsborna till glada skratt i höstmörkret. 
Det finns ett stort behov av att få ha roligt tillsammans efter året 2020 med total kulturtorka. Vårt mål 
med revyn är att roa Falköpingspubliken. 
Teaterboven har rykte om sig att vara en av de bättre amatörrevyerna i Sverige och detta tänker vi 
befästa ytterligare 2021. Vår målsättning är att kunna delta med flera nummer i kommande revy-SM för 
att åter igen sätta Falköping på revykartan. Det finns nästan inga lokala föreningar som arbetar med att 
producera och sätta upp större produktioner (som inte är renodlade musikföreställningar) på 
Stadsteaterns scen. Därför fyller vi en viktig funktion i kulturutbudet, framför allt den lokalt  producerade  
kulturen med lokala förmågor på scenen. 
 
Tänk kring målgrupp/publik. Vilka vill ni nå? 
Vi vänder oss till samtliga åldrar i och utanför Falköpings kommun. Revyn är lokalt förankrad, men 
humorn är universell. Vi hoppas på en publiksiffra på 2000 personer, men som mest kan drygt 3000 
personer få plats under de föreställningar som erbjuds om det inte finns publikrestriktioner. 
Evenemanget kommer att marknadsföras på kommunens skyltar på infartsvägarna, på Lejomas 
infartsskylt, Falköpings tidning, övriga tidningar i regionen, Radio Falköping, P4 Skaraborg, Tidningen 
Platå, i Medborgarskolans lokaler i Skövde, i våra sociala medier: Facebook och Instagram samt 
affischering i Falköping och närliggande samhällen (vi brukar affischera till Ulrice-
hamn/Mullsjö/Vårgårda/Skara/Skövde). 
 

mailto:lindajonsson74@outlook.com


Ekonomi - ange hur mycket ni söker i evenemangsbidrag Ekonomisk kalkyl Teaterboven 2021.docx 
 
Samtycke 
2021-01-14 11.54 
Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas enligt följande: 
Personuppgiftsbehandlingen grundar sig på samtycke. Ansvarig för behandlingen av de uppgifter som 
samlas in är kultur- och fritidsnämnden i Falköpings kommun som behöver dina uppgifter för att kunna 
komma i kontakt med ansvarig person som skickat in ansökan. De som får ta del av dina uppgifter är 
personal inom kultur- och fritidsförvaltningen. Lagringstiden för uppgifterna är minst tre år. Om 
ansökningen registreras med ett diarienummer blir lagringstiden för evigt. Frågor om behandlingen kan 
ställas till kultur.fritid@falkoping.se. 
 
För mer information om hur vi behandlar personuppgifter se www.falkoping.se/samtycke. 

mailto:kultur.fritid@falkoping.se
http://www.falkoping.se/samtycke
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§ 3 Dnr 2021/00008  

Avgifter på Ekehagens Forntidsby 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Förslag till ändringar av avgifter för turistverksamheten vid Ekehagens 

Forntidsby överlämnas till kommunfullmäktige för fastställelse. 

2 Avgifterna för skolverksamheten vid Ekehagens Forntidsby är oförändra-

de. 

3 Ändringarna föreslås gälla från 1 maj 2021 och tas upp i en ny kommunal 

författningssamling som ersätter KFS 2019:08.                

Bakgrund 

En höjning av turistsäsongens entrépriser föreslås. Inför sommarsäsong 2021 

anpassar Ekehagens Forntidsby verksamheten efter gällande restriktioner 

kopplat till rådande pandemi. Förändringarna är även baserade på erfaren-

heter från den anpassade sommaren 2020.  

Istället för att planera in vissa särskilda programdagar under sommaren, då 

extra många besökare lockades med utökat program och speciella evene-

mang, formas säsongen som löpande verksamhet. Alla öppetdagar ges 

samma utbud av aktiviteter. Detta innebär att även entrépriserna behöver 

anpassas och göras om. Det tidigare höga entrépriset för programdagarna 

slås samman med den vanliga besöksdagens lägre entré, vilket därmed ger en 

mellannivå, som står i paritet med planerat utbud.  

Eftersom de dagliga guidade turerna med största sannolikhet även denna 

sommar måste ha ett begränsat antal deltagare, föreslås att en extra kostnad 

tas ut för guideturen. På så vis blir upplevelsen mer rättvis. Den som får en 

plats på guideturen och därmed ytterligare en aktivitet, får också betala lite 

mer jämfört med den som enbart löst entré för besöket.  

Höjningen av avgiften för övernattning i forntidshus motiveras av att efter-

frågan är stor och att upplevelsen är värd ett högre pris. Jämfört med kolle-

gor i branschen är avgiften fortfarande prisvärd.  

Barnkonsekvensanalys 

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

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

Ingen får diskrimineras.  

Avgifter är en faktor som direkt och indirekt kan utestänga ekonomiskt 

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

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

Ekehagens Forntidsby, som till stora delar är en intäktsfinansierad verksam-
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het, är det en svår balansgång att hitta en nivå som främjar verksamhetens 

ekonomiska behov utan att stänga ute allt för många.  

I ett försök att parera och erbjuda prisvärda alternativ finns biljettsystemet 

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

elever som besökt Ekehagens Forntidsby med skolan får också en fribiljett 

till kommande säsong, där eleven erbjuds gratis entré.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 1 februari 2021 

Förslag till entrépriser        

  

 

Paragrafen skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden            

 



 

Falbygdens museum/Ekehagens forntidsby 

 

Elinor Carlsson   Avdelningschef Falbygdens museum/Ekehagens Forntidsby   073-270 12 54   elinor.karlsson@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 

Avgifter på Ekehagens Forntidsby 

Förslag till beslut 

1 Förslag till ändringar av avgifter för turistverksamheten vid Ekehagens 

Forntidsby överlämnas till kommunfullmäktige för fastställelse. 

2 Avgifterna för skolverksamheten vid Ekehagens Forntidsby är oförändra-

de. 

3 Ändringarna föreslås gälla från 1 maj 2021 och tas upp i en ny kommunal 

författningssamling som ersätter KFS 2019:08.                

Bakgrund 

En höjning av turistsäsongens entrépriser föreslås. Inför sommarsäsong 2021 

anpassar Ekehagens Forntidsby verksamheten efter gällande restriktioner 

kopplat till rådande pandemi. Förändringarna är även baserade på erfaren-

heter från den anpassade sommaren 2020.  

Istället för att planera in vissa särskilda programdagar under sommaren, då 

extra många besökare lockades med utökat program och speciella evene-

mang, formas säsongen som löpande verksamhet. Alla öppetdagar ges 

samma utbud av aktiviteter. Detta innebär att även entrépriserna behöver 

anpassas och göras om. Det tidigare höga entrépriset för programdagarna 

slås samman med den vanliga besöksdagens lägre entré, vilket därmed ger en 

mellannivå, som står i paritet med planerat utbud.  

Eftersom de dagliga guidade turerna med största sannolikhet även denna 

sommar måste ha ett begränsat antal deltagare, föreslås att en extra kostnad 

tas ut för guideturen. På så vis blir upplevelsen mer rättvis. Den som får en 

plats på guideturen och därmed ytterligare en aktivitet, får också betala lite 

mer jämfört med den som enbart löst entré för besöket.  

Höjningen av avgiften för övernattning i forntidshus motiveras av att 

efterfrågan är stor och att upplevelsen är värd ett högre pris. Jämfört med 

kollegor i branschen är avgiften fortfarande prisvärd.  
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Barnkonsekvensanalys 

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

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

Ingen får diskrimineras.  

Avgifter är en faktor som direkt och indirekt kan utestänga ekonomiskt 

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

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

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

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

ekonomiska behov utan att stänga ute allt för många.  

I ett försök att parera och erbjuda prisvärda alternativ finns biljettsystemet 

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

elever som besökt Ekehagens Forntidsby med skolan får också en fribiljett 

till kommande säsong, där eleven erbjuds gratis entré.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 1 februari 2021 

Förslag till säsongsindelning och entrépriser 2021       

Beslutet ska skickas till 

Avdelningschefen Kulturarv 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

Elinor Karlsson 

Avdelningschef Kulturarv 



Säsongsindelning och entrépriser 
 
  Vuxen    Familj*       Singelfam** Barn Grupp*** 
      3-17år 
 

Vinter:       40kr 

1 oktober – 12 maj  

Byn är stängd för spontanbesökare och endast öppen för bokad grupp.  
 

 

Vår:  70kr (60kr)      210kr(165kr)        140kr(105kr) 40kr(30kr) 40kr 

Vardagar:  35kr       100kr            70kr  20kr 

13 maj – 24 juni   

Stängt 25-26/6 (midsommar) 

Öppet: helgöppet (lör- & söndagar kl 11-16 samt Kr.him.färd 13-14/5) 

Vardagar främst för bokade grupper, särskilt skolgrupper. Ströbesökare betalar halv avgift eftersom byn inte är lika 

besöksvänlig som under helgen. OBS – med möjlighet att ändra: Om ingen skolsäsong kan vardagar vara fullöppet. 

 
 

Sommar:  110kr(90kr)      320kr(260kr)       210kr(170kr) 60kr(45kr) 85kr(50kr) 
27 juni – 15 augusti 

Öppet dagligen: kl 11-17 

Guidningar dagligen kl 12 och 15 – förbokas, kostar extra:30 kr/vuxen, 10 kr/barn**** 

 

 

Höst  35kr     100kr         70kr  20kr 40kr 
16 augusti – 30 september  

Öppet: vardagar kl 11-16 

 

*Familj= två vuxna och max 3 barn, 3-17 år. 

**Minifamilj = 1 vuxen och max 3 barn. 

***Grupp= Sällskap om minst 10 personer.  

****Om antalet måste begränsas på guidningen tas avgift. Om inte – ingen avgift 

 

 

 

Årskort:  230kr      650kr/fam        430kr/minifam. 130kr 
 

Övernattning: 350kr/vuxen + entré för 1 dag (200kr/vuxen) 

  100kr/barn + entré för 1 dag 
 

Guidning av grupp: 500kr/guide + gruppentré 
 

Ställplats:  150kr/dygn 

Dusch:  50kr 

 

 

 

 

Föräldraentré vid skolbesök 

skolverksamhet: 70kr (60kr) 

Lägerskola  145kr (slå in 70kr på vuxen samt 75kr på övrigt café) (120kr) 
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§ 4 Dnr 2019/00063 041 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning 
2020 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsnämndens 

verksamhetsredovisning 2020.         

Bakgrund 

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 har samspelat med nämndens eko-

nomiska resultat. Verksamhetsredovisningen ska ha sin utgångspunkt i 

nämnden men även lyfta nämndens ansvar att bidra till kommunfullmäktiges 

övergripande mål och resultat. 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning innehåller fyra över-

gripande mål, beslutade av kommunfullmäktige, som gäller för samtliga 

nämnder i kommunen. Utifrån dessa fyra mål har kultur- och fritidsnämnden 

använt förvaltningsspecifika strategier och fokusområden för att arbeta mot 

målen.  

Mål 1. Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping 
Strategi för kultur- och fritidsnämnden: Inkludering som arbetssätt. 

Mål 2. Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping 
Strategi för kultur- och fritidsnämnden: Ett modigt och kreativt arbetssätt 

och innehåll. 

Mål 3. Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 
Strategi för kultur- och fritidsnämnden: Ett modigt och kreativt arbetssätt 

och innehåll. 

Mål 4. Skapa förutsättningar för att kvalitén inom verksamheten ska 

öka 

Strategi för kultur- och fritidsnämnden: Ett innovativt arbetssätt. 

 

Rutiner för planering, uppföljning, analys och utvärdering av målen genom-

förs systematiskt kontinuerligt under året. Arbetet sker strukturerat och ut-

hålligt med fokus på en långsiktig utveckling. Verksamhetsredovisningen 

presenterar årets ekonomiska resultat, uppföljning, analys samt bedömning 

av måluppfyllelsen följt av identifierade utvecklingsområden. 
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Förvaltningens bedömning 

Uppsatta mål kommer inte att nås till följd av coronapandemin. Kultur- och 

fritidsnämndens arbete bygger på mötet mellan människor vilket kraftigt 

begränsats under året. Poängteras ska att förvaltningen i största möjliga mån 

har arbetat för att ställa om och hitta nya sätt att utföra uppdraget för att på så 

sätt minska de negativa effekterna av pandemin. Flexibiliteten, innovations-

förmågan och förändringsförmågan är god. Till följd av begränsningar 

skapade av pandemin har många nya arbetssätt tagits fram vilka till viss del 

visat sig fungera bättre än de tidigare arbetssätten. Lärdomar och erfaren-

heter som på sikt kommer invånarna till gagn. 

Barnkonsekvensanalys 

Barn och unga är en prioriterad målgrupp för förvaltningens avdelningar. För 

att säkerställa att särskild hänsyn tas till barn och unga i beslut som fattas har 

ett grundläggande arbete genomförts i förvaltningen under 2020. I februari 

genomfördes en utbildningsdag med fokus på barnkonventionen där alla 

medarbetare och några av nämndens ledamöter deltog. 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 gett förvaltningen bättre förutsättningar att identifiera hur nämndens 

beslut förhåller sig till barns rättigheter. Det gör att förvaltningen kan identi-

fiera behov och riktning tidigare för att främja barns rättigheter inom 

nämndens ansvarsområde. Under verksamhetsåret så är det tydligt att för-

valtningen saknat goda möjligheter att tillgodose barn och ungas behov av 

meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter. Inskränkningar på barnets rättig-

heter 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, lov-

aktiviteter, evenemang och fritidsgårdar har en direkt påverkan för barn och 

unga i Falköpings kommun. Det finns risk att avdelningarna inte kommer att 

kunna kompensera för de konsekvenser som uppstått under pandemin på 

grund av bristande resurser i form av tid, lokaler, personal och budget. 

Förvaltningen står fortsatt inför utmaningar att värna om barns rätt till 

meningsfull fritid, god hälsa, kultur och delaktighet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 1 februari 2021 

Verksamhetsredovisning       

  

 

Paragrafen skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden            



 

Staben 

 

Linda Jakobsson   Controller   0515-88 65 55   linda.jakobsson@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 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning 
2020 

Förslag till beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsnämndens 

verksamhetsredovisning 2020               

Bakgrund 

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 har samspelat med nämndens eko-

nomiska resultat. Verksamhetsredovisningen ska ha sin utgångspunkt i 

nämnden men även lyfta nämndens ansvar att bidra till kommunfullmäktiges 

övergripande mål och resultat. 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning innehåller fyra över-

gripande mål, beslutade av kommunfullmäktige som gäller för samtliga 

nämnder i kommunen. Utifrån dessa fyra mål har kultur- och fritidsnämnden 

använt förvaltningsspecifika strategier och fokusområden för att arbeta mot 

målen.  

Mål 1. Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping. 

Strategi för kultur- och fritidsnämnden: Inkludering som arbetssätt. 

Mål 2. Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping. 

Strategi för kultur- och fritidsnämnden: Ett modigt och kreativt arbetssätt 

och innehåll. 

Mål 3. Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas. 

Strategi för kultur- och fritidsnämnden: Ett modigt och kreativt arbetssätt 

och innehåll. 

Mål 4. Skapa förutsättningar för att kvalitén inom verksamheten ska 

öka. 

Strategi för kultur- och fritidsnämnden: Ett innovativt arbetssätt. 
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Rutiner för planering, uppföljning, analys och utvärdering av målen genom-

förs systematiskt kontinuerligt under året. Arbetet sker strukturerat och ut-

hålligt med fokus på en långsiktig utveckling. Verksamhetsredovisningen 

presenterar årets ekonomiska resultat, uppföljning, analys samt bedömning 

av måluppfyllelsen följt av identifierade utvecklingsområden. 

Förvaltningens bedömning 

Uppsatta mål kommer inte att nås till följd av coronapandemin. Kultur- och 

fritidsnämndens arbete bygger på mötet mellan människor vilket kraftigt 

begränsats under året. Poängteras ska att förvaltningen i största möjliga mån 

har arbetat för att ställa om och hitta nya sätt att utföra uppdraget för att på så 

sätt minska de negativa effekterna av pandemin. Flexibiliteten, innovations-

förmågan och förändringsförmågan är god. Till följd av begränsningar 

skapade av pandemin har många nya arbetssätt tagits fram vilka till viss del 

visat sig fungera bättre än de tidigare arbetssätten. Lärdomar och erfaren-

heter som på sikt kommer invånarna till gagn. 

Barnkonsekvensanalys 

Barn och unga är en prioriterad målgrupp för förvaltningens avdelningar. För 

att säkerställa att särskild hänsyn tas till barn och unga i beslut som fattas har 

ett grundläggande arbete genomförts i förvaltningen under 2020. I februari 

genomfördes en utbildningsdag med fokus på barnkonventionen där alla 

medarbetare och några av nämndens ledamöter deltog. 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 gett förvaltningen bättre förutsättningar att identifiera hur nämndens 

beslut förhåller sig till barns rättigheter. Det gör att förvaltningen kan identi-

fiera behov och riktning tidigare för att främja barns rättigheter inom 

nämndens ansvarsområde. Under verksamhetsåret så är det tydligt att för-

valtningen saknat goda möjligheter att tillgodose barn och ungas behov av 

meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter. Inskränkningar på barnets 

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, lov-

aktiviteter, evenemang och fritidsgårdar har en direkt påverkan för barn och 

unga i Falköpings kommun. Det finns risk att avdelningarna inte kommer att 

kunna kompensera för de konsekvenser som uppstått under pandemin på 

grund av bristande resurser i form av tid, lokaler, personal och budget. 

Förvaltningen står fortsatt inför utmaningar att värna om barns rätt till 

meningsfull fritid, god hälsa, kultur och delaktighet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 1 februari 2021 

Verksamhetsredovisning       

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen + verksamhetsredovisning 

 

Linda Jakobsson 

Controller 
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PRODUKTION: KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 

 

 

Förslag till beslut 

 

Nämndens beslut 

1. Kultur-och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsnämndens verksamhets-

redovisning 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nämndens ordförande: Göran Gynnemo 

  076–115 72 72 

  goran.gynnemo@falkoping.se 

 

Förvaltningschef: Maria Wallengren 

  0515–88 50 46 

  maria.wallengren@falkoping.se 
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Inledning  

 

SYFTE 

Syftet med verksamhetsredovisningen är att vara ett 

stöd för uppföljning och analys av de föregående 

verksamhetsåret. Verksamhetsredovisningen syftar 

även till 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 resul-

tat. 

I framarbetandet av verksamhetsredovisning behöver 

hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att natio-

nell styrning som kommunal styrning kan redovisas 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 fritids-

verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden ska främja 

delaktighet och möjlighet till påverkan för dem som 

verksamheten riktar sig till. Kultur- och fritids-

nämnden bedriver besöksnäringsverksamhet. Kultur- 

och fritidsnämnden ansvarar för kommunens folk-

bibliotek och fullgör kommunens uppgifter enligt 

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

nämnden ansvarar för den museala verksamheten 

enligt museilagen (2017:563).  

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 funktioner 

för planering, uppföljning av mål och ekonomi samt 

nämndsekreterare. Avdelningen är placerad direkt 

under kultur- och fritidschefen. Tillsammans med av-

delningscheferna utgör avdelningen förvaltningens 

övergripande stöd, styr- och ledningsorganisation. 

Avdelningarna för fritid, bad, bibliotek, kulturarv och 

öppen ungdomsverksamhet har alla en avdelnings-

chef.  
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning 

 

OMVÄRLDSFÖRÄNDRNINGAR 

Förändringar utifrån den omvärldsanalys som vi 

gjorde inför år 2020. 

Ökat fokus på hållbarhet 

Tydligare fokus och större engagemang ses inom 

arbetet för att motverka klimatförändringarna. Västra 

Götalandsregionens klimatmål är att vara en fossil-

oberoende region till år 2030. Klimatstrategin före-

språkar fyra arbetssätt: Föregångare, innovationer, 

klimatplanering och attraktiva samhällen. Här finns 

också fyra prioriterade fokusområden där god klimat-

nytta förväntas: Hållbara transporter, klimatsmart och 

hälsosam mat, förnybara och resurseffektiva tjänster 

och produkter samt sunda och klimatsmarta bostäder 

och lokaler. Falköpings kommuns kommande klimat-

strategi inspireras av den regionala strategin och 

kommer att påverka förvaltningens och nämndens 

arbete framåt. 

 

Coronapandemins effekter 

På grund av covid-19 begränsas förvaltningens möj-

ligheter att arbeta mot målen. Arbetet bygger på att 

människor möts fysiskt. Att ställa om och hitta nya 

lösningar är inte bara svårt utan begränsas även av 

ekonomi, digitalt utanförskap och den osäkra tids-

aspekten för pandemin.  

Coronapandemin har gett avsevärt negativa konse-

kvenser på den svenska arbetsmarknaden. Arbets-

lösheten bland nyanlända och unga har särskilt ökat. 

Att hitta alternativa vägar för sysselsättning, ett första 

steg och kontakter på arbetsmarknaden och lärande 

insatser kan vara avgörande för att ge kommun-

invånare meningsfullhet och en känsla av samman-

hang.  

 

Begränsningar att mötas har snabbat på den digitala 

utvecklingen. Idag är vi vana att mötas digitalt vilket 

genererar stora möjligheter, men trots att majoriteten 

av Sveriges befolkning idag är digitala så uppger 6 % 

att de aldrig eller sällan använder internet. De är ofta 

äldre, bor ensamma på landsbygden och har en låg 

utbildning och inkomst. Genom den snabba digitali-

seringen riskerar de att hamna i flera former av utan-

förskap.  

Minskade möjligheter till resor har ökat intresset för 

att turista hemma. Besöken till kultur- och natur-

miljöer har blivit fler vilket skapar frågor kring hur en 

ökad mängd besökare kan tas emot och samtidigt hitta 

sätt att hantera det ökade slitaget på områdena.     

 

Med begränsade möjligheter till publika arrangemang 

har kulturarrangörer gjort valet att antingen ställa in 

eller ställa om. Företagen inom de kulturella näring-

arna har en tuff tid. En ny nationell riktlinje från 

Sveriges konstråd för offentlig gestaltning togs fram 

2018. Konsten och kulturen tar en allt större plats i 

samhällsutvecklingen och ska idag ses som en inklu-

derad del av samhällsplaneringen. 

 

Förvaltningens intäktsfinansierade verksamheter på-

verkas negativt av covid-19. 

 

Konstateras kan att negativa effekter av stora mått 

kommer att ses till följd av pandemin. 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. 

Lärande insatser kommer att förloras för en hel års-

kull alternativt skjutas på framtiden i de fall det är 

möjligt. Medborgarens tillgång till fysiska mötes-

platser har begränsats och det finns risk att ensam-

heten ökar. Konsekvenserna kan antas vara som störst 

för de individer som redan innan pandemin levde i 

utanförskap, ensamhet och långt ifrån arbets-

marknaden. ”När pandemin är förbi så kommer såväl 

ekonomi som samhället i stort att stå inför stora ut-

maningar att komma ikapp arbetet för det goda livet”. 
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Det finns också risk för ökad polarisering, negativa 

effekter på folkhälsan och att det digitala utanför-

skapet växer.  

 

Positiva effekter av skapande av nya former för utbud 

är att nya målgrupper har nåtts med utbudet. Att skapa 

attraktiva miljöer och utbud som en kan ta del av när 

man vill har även fått större uppmärksamhet.  

Samtidigt som pandemin hindrar förvaltningens 

arbete för att locka besökare till turistmål, så vistas 

människor mer i naturen. Goda möjligheter finns att 

attrahera besökare till Falköping genom att mark-

nadsföra Falköpings unika kulturarv och fina natur-

områden. 

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE 

Avdelning bad och fritid 

Under 2020 har det arbetats och planerats för en för-

ändring inom kultur- och fritidsförvaltningen. För-

ändringen innefattar att de två separata avdelningarna 

Bad och Fritid går samman och blir en gemensam 

avdelning från och med 1 januari 2021 Bad & Fritid. 

 

Avdelningens innehåll kommer främst bestå av uthyr-

ning, verksamhetsservice, drift och underhåll av 

idrottsanläggningar och samlingslokaler. Bad- och 

simanläggningarna Odenbadet, Stenstorps- och 

Flobybaden. Bidrag och föreningsservice inom verk-

samheterna kultur, fritid och idrott. Friluftsliv på 

platåbergen Mösseberg och Ålleberg och övriga spår 

och leder inom kommunen. Mötesplatser, spontan-

ytor, fysisk aktivitet och en tillgänglighet för alla för 

en meningsfull fritid. 

 

Organisationsförändringen grundar sig i att fritids-

avdelningen tillgivits ett utökat arbetsområde genom 

att ansvara för städet fullt ut i idrottsanläggningarna 

på Odenområdet och övertagande av drift på Mösse-

berg och Ålleberg. I och med dessa förändringar såg 

förvaltningen styrkan i att bli en större avdelning som 

jobbar med hela fritidsområdet i kommunen. Mösse-

berg och Ålleberg kommer att hamna under något 

som heter Platåenheten. Kommunstyrelsen beslutade 

i augusti 2020 att ge kommundirektören i uppdrag att 

ta fram förslag på organisation för en kommunal 

enhet för Platåbergen, med undantag för camping och 

skidbacke. Kommunstyrelsen beslutade också att ge 

kommundirektören i uppdrag att påbörja en utredning 

om hur campingen och skidbacken kan arrenderas ut 

till en annan aktör som en samlad anläggning. 

Bakgrunden var att det tidigare genomförts en för-

djupad utredning om Platåbergen, vilken presente-

rades på kommunstyrelsens arbetsutskotts samman-

träde i juni 2020. Utifrån kommunstyrelsens beslut 

har ett förslag på organisation för enhet för Platå-

bergen arbetats fram av kommunledningsförvalt-

ningen, kultur- och fritidsförvaltningen och samhälls-

byggnadsförvaltningen. I korthet kan den nya orga-

nisationen beskrivas enligt följande. Driften placeras 

inom ramen för kultur- och fritidsnämndens ansvar 

under avdelningen fritid. Det strategiska ansvaret för 

verksamheten placeras under kommunstyrelsen på 

näringslivsavdelningen. Organisationsförslaget inne-

bär inte någon ökad budget utan befintlig budget 

flyttas från samhällsbyggnadsförvaltningen till 

kultur- och fritidsförvaltningen. Kommunstyrelsen 

beslutade i november 2020 att ställa sig bakom 

framtaget förslag på organisation för en kommunal 

enhet för Platåbergen och att skicka det på remiss till 

kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden. 

Kultur- och fritidsnämnden behandlade remissen i 

december 2020 och ställde sig positiv till att driften 

av Mösseberg flyttas över till kultur och fritids-

nämndens ansvar. Tekniska nämnden har behandlat 

remissen i december 2020 och framför att formen på 

den nya organisationen med ett tydligare fokus på de 

strategiska frågorna och med en drift som utgår från 

kultur- och fritidsförvaltningen är bättre lämpad än 

dagens organisation och medför en möjlighet att 

ytterligare utveckla områdena. 

 

Vad gäller Mössebergsbacken så har Falköpings 

kommun drivit slalomanläggningen på Mösseberg i 

minst ett fyrtiotal år. Anläggningen drevs från början 

i en kombination av kommunal och föreningsdrift. 

September 2005 överlät kommunstyrelsen driften av 

anläggningen till Falköping Alpin i ett första drifts-

avtal. Det följdes av ytterligare ett driftsavtal som 

ingicks i december 2011 mellan parterna. Oktober 

2016 undertecknades det nu gällande hyres- och 

driftavtal mellan Falköpings kommun och Falköping 

Alpin. Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2020 att 

ge kommundirektören i uppdrag att påbörja en 

utredning om hur campingen och skidbacken kan 

arrenderas ut till en annan aktör som en samlad 

anläggning. Utifrån det uppdraget har det uppkommit 

ett behov från båda parter om att hitta ett gemensamt 

avslut på hyresavtalet samt nå en överenskommelse 

om äganderättsförhållandena till inventarier och vissa 
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byggnader i slalomanläggningen. Kommunlednings-

förvaltningen har tillsammans med kultur- och 

fritidsförvaltningen fört en dialog med Falköping 

Alpin. Tillsammans har det arbetats fram ett förslag 

till förlikningsavtal. Avtalet innebär i korthet att 

hyresavtalet mellan parterna upphör den 31 mars 

2022.  

 

Barnkonventionen blev lag  

För att säkerställa att särskild hänsyn tas till barn och 

unga i beslut som fattas har ett stort grundläggande 

arbete genomförts i förvaltningen. I februari genom-

fördes en utbildningsdag med fokus på barn-

konventionen där alla medarbetare och några av 

nämndens ledamöter deltog. Barns perspektiv invol-

veras allt mer i processer och beslut. Rutiner som är 

framtagna för barns och ungas perspektiv med grund 

i Barnkonventionen ska säkerställas i samband med 

beslut i nämnd. Kommunrevisionen har granskat 

nämndens implementering av barnkonventionen och 

rekommenderat ytterligare åtgärder som beslutades 

att införas. 

 

Ansökan om medel ur social investerings-

reserv 

Under december godkändes ansökan om medel ur 

social investeringsreserv till utredning av Falköpings 

kommuns framtida former för bidrag och stöd till 

civilsamhället. Forskare Kennert Orlenius kommer 

vara den externa part som utreder hur kommunens 

bidrag, stöd och samverkan med civilsamhällets 

aktiviteter skulle kunna se ut i framtiden. 

 

Bakgrund till projektet är den så kallade överens-

kommelseprocessen som kultur- och fritidsförvalt-

ningen arbetat med. Överenskommelse är en nationell 

modell för att bygga långsiktig samverkan med civil-

samhället i sin helhet. Den innefattar ett antal olika 

dialoger med olika innehåll för att möta civil-

samhällets utmaningar och dilemman i relation till 

kommunens uppgift. 

 

Falköpings kommuns nuvarande modell för före-

ningsbidrag har ett antal år på nacken och baseras till 

stor del på hur föreningslivets former och förut-

sättningar såg ut för cirka 50 år sedan. Idag visar 

rapporter att färre personer engagerar sig i föreningar 

och att barns och ungas deltagande har blivit lägre 

inom vissa föreningstyper. Idrotten står inför ut-

maningar att behålla unga i verksamhet och saknar 

verktyg för nyrekrytering av unga och vuxna. Sam-

tidigt är människor engagerade som aldrig förr och 

nya former för ideellt engagemang ökar, särskilt 

bland unga.  

 

Falköpings kommuns nuvarande former för bidrag 

och stöd är baserad på föreningen som form och kom-

munens möjligheter att stödja civilsamhällets initiativ 

i andra former än föreningsformen är begränsade. 

Samtidigt har föreningsformen en enorm utveck-

lingspotential i att kunna skapa långsiktiga platt-

formar där människors vilja till engagemang kan 

fångas upp och även genom att skapa mötesplatser 

där människor kan mötas kring sina intressen, oavsett 

ålder och bakgrund.  

 

Syftet med utredningen är att tydliggöra och utveckla 

civilsamhällets möjligheter så att dessa är med i sin 

tid utifrån hur människor lever och verkar idag.  

 

Målet med utredningen är att den ska mynna ut i en 

ny modell för Falköpings kommuns stöd och bidrag 

till civilsamhället som möjliggör och underlättar för 

många att ta del av och engagera sig i civilsamhällets 

aktiviteter.  
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Kommunens uppföljningsarbete  

 

 

UPPFÖLJNINGSARBETE  

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verk-

samhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och 

lokala politiska mål, kommunala styrdokument och 

ekonomisk tilldelning genom budget.   

 

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styr-

kedja som binder ihop de olika nivåerna i den 

kommunala organisationen från kommunfull-

mäktiges vision till verksamheterna.  

 

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål- och 

resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet och 

analys av resultat. Kommunen har initierat och på-

börjat ett utvecklingsarbete för att få en gemensam 

struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är lång-

siktigt och ska bidra till en ökad samsyn och syste-

matik samt skapa förutsättningar för en helhetsbild 

och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning av kom-

munens fyra övergripande mål görs som en samlad 

bedömning av måluppfyllelse och baseras bland 

annat på nämndernas analyser av måluppfyllelse, 

trender och utfall för indikatorer, uppföljning av 

styrdokument och effekter av olika insatser. Syftet är 

att få en så övergripande och trovärdig bild som 

möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag och 

vilken effekt olika kommunala satsningar har. Vid 

resultatredovisning presenteras bedömning av mål-

uppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden. 

Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar 

som krävs för att bidra till utveckling. 

 

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan kva-

litetssäkras uppföljning och analys så att bästa möj-

liga underlag finns inför kommande beslutsprocesser. 

NÄMNDENS UPPFÖLJNINGARBETE 

Redovisning av förvaltningens ekonomiska resultat 

och måluppfyllelse sker tre gånger per år i samband 

med tertialredovisning. Tyngdpunkten för redovis-

ning av mål ligger vid delårsredovisning efter tertial 

två och helårsredovisning.  

 

Förvaltningen arbetar utifrån den kommunöver-

gripande styrkedjan vad gäller budget, mål och 

intern kontroll. Ett årshjul tas fram för att tjänste-

personernas arbete ska anpassas utifrån redovisning 

till politiken. För att uppnå tydlighet i arbetet med 

styrprocesser gällande planering och uppföljning så 

sker alltid genomgång av detta på styr- och led-

gruppen 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. 
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Planering, uppföljning och analys av mål och 

verksamheternas 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 förvaltningen. 

Löpande under året träffar avdelningschefer eko-

nom för uppföljning av budget. Utöver detta 

kommer både planering och uppföljning av mål 

samt ekonomi genomföras i styr- och ledgruppen. 

Arbetsprocessen för uppföljning genererar ständiga 

förbättringar och ökar flexibiliteten i förvaltningen. 

Sättet att mötas i större grupp stärker förvaltningens 

samverkan och förståelse internt.  

 

För att öka kännedomen om varandras ansvars-

område, utmaningar och arbete genomförs arbets-

möten där samtliga medarbetare inom förvaltningen 

bjuds in att delta i framtagandet av verksam-

hetsplanen för kommande år. Ambitionen med 

denna metod är att öka samverkan mellan avdel-

ningarna, tillvarata medarbetarnas kompetens och 

idéer vilket ska gynna det innovativa arbetet inom 

förvaltningen.  

 

Verksamhetsplan och verksamhetsredovisning 

ligger tillgängliga för medarbetarna på Falnet och 

information om detta mejlas till samtliga med-

arbetare när det är aktuellt.  
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SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT SOCIALT HÅLLBART 

FALKÖPING  
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 1 

 

 

I Falköpings kommun skapas det goda 

livet tillsammans genom tron på att 

framtiden går att utveckla och för-

bättra. 

Strategi för kultur- och fritidsnämnden: 

Inkludering som arbetssätt. 

 

För att nå ett socialt hållbart Falköping ska insatser 

genomföras både i centralortens olika stadsdelar och 

på landsbygd. Möjligheter till aktiviteter utanför 

tätort ska öka. 

 

Inkludering, gemenskap och förståelsen mellan män-

niskor ska öka, med särskilt fokus på unga. Visionen 

är att alla unga ska känna sig värdefulla och respek-

terade samt att de bidrar med egna initiativ som på-

verkar deras liv positivt. Att ha makt över sitt eget liv 

minskar risken för att utveckla psykisk ohälsa vilket 

är en utmaning i samhället idag. 

 

Möjligheterna till delaktighet och inflytande ska öka. 

Samverkan med civila aktörer är en förutsättning för 

att nå ut till invånarna. Föreningar ska uppmuntras till 

att välkomna nya medlemmar och individer uppmunt-

ras till engagemang genom volontär- och funktionärs-

verksamhet.  

 

Tillgängligheten till verksamheternas utbud ska öka 

genom ett jämlikt utbud och förbättrade möjligheter 

för alla att besöka och delta i arrangemang och aktivi-

teter. När människor lär och får chans att växa genom 

deltagande gagnar det samhället på flera sätt. Ökad 

jämlikhet kan i större utsträckning uppnås genom 

kunskap och vilja hos medarbetarna när de arbetar 

med ständiga förbättringar inom området. Sam-

arbeten med andra verksamheter som är öppna för att 

utveckla arbetet är viktig faktor för att uppnå ökad 

jämlikhet. Barns och ungas möjlighet till rörelse och 

fysisk aktivitet ska mötas och förbättras.  

 

Ett särskilt arbete görs genom mobilisering för ett 

socialt hållbart Dotorp. En kommunövergripande sats-

ning där bland annat en mötesplats och en aktivitetsyta 

ska växa fram där kommunens verksamheter samord-

nas sektorsövergripande för att arbeta med befintliga 

resurser på nya innovativa sätt. Ett områdesarbete för 

att stärka de som bor, lever och verkar på Dotorp. 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

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 densamma eller oklar 

 

 

 

 

 

 

 

*Föreningar som är anslutna till RF 

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

utlånade artiklar hela året.  

 

  

Nämndens strategi – inkludering som arbetssätt  

Totala antalet besökare till verksamheterna ska öka med 5 %. 

Antalet utlånade artiklar från Fritidsbanken. 

Kvalitativ indikator i form av berättelser från verksamheternas uppföljning av kvalité/kund-
nöjdhet. 

Hur är kultur- och fritidsförvaltningen som partner för stöd till ideell part? 

Antalet deltagartillfällen och gruppaktiviteter fördelade på flickor och pojkar i 
föreningsaktivitet i åldern 7–25 år. 

Verksamheternas berättelse om arbetet för ökad jämlikhet. 

Kommunikativa indikatorer 2017 2018 2019 2020 Trend 

            

Totala antalet besök till verk-

samheterna 
320 249 317 668 325 983 226 273  

Antalet utlånade artiklar från 

Fritidsbanken 
   Ca 800** 

Trend kan 

inte tas fram 

Antalet deltagartillfällen och 

gruppaktiviteter fördelade på 

flickor och pojkar i förenings-

aktivitet i åldern 7–25 år. 

183 207* 163 562* 167 682*  
Trend kan 

inte tas fram 
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KVALITATIVA INDIKATORER:  

Verksamheternas uppföljning av kundupplevd 

kvalité. 

Samtliga avdelningar inom förvaltningen kan ta emot 

synpunkter via kommunens e-tjänst för synpunkts-

hantering. Under 2020 fick kultur- och fritidsförvalt-

ningen in 62 synpunkter via kommunens synpunkts-

hanteringsprogram.  

 

Exempel på avdelningarnas uppföljning av kund-

upplevd kvalité: 

 

Efter höstens babysim, minisim och 5-årssim har vi 

låtit deltagarna svara på en enkät hur det upplevt 

kursen m.m. Det är 66 som svarat. 

”Hur har kursen levt upp till dina förväntningar”? 

Majoriteten har svarat att kursen har varit mycket bra.  

Det finns mycket positiva kommentarer; 

- Tack för 8 bra veckor!          

- Supertrevliga och duktiga instruktörer! 

- Allt har varit superbra, bättre än förväntat! 

- Bra ledare! 

- Väldigt rolig stund! 

 

”Hur tycker du att anmälan på webben var”? 

På denna fråga är det spridda åsikter. Många upplever 

att det är svårt att få plats. Några av kommentarerna 

är: 

- Få platser när man ska anmäla sig, man måste 

vara på hugget, stressigt! 

- Tråkigt att det blir fullt så fort! 

- Jobbig stress med anmälan, få platser som går åt 

på någon minut! 

- Släpp mer platser! 

 

Det finns också positiva kommentarer som: 

- Lätt att anmäla! 

- Lätt formulär att fylla i för anmälan! 

 

”Hur upplevde du dusch och omklädningsrum”? 

På denna fråga är det spridda åsikter. Det var många 

som tyckte det var för lite stolar i dusch och detta in-

förskaffades det fler av, vilket vi fick positiva kom-

mentarer om. Många upplever dock att det är dåligt 

tryck i duschar, kalla duschar och kallt i omkläd-

ningsrum.  

 

”Vad tycker du om kursens innehåll”?  

Marioriteten tycker att kursens innehåll har varit 

mycket bra.  

Vi har fått positiva kommentarer som; 

- Bra med alla dykövningar 

- Bra pedagogik  

- Jätteroligt och givande för barnen 

- Bra redskap och övningar  

 

Avdelningen har även arbetat med Google My busi-

ness, som ett led i att förbättra synlighet och pro-

fessionalitet. Odenbadet ligger på betyget 4,2 (av 5). 

 

Uttalande från arrangör av internationella kvinno-

dagen, som arrangeras med stöd från Unga tar ordet-

potten. 

”Det gick fantastiskt bra igår kväll. Mellan 100 och 

120 tjejer, många var ungdomar. Det var mycket upp-

skattat och att det ska bli nästa år igen och ännu större. 

Tack för att ni finns i Falköping.” 

 

Öppen ungdomsverksamhet har under sommaren 

gjort djupintervjuer med deltagare på samtliga områ-

den för att få reda på vad de tycker om verksamheten.  

- På frågan om de har varit med och påverkar akti-

viteterna på taggalov svarade 35 av 47 att de varit 

med. Fem svarade nej, varav tre av dem svarade 

att de inte hade lust för det. Sex personer svarade 

nja eller vet inte.  

 

Nedan följer citat från djupintervjuerna utifrån 

frågan: Vad de har lärt sig? 

”jag har lärt mig att fokusera mer!” 

”provat på ny saker, till exempel att skjuta pil med 

pilbåge” 

”att inte svära så mycket, blivit bättre på fotboll, och 

börjat bli snällare och visa mer respekt” 

”icke-binär ordet” 

”att styra en lek, att hålla tider, och att ha roligare.” 

”våga fråga kompisar om jag får vara med, och våga 

komma även om det redan börjat!” 

 

Hur är Kultur- och fritidsförvaltningen som stöd 

till ideell part? 

Genom dialog har förvaltningen arbetat nära före-

ningslivet för att förbättra samverkan och stöd till 

ideell part. Stöttningen ska vara i form av hjälp till 

självhjälp för utveckling. Ansökningsmetoderna för 

evenemangsbidrag har gjorts om till ett enkelt digitalt 

formulär. Inom överenskommelse-processen under 

hösten 2019 har föreningar gett underlag till för-
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ändringar av bidragen till kultur. Transparens, tydlig-

het, möjlighet till evenemang på längre och kortare 

sikt är önskemålen. Detta tas med i utredningen som 

görs 2021 av Falköpings kommuns framtida former 

för bidrag och stöd till civilsamhället.  

 

Genom ett samarbete med Ållebersgymnasiet och 

genom KulturCrew stärks stödet till unga arrangörer. 

Delaktigheten ökas och fler ges möjliggöra att på-

verka sin fritid. Behov syns av att bredda utbudet av 

arrangemang och mötesplatser. Genom att möjliggöra 

för unga att organisera sig och verka som arrangörer 

kan detta uppnås. De unga som har organiserat sig har 

visat på ökad motivation, upplevd meningsfullhet och 

ökat samhällsengagemang.  

 

Verksamheternas berättelse om ökad jämlikhet 

Museet genomförde ett Kultur i skolan-projekt under 

februari som stämde väl överens med läroplan och 

behov. Årskurs 9 i kommunen bjöds in att reflektera 

kring Tolerans, efter att ha tagit del av utställningen 

Anne Frank, om jag bara får vara mig själv samt sett 

en film. Projektet blev mycket efterfrågat. Förutom åk 

9 deltog delar av gymnasiet samt någon årskurs 5 i 

projektet.  

 

Ett stort förankringsarbete har gjorts för att alla lands-

bygdsskolor ska prioritera simundervisning. Lika för-

utsättningar ges till alla skolar. Extra resurser satsas 

kring skolorna med låg simkunnighet. Arbetet har 

gett mycket gott resultat. 

 

Under sommaren har det genomförts gratis simskola 

på Odenbadet, Stenstorpsbadet och Flobybadet. 

Gratis simskola har gjort det möjligt för barn i eko-

nomiskt utsatta familjer att delta. Tillsammans med 

Connect gjordes även en satsning på barn i årskurs 4 

och 5 som inte nått målen i simning.  

 

I samverkan med socialförvaltningen har arbete 

startats för att utveckla kulturutbud för äldreomsorg 

och LSS. Samarbetet upplevs positivt. 

 

För ökad digital delaktighet finns tillgång till datorer 

på samtliga bibliotek.  

 

Kulturarrangemang för barn och vuxna planeras uti-

från ett jämlikhetsperspektiv och genomförs både i 

stad och landsbygd.  

 

Ny läs- och skrivhörna har installerats för att bättre 

möta behovet från personer med olika funktions-

variationer.  

 

Insatsen ”Dotorp – meningsfull fritid” syftar till att 

arbeta med barn och deras familjer kring en me-

ningsfull fritid och att sänka tröskeln till före-

ningslivet.  

 

På Kulturkvadraten har museet för första gången 

gjort ett Lättläst textspår för barn och besökare som 

upplever läsning hindrande.  

 

Inhämtning har påbörjats av statistikunderlag som 

visar hur tid och tillgänglighet fördelas mellan pojkar 

och flickor i kommunala anläggningar. I samband 

med ansökan av aktivitetsstöd ska föreningarna preci-

sera antal gruppaktiviteter och antal deltagartillfällen 

för pojkar och flickor 7–25 år.  

 

Ett samarbete med Svenska För Invandrare (SFI) har 

genomförts genom ”Inblicken” där elever besökte 

förvaltningen för att få en inblick i olika verksam-

heter. Deltagare uppger att träffarna varit motiva-

tionshöjande, skapat känsla av delaktighet i sam-

hället. Deltagarna har fått en ökad förståelse för 

arbetsplatsens syfte, vilka verksamheter de kan ta del 

av och vilka utbildningar/färdigheter som krävs för 

arbete.  
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UPPFÖLJNING OCH ANALYS 

Strategin inkludering som arbetssätt har applicerats 

inom alla avdelningar och ger positiv effekt.   

 

Pandemin till trots så har arbetet fortsatt för ett soci-

alt hållbart Falköping. Ökat fokus på inkludering, 

jämlikhet och delaktighet inom hela kommunens 

geografiska område syns i arbetet som genomförts 

under året. 

 

Förvaltningen deltar aktivt i styrgruppen för mobi-

lisering socialt hållbart Dotorp. Fokusområden: all-

aktivitetshus och områdesbaserat arbete bearbetats. 

Samarbetet med övriga förvaltningar berikar effekten 

och gynnar kommunens invånare. 

 

Utvecklingsarbete pågår och samarbete har inletts 

med Falköpings Hyresbostäder, där tagga lov bedrivs 

i deras lokaler och områden. Totalt genomfördes akti-

viteter för barn och unga på 13 platser i kommunen 

såsom exempelvis Falköpings tätort; Grönelund, 

Wetterlin samt Bergsliden men också Floby och 

Stenstorp. 

 

Familjelördag, har fått ny form och görs fortsätt-

ningsvis i mindre form på fler orter och i samarbete 

med fler lokala arrangörer. Satsning med fokus på 

landsbygden för att öka inkludering och tillgäng-

liggöra kultur för barn och unga har genomförts 

tillsammans med andra förvaltningar och föreningar. 

 

Kulturaktörer inom kommunen samverkar för att ge 

ungdomar bättre tillgång till kultur och förutsätt-

ningar att aktivt utföra eller passivt delta i kultur, till 

exempel genom deltagande i Konstnatten. Under 

sommaren berikades såväl tagga lov som läger-

verksamheten och Ungdomens hus’ verksamhet av 

kultur med hjälp av olika kulturpedagoger Två 

kulturpedagoger har anställs från och med augusti och 

1 ½ år framåt för att utveckla arbetet vidare. 

Kulturinslag inspirerar unga till olika uttrycksformer.  

 

Feriepraktik erbjöds i Tagga lov och i Ungdoms-

styrkan tillsammans med Samhällsskydd Mellersta 

Skaraborg. En kulturpedagog anställdes för att hand-

leda feriepraktikanter i kulturyrken. Under hösten 

arrangerades Konstnatten där unga konstnärer ställde 

ut sina verk, uppträdde med egenskrivna låtar och 

bjöd besökarna på dans. I fiket kunde man avnjuta 

ungdomarnas egenbakade fikabröd.  

 

I utvärdering som görs efter varje lov framkommer 

vikten av att erbjuda mötesplatser, en ungdom från 

Åsarp svarar på frågan ”Skulle du vara med nästa lov 

om du fick chansen?”: 

”JAA!!!Annars brukar jag sitta inne och spela, men 

tagga lov gör att jag vill ut, det är nära och kul. Jag 

hittade min nya bästa kompis på tagga lov”. : För att 

alla barn och unga i kommunen ska få möjlighet till 

aktiviteter krävs att verksamheten finns på många 

olika platser. Den mobila verksamheten är en utma-

ning med hög utvecklingspotential, då den inte är 

kontinuerlig och unga vet inte vart verksamheten be-

finner sig. En tydligare struktur behövs. Konceptet 

”boka en fritidsledare” behöver ses över. 

 

Kommunens synpunktshanteringssystem når inte ut 

till besökarna på ett bra sätt vilket resulterar i få in-

lämnade synpunkter. Utöver synpunktssystemet arbe-

tar avdelningarna på olika sätt för att få in synpunkter 

från besökare. Konstateras kan att förvaltningen 

behöver utöka och strukturera arbetet med att fånga 

medborgarnas upplevelse av förvaltningens arbete, 

för att på så sätt kunna koppla genomförda insatser till 

en eventuell effekt i samhället. Arbetet har påbörjats 

under hösten. 

 

Förvaltningens arbete har påverkats av covid-19. 

Demokrati, delaktighet och inkluderingsarbete har 

påverkats genom minskat antal möten, sämre 

representation samt inställda verksamheter. Att kunna 

ta del av samhället, livslånga lärandet, höja utbild-

ningsnivån och att möta arbetsmarknadens behov, är 

en viktig del i den regionala utvecklingen och extra 

viktig när den globala ekonomin påverkas kraftigt i 

spåren av pandemin. 

 

Arrangemang såsom barnteater, föreläsningar, natio-

naldagsfirande och valborgsmässofirande har fått 

ställas in. Skolorna har stängt för externa besökare 

vilket innebär att verksamhet inte kan bedrivas i 

skolan, skolklasser kan inte heller besöka förvalt-

ningens verksamheter såsom museum, bad eller bib-

liotek. Effekten av inställda arrangemang och under-

visning blir att barn går miste om lärande insatser 

inom kultur, fritid, läsning och simning. Kunskaps-

inhämtningen förskjuts och med det även bildningen. 

Förvaltningen har en viktig roll i arbetet för ökad 

folkhälsa. Barn och unga som förlorar en meningsfull 

fritid riskerar ett sämre psykiskt mående. Inställda 
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aktiviteter och evenemang påverkar arbetet negativt 

ur olika perspektiv. Föreningslivet drabbas ekono-

miskt när stora inkomstbringande evenemang tvingas 

ställas in. I en tid av isolering, oro och minskat utbud 

är behovet av social samvaro och en meningsfull 

fritid lika viktig som tidigare, om inte än viktigare.  

 

Språket och sysselsättning är ett av de viktigaste verk-

tygen för nyanlända att komma in i samhället och 

uppleva delaktighet. Sysselsättning bidrar inte bara 

till att flera hushåll kan uppnå en levnadsstandard, 

och därmed bättre allmän folkhälsa, utan också till att 

resurstillskottet för välfärden kan garanteras på sikt.  

 

Andra alternativ till att träffas har erbjudits i form av 

Fika online och Språkvän Online, gruppträffar i 

mindre grupper. Den digitala omställningen har varit 

positiv för att tvingas hitta digitala lösningar som kan 

leda till utveckling och ökad tillgänglighet för dem 

som har svårt att ses på en särskild tid och plats. Dock 

finns det stora svårigheter i att många deltagare inte 

är vana digitala användare, eller inte tilltalas av det 

digitala sättet att mötas.  

 

Förvaltningen har arbetat för att öppethålla mötes-

platser i största möjliga mån.  

 

Omställningsförmågan och flexibiliteten inom för-

valtningen har varit mycket bra. Föreningar har 

stöttats och uppmanats att fortsätta träna barn och 

ungdomar utifrån Folkhälsomyndighetens rekom-

mendationer.  

 

Användandet av digitala kanaler har ökat kraftigt 

under pandemin för att tillgängliggöra förvaltningens 

utbud trots restriktioner. Exempel på några digitala 

nyheter: Karantänkultur, Museets utställning och 

Språkvän online. Digitala kanaler har tillgängliggjort 

verksamhet för många medborgare under pandemin, 

samtidigt är det tydligt att en del av medborgarna inte 

är digitala och har inte möjlighet att använda dessa 

utbud och tjänster.  

 

Många ny sätt att arbeta har visat sig vara fram-

gångsrika. Effekten har i vissa fall att medborgaren 

upplevt bättre tillgänglighet och service. I vissa fall är 

det lätt att bibehålla förändringarna men i andra fall 

blir det svårare. Nya aktiviteter som skapats till följd 

av covid-19 är bland annat: Äggjakt, julklappsjakt, 

digitala kulturaktiviteter i skolan, streaming författar-

besök etc.  

 

Ett exempel på kraftsamling från förvaltningen som 

gett positiv effekt för många är den kraftiga ökningen 

av antalet feriepraktikanter som togs emot under 

sommaren. Att på kort tid möjliggöra för så många 

nya anställda är en stor utmaning. Trots kort tid att 

förbereda fungerade feriepraktiken bra och gav både 

ungdomar och medarbetare goda erfarenheter. 

Sommarlovsverksamheten fick ställa om men många 

olika verksamheter erbjöds. Exempelvis: lägerverk-

samhet, öppen verksamhet på ungdomens hus, digital 

mötesplats samt mobil verksamhet där också möj-

ligheten att boka en fritidsledare fanns, men nyttjades 

inte.  
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Den främsta metoden förvaltningen använder i 

arbetet för social hållbarhet är det mänskliga mötet. 

När det på grund av smittspridningsrisk inte längre 

rekommenderas att arbeta på det sättet skapar det 

svårigheter för förvaltningens förmåga att uppnå 

målet.  

 

Mötesplatser och aktiviteter för alla målgrupper har 

ställts in eller förändrats och alla verksamheter har 

minskade besökssiffror. Målet om att öka antalet 

besök till verksamheterna under året har inte kunnat 

nås.  

Ett intensivt omställningsarbete har genomförts för 

att kunna erbjuda utbud och sammanhang för invå-

naren. Insatserna mildrar konsekvenserna men att 

ställa om för att kompensera alla de insatser som 

påverkats negativt har inte varit möjligt. Att räkna 

fysiska besök i en digital verksamhet blir ett trubbigt 

verktyg. Exakt hur många som faktiskt nåtts av de nya 

utbuden och de förändrade arbetssätten finns inget 

underlag på. Men responsen har varit mycket positiv 

och flertalet metoder kommer att användas även när 

pandemin är över. Förvaltningen har på bästa sätt 

mötte de svåra förutsättningarna som året inneburit. 

 

Måluppfyllelsen bedöms därför vara god. 

 

 

  

Samlad bedömning                                                                                                                        Uppföljning 
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SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT ATTRAKTIVARE 

FALKÖPING  
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 2 

 

 

 

Falköpings kommun ska vara en bra plats att bo, 

verka och leva på – en plats där medborgarna känner 

stolthet. Strategi för kultur- och fritidsnämnden: Ett 

modigt och kreativt arbetssätt och innehåll. 

 

Ökad attraktivitet på såväl landsbygd som i stad. 

Återigen belyses vikten av balans mellan land och 

stad. Insatser för social hållbarhet och ökad attrak-

tivitet går hand i hand men perspektiven är olika. 

Både stad och land har sina utmaningar och sina 

styrkor. Gemensamt är att oavsett vart i kommunen 

du bor så ska du ha möjlighet att ta del av viktiga delar 

av den kommunala servicen.  

 

För ökad attraktionskraft till centrum i Falköpings 

tätort kan museum och bibliotek ges plats. Affär-

ernas fysiska varande utmanas av en stark trend av 

ökande e-handel. Kulturinslag förutspås bli en allt 

viktigare pusselbit för att levandegöra centrum. 

Program och arrangemang med bredd och spets, ut-

ställningar, övrig kultur och den öppna ungdoms-

verksamheten kan dessutom tillfälligt ta plats i dessa 

lokaler.  

 

Kultur- och konststråk – ett fysiskt synliggörande av 

den konst och de kulturanknutna mötesplatser som 

finns i kommunen ska stärkas och få mer utrymme. 

Mångfalden som Falköpings kommun har tillgång till 

ska tas tillvara på och synliggöras i olika kultur-

uttryck.  

 

Kultur- och fritidsnämnden arbetar med stöd till före-

ningar som genomför aktiviteter och evenemang som 

får människor att mötas och skapa sig sammanhang. 

Att få möjlighet att ta del av kultur- eller idrotts-

arrangemang är av stor vikt. Det civila samhället är 

en kraftfull infrastruktur för att motverka utanförskap.  

 

Tillgång till grönområden, friluftsområden och när-

heten till platser för rörelse är en viktig faktor när 

människor väljer var de vill bo och leva. Friluftslivet 

är en viktig fråga som ska prioriteras i nämndens 

arbete.  

 

Besöksmål som Ekehagens Forntidsby, Odenbadet 

och Falbygdens museum skapar attraktion. Falkö-

pings unika kultur- och naturarv behöver lyftas fram 

och presenteras som ett attraktivt resmål. Här är Eke-

hagens Forntidsby ett mycket starkt varumärke som 

har möjlighet att sätta Falbygdens på kartan om rätt 

förutsättningar ges. 

 

  

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 hållll 

 Negativ trend = vi är på väg åt fel håll 

 

  Oförändrad trend = utvecklingen är densamma 

eller oklar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nämndens strategi: Ett modigt och kreativt arbetssätt och innehåll 

Antal kulturarrangemang där Kultur- och fritidsförvaltningen varit engagerade 

genom stöd samt i egen produktion. 

Kulturarv, antal deltagare per målgrupp. 

Antal olika föreningar och verksamheter inom bidragsgivningen. 

Rankingen som friluftskommun ska förbättras. 

Kommunikativa indikatorer 2017 2018 2019 2020 Trend 

Antal kulturarrangemang där kultur- 

och fritidsförvaltningen varit enga-

gerade genom stöd samt i egen pro-

duktion. 

 

- - 210 237 
Trend går 

inte att se. 

Antal olika föreningar och verksam-

hetskategorier inom bidragsgiv-

ningen. 

 
32 

32 

34 

34 

34 

34  

Rangordning som friluftskommun 

ska förbättras.  

 

77 

 

- 

 

40 

 

25 

Kommunikativa indikatorer 2017 2018 2019 2020 Trend 

Kulturarv, antal deltagare per målgrupp. 

Totalt 38 156 33 858 37 065 24 785 

Negativ trend 

men går inte 

att jämföra 

med tidigare 

år, på grund 

av covid-19. 

 

Vuxen 16 149 14 760 15 539 12 878 

Barn 22 007 19 098 21 523 11 907 

Varav skolelever. 15 573 14 220 16 185 4359 
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UPPFÖLJNING OCH ANALYS 

Ett modigt och kreativt arbetssätt – såsom strategin 

säger, har varit ett arbetssätt som genererat utveck-

ling inom förvaltningen under året.  

 

Tillgång till grönområden, friluftsområden och när-

heten till platser för rörelse är en viktig faktor när 

människor väljer var de vill bo och leva. 2020 är sista 

året som förvaltningen innehar medel för utveckling 

och förbättring av skol- och näridrottsplatser. Elev-

råden på respektive skola har involverats för att in-

hämta synpunkter och idéer från elever. Senaste åren 

har medlen som finns för skol- och näridrottsplatser 

använts till orter på landsbygden där civilsamhället 

möter upp och ytor kan användas både på skoltid och 

på fritiden. Inför 2021 finns inget beslut om att avdel-

ningen kommer få medel för skol- och när-

idrottsplatser. De relativt små medlen har gett stora 

resultat och är viktiga för att skapa attraktivitet i hela 

Falköping och gynnar både skolan och fritiden.  

 

Ett långtgående utredningsarbete för att öka attrak-

tiviteten på Mösseberg har avslutats med resultatet 

att en Platåbergsenhet ska bildas som inkluderar de 

kommunala verksamheter som finns på Mösseberg. 

Verksamheten ska också ansvara för utvecklingen av 

platåbergen i kommunen samt spår och leder. Exakt 

hur detta kommer att se ut är under arbete. Kultur- 

och fritidsförvaltningen föreslås ansvara för driften 

och därmed ta över budget från samhällsbyggnads-

förvaltningen.  

 

I syftet att förbättra tillgänglighet till museets och 

bibliotekets verksamheter samt stärka attraktions-

kraften till centrum öppnades Kulturkvadraten. Ons-

dagen den 17 juni invigdes Kulturkvadraten, en liten 

kulturfilial i centrum utmed Storgatan. Här har 

människor bland annat kunnat läsa, låna böcker och 

upptäcka spännande historier om Falköping. Projekt-

et var ursprungligen planerat under juni – augusti men 

kunde fortsätta under hösten med hjälp av stöd från 

Stärkta bibliotek, vilket var positivt då en sommar 

snabbt visade sig alldeles för kort för att ge projektet 

rättvisa. Under hela perioden besöktes filialen av 

drygt 2000 personer, varav 300 barn. En teori till att 

Kulturkvadraten främst lockade vuxna, är att barn 

faktiskt inte rör sig i centrum i någon större omfatt-

ning.  

 

Förvaltningen arbetar tillsammans med civilsam-

hället för att motverka utanförskap. I syfte att skapa 

fler möjligheter att delta i föreningslivet vill förvalt-

ningen uppmuntra föreningar att hitta nya former att 

berätta om sin verksamhet för fler samt skapa nya 

former för samarbeten och har därför startat plane-

ringen av ett större föreningsarrangemang/festival 

2021 i dialog med ett antal föreningar. 

 

Attraktiva och funktionsdugliga miljöer är av stor 

vikt för att människor ska trivas. Förvaltningen arbe-

tar regelbundet med förnyelse och anpassning för 

bästa trivsel och tillgänglighet. Under året har till 

exempel Ekehagens Forntidsby graderats till 

världennivån, enligt Turistrådet Västsveriges klassi-

ficeringsverktyg Sverige – Norden – Världen. Nivån 

visar att besöksmålet uppnått en viss ”mognad” i 

betydelsen professionellt bemötande, skötsel och 

presentation.  

 

Både Muséet och biblioteket har fortsatt arbetet med 

att anpassa miljöer för att attrahera barn. Barns per-

spektiv har tillvaratagits i samband med dessa för-

ändringar. Med en tydlig plats som inbjuder till akti-

vitet och ”häng” kan museet bli mer av en mötesplats 

för målgruppen, dit man vill återvända. Förändringen 

bottnar i ett sedan länge identifierat behov av ytor 

som ger utrymme för lek, egen aktivitet, reflektion 

och i den bästa av världar möten mellan människor.  

 

I samverkan med Platåbergens Geopark genomfördes 

ett läger med övernattning för barn i åldern 9–12 år 

på Ekehagens Forntidsby. Intresset blev jättestort. 

Cirka 14 barn från hela geoparksområdet samlades på 

Ekehagens Forntidsby under tre dagar med frilufts-

aktiviteter och lägerliv. Arrangemanget och samver-

kan gav mersmak och nya ambitioner inför 2021. 

Generellt ökade antalet övernattningar under säsong-

en, vilket är en trend som varat under flera år. Vårens 

helgöppet drog betydligt fler besökare ut i forntidsbyn 

jämfört med 2019. Det ökade besöksantalet kan vara 

en effekt av att människor efter några månader av 

”instängdhet” hade stort behov av att komma ut och 

göra något. Forntidsbyn uppfattades då som ett 

relativt säkert alternativ.  

 

Med ambition att förbättra kommunikationen om 

verksamheten till skolan men också sprida inspiration 

har Ekehagens Forntidsby medverkat på Regionens 

inspirationsträffar - Att samverka med barn och unga. 

Ekehagen deltog som ett gott exempel på en verk-
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samhet där barn och unga görs delaktiga på ett eller 

annat vis. På detta sätt bekräftas Ekehagens 

Forntidsby som en etablerad och erkänd verksamhet, 

regionens skolor uppmuntras att ta del av.  

 

På grund av pandemin valde Ekehagens Forntidsby 

att ställa in samtliga arrangemang. Trots inställda 

programdagar, lågmäld marknadsföring och andra 

begränsningar har fler än på väldigt länge (så länge 

statistiken går att följa) besökt forntidsbyn under 

sommaren (21/6–9/8). Jämfört med besöksantalet 

2018 har siffrorna nästan fördubblats. Störts andel 

besökare kommer från övriga Sverige (utanför 

Falköping kommun).  

 

I samband med att restriktionerna kring pandemin 

infördes under våren sjönk besöksantalet på museet 

kraftigt. Alla skolor uteblev på grund av reseförbud. 

För att bättre ta vara på resurserna begränsades öppet-

tiderna. Personalen kunde jobba med kvalitetsför-

bättringar och internt arbete istället. Liksom Eke-

hagen upplevde museet fina besökssiffror under juli 

medan augusti emellertid blev sämre än vanligt. De 

låga siffrorna i augusti hänger bland annat ihop med 

att de utländska turisterna varit mycket färre i år, då 

augusti är en stor resemånad för bland annat tyskar.  

 

När människor inte har möjlighet att samlas i större 

grupper och ta del av vissa besöksmål och evene-

mang ser vi andra delar som får ett uppsving. Falkö-

pings förutsättningar för friluftsliv, tillgången till 

grönområden och platser för rörelse har visat sig 

mycket viktig i en tid då alla uppmanas till social 

distansering. Invånare hittar i stor utsträckning till 

Mösseberg och andra frilufts- och grönområden. 

 

Stadsvandringarna har däremot inte mött lika stort 

gensvar i år som förra året. 

 

I största möjligaste mån har aktiviteter och utbud er-

bjudits utomhus för att ge möjlighet att konsumera 

kultur och fritidsaktiviteter under pandemin. Men 

tydliga negativa effekter syns på allt arbete så även på 

samarbete med föreningslivet kring att inkludera fler 

som har påverkats mycket negativt. Framför allt ses 

barn och unga samt nyanlända som en särskilt utsatt 

grupp. Samtliga föreningar har erbjudits stöd för att 

fortsätta bedriva verksamhet.  

 

Arbetet med att skapa stora publikdragande arrange-

mang ställdes om till att skapa kulturupplevelser i 

popup-format på flera olika orter och allmänna 

platser. Parallellt skapades konstupplevelser i flera 

utemiljöer. Satsningarna har inneburit att kulturen 

kommit närmare människor i människors vardag, fler 

har nåtts med fler kulturformer och attraktivare 

vardagsmiljöer har skapats.  

 

För att på bästa sätt tillgängliggöra utbudet till män-

niskor har förvaltningen arbetat på nya sätt. ”Boken 

kommer” och ”Take away, webbsidan Karantän-

kultur. Överlag har digitala kanaler använts flitigt för 

att tillgängliggöra kultur i största möjliga mån. Lär-

domen av detta är att de digitala kanalerna kan funge-

ra väl som ett komplement till lärandet och upp-

levandet, men aldrig eller sällan helt ersätta det 

fysiska besöket och mötet. Exempel på modigt och 

kreativt arbetssätt är bland annat projektet Vikinga-

tiden för årskurs 4. Eleverna fick bland annat skapa 

egna kärl i lera. Istället för besök på museet fick 

eleverna nu en film om Falköping under vikingatid 

och arbetsmaterialet utkört till skolorna. Pedagog 

ledde workshopen via länk, eleverna skapade med 

lera i sina klassrum. Ekehagens Forntidsby har också 

streamat en guidad rundvandring för några klasser 

under våren. Eleverna satt i klassrummet, tittade och 

lyssnade på guiden som vandrade runt i byns miljöer 

och berättade via storbild. Jämfört med en förinspelad 

film gav detta även möjligheter till frågor och att 

eleverna kunde påverka vad guiden skulle ägna mer 

energi åt.  

 

Flera av kommunens skolor och förskolor besöker 

biblioteket för att låna och få boktips, på grund av 

pandemin upphörde fysiska besök från mars månad 

men flera bokprat har skett digitalt under året och har 

varit mycket uppskattat av både lärare och elever. 

Pandemin har medför nya tankesätt och innovativa 

metoder att bedriva biblioteksservice på ett annat sätt 

än det traditionella. 

 

Planerade fysiska dialoger har ställts in eller skjutits 

upp. Att ställa om och arbeta i nya former har varit 

såväl tidskrävande som svårt när målgruppen inte 

kunnat tillfrågas i tidigare inarbetade former. Det 

krävs kreativitet, flexibilitet och innovativa lösningar.  

 

Då socialförvaltningen har varit hårt belastad har för-

valtningen tagit huvudansvaret för att administrera 

handlingshjälpen, där riskgrupp fick hjälp att handla 

mat och mediciner, en uppgift som vanligtvis inte 

ligger inom kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag. 
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Några medarbetare har också tjänstgjort på 

kommunens egentestcenter.   

 

Strategin Ett modigt och kreativt arbetssätt har im-

plementerats och till följd av pandemin väl beprövats 

under året. Utvecklingstakten och omställnings-

förmågan är hög vilket skapar värde för med-

borgaren. Trots covid-19 och efterföljande restrik-

tioner och riktlinjer har medborgaren haft relativt 

god tillgång till förvaltningens utbud. 

 

Måluppfyllelsen bedöms som god. 

 

 

 

  

Samlad bedömning                                                                                                                        Uppföljning 
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SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT NÄRINGSLIV SOM 

UTVECKLAS 
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 3 

 

 

Utveckla kommunens bemötande och servicekvalitet. 

Kultur- och fritidsnämndens strategi: Ett modigt och 

kreativt arbetssätt och innehåll. 

 

Kulturaktörer som driver näringsverksamhet är en del 

av kultur- och fritidsförvaltningens ansvar. Det finns en 

stark kreativ kraft i kommunen som förvaltningen ska 

bygga vidare på. Goda möjligheter finns att utveckla 

kultur och kulturturismen i Falköping. Kulturens, 

kulturmiljöns och de kreativa näringarnas betydelse för 

lokal och regional utveckling ökar, eftersom de gene-

rerar tillväxt och bidrar till att skapa en god och att-

raktiv livsmiljö. Kommunen ser besöksnäringen utifrån 

natur- och kulturvärden som ett starkt tillväxtområde 

där arbetet med affärsutveckling är centralt med fokus 

på marknadskunskap och produktutveckling. Arbetet 

med Platåbergens Geopark intensifieras då processen 

går in i nästa steg. Geoparken ska användas som verk-

tyg för att främja den natur- och kulturinriktade 

besöksnäringen. 

 

Större evenemang skapar varumärke och lockar både 

invånare och besökare. Det stärker stoltheten och 

förenar intressen. Evenemang ska ses som ett verktyg 

för kultur- och fritidsnämndens arbete.

 

   

Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll 

 Negativ trend = vi är på väg åt fel håll 

 

  Oförändrad trend = utvecklingen är densamma 

eller oklar 

 

 

 

 

 

 

 

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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Kommunikativa indikatorer 2017 2018  2019  2020 Trend 

Antalet gästnätter i kommunala anläggningar 

5 576 5 807  5 581  1 399 

Trend går 

inte att 

jämföra på 

grund av 

covid-19 

Antal företag som deltagit i dialogforum för 

kreativa näringar 
---- ---- -   4 

Trend går 

inte att se. 

Antalet intresseanmälningar som lämnats in till 

konstnärliga gestaltningsprojekt 
---- ---- -   170 

Trend går 

inte att se. 

 

UPPFÖLJNING OCH ANALYS 

Förvaltningens strategi Ett modigt och kreativt 

arbetssätt har beprövats under året. 

 

För att ge fler konstnärer möjlighet till att lämna in-

tresseanmälan till konstuppdrag används riksöver-

gripande annonseringsportaler. Under året har upp-

ragen konst på Sommargatan och konstnärlig gestalt-

ning av Platåskolan annonserats ut. Arbetstillfällen 

skapas även inom kultur i skolan där det utöver inköp 

av fria kulturgrupper också har anlitats fyra kultur-

pedagoger för uppdrag som löper under 1,5 år. På 

kommunens hemsida finns information om kommun-

ens arbetssätt med konst samt information om aktu-

ella och kommande projekt och hur kulturaktörer ska 

göra för att lämna in ansökan till projekten. När stöd 

ges till kreativa näringar genom att bland annat skapa 

och annonsera ut arbetstillfällen, kommer detta i sista 

änden ge en upplevelse till medborgaren. En tydlighet 

kring arbetssätt och möjliga arbetstillfällen ökar 

kommunens attraktionskraft som arbetsgivare för 

personer inom de kreativa näringarna. Avdelningen 

har fått positiv input från flera konstnärer gällande 

enkelheten i att söka gestaltningsuppdrag och 

konstuppdrag i Falköpings kommun.  

 

Ett samarbete har påbörjats i Skaraborg genom kom-

munalförbundet där kommunerna gemensamt ska ta 

fram hur kreativa näringars behov kan mötas på ett 

bättre sätt.  

 

Pandemin har slagit hårt mot kultursektorn där många 

har förlorat uppdrag. Beslut har tagits att betala för 

bokade akter som tvingats ställas in. Förvaltningen 

arbetar för att hitta uppdrag att erbjuda kulturaktörer 

och samtidigt tillgängliggöra kultur till invånaren i en 

tid då många kulturupplevelser ställs in. Exempel är 

de kulturaktörer och grupper som bokats till 

skolarrangemang och offentliga arrangemang som 

istället fick arbetsuppdrag inom serien Helt Plötsligt. 

Utöver det gavs även sju yrkesverksamma konstnärer 

arbetstillfällen genom satsningarna på konst och 

konstvandringar i centrala Falköping. Taggalov 

genomförde kultur workshops tillsammans med 

lokala kulturföretagare. Konstnatten är ett viktigt 

inkomsttillfälle för många kulturföretagare och tack 

vare bra samverkan mellan kommunen och 

Falbygdens mat och kultur kunde evenemanget 

genomföras trots rådande omständigheter. Genom en 

mångfald av arbetsuppdrag och stöd till arrangerande 

aktörer kan kommunen stödja de kulturella 

näringarna.  

 

Pandemin har gett svåra förutsättningar för att arbeta 

mot målet men omställningsförmågan inom 

förvaltningen varit väldigt god.  

Måluppfyllelsen bedöms som god. 

 
 

 

 

Samlad bedömning                                                                                                                        Uppföljning 
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SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT KVALITÉN INOM 

VERKSAMHETEN SKA ÖKA 
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 4 

 

 

Utveckla relationer som kännetecknas av öppenhet, 

respekt och ett gott bemötande. 

Kultur- och fritidsnämndens strategi:  

Ett innovativt arbetssätt. 

 

Organisationen ska ge utrymme för medarbetarna 

att utveckla idéer och förändra inom verksam-

heterna. Ständigt pågående utveckling genom små 

förändringar ska ta tillvara på möjligheter till ut-

veckling, ökad kvalité och effektivitet. Med-

arbetarna, deras omställningsförmåga, kompetens 

och kunskap är den viktigaste resursen för att uppnå 

optimalt användande av förvaltningens resurser. 

 

 

 

Gemensamt fokusområde för förvaltningens kvali-

tetsarbete tas fram varje år utifrån behov. Det valda 

fokusområdet ligger till grund för kunskapshöjande 

insatser som förvaltningens samtliga medarbetare tar 

del av. Då barnkonventionen blev lag 2020 är detta 

det valda fokusområdet.  

 

Nätverkande och omvärldsbevakning ses som viktiga 

framgångsfaktorer för att utveckla verk-samheterna 

kontinuerligt. 

 

Falköpings kommun ska vara en miljömässigt håll-

bar kommun som tar miljö- och klimatansvar samt 

effektivt kan hushålla med naturens resurser. Arbetet 

för ökad miljöhänsyn ska inledas under 2020 för att 

skapa ett hållbart samhälle med minskat klimat-

avtryck.  

   

Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll 

 Negativ trend = vi är på väg åt fel håll 

 

  Oförändrad trend = utvecklingen är densamma 

eller oklar 

 

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.  

Från och med år 2020 planerade förvaltningen att 

arbeta på ett mer organiserat sätt för att öka den 

medarbetardriven innovationen. Fyra innovations-

frukostar öppna för alla medarbetare skulle genom-

föras med syfte att utgöra ett forum idéutveckling 

tillsammans med kollegor från andra avdelningar. På 

grund av pandemin har dessa inte kunnat genomföras. 

Alla avdelningar arbetar utifrån sina behov för att 

skapa förutsättningar för medarbetare att utveckla 

idéer och skapa förändringar. Exempel är omvärlds-

bevakning eller studiebesök som sätt att hämta 

kunskap och idéer. Ytterligare ett sätt att skapa med-

arbetardriven innovation är framtagningen av nyckel-

tal som genomförts tillsammans med förvaltningens 

medarbetare. Utgångspunkten för detta arbete är det 

grundläggande syftet med respektive avdelning och 

förvaltningen. Målet är att hitta mätetal som visar på 

arbetets effekt på lång sikt.  

Årets omständigheter med ett yttre hot har lett till ett 

positivt fokus på arbetsplatserna för att gemensamt 

hitta lösningar.  

En satsning har genomförts tillsammans med samt-

liga medarbetare inom den öppna ungdomsverk-

samheten för att analysera verksamheten utifrån 

”Europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen 

fritids- och ungdomsverksamhet”. Utifrån Mötes-

platsenkäten som genomfördes under hösten har varje 

mötesplats och dess medarbetare analyserat resultat 

och tagit fram nya delmål för verksamheten.  

 

 

Berättelser om genomförda innovationer* inom 

förvaltningen.  

Många nya arbetssätt och metoder har tidigare nämnts 

i redovisningen under målen. Ett nytt och viktigt 

samarbete med kommunens övriga förvaltningar har 

startats för ungdomsfrågor genom den så kallade 

Fokusgrupp för unga som verkar förebyggande och 

främjande där målet är att genomlysa all ung-

domsverksamhet i kommunen. Ett exempel från årets 

arbete är samverkan kring skolavslutningen med 

individ och familjeomsorgsförvaltningen, förvalt-

ningen för samhällsskydd mellersta Skaraborg, barn 

och utbildningsförvaltningen där öppen ungdoms-

verksamhet bidrog med fritidsledare som deltog i 

planering, genomförande och utvärdering. Fokus-

grupp unga har identifierat grupper av unga som 

”faller” mellan stolarna.  

1. Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS). En 

arbetsgrupp av tjänstepersoner från olika förvalt-

ningar har tillsatts för att ta reda på vad kommunen 

erbjuder i dagsläget, identifiera vad som saknas och 

utveckla stödet till denna gruppför att komma in med 

insatser tidigare.  

2. Unga i riskzon eller med normbrytande beteende. 

Behovet av att samverka med resurser och insatser för 

unga i riskzon eller med normbrytande beteende 

identifierades. Samverkansformen skola, socialtjänst, 

polis och fritid (SSPF) är ny.  

 

Fokusgrupp unga har också identifierat behovet av att 

jobba med machokulturen som upplevs vara ett stort 

problem bland unga. Första steget var att utbilda 

personal i metodmaterialet Machofabriken för att 

sedan hålla i diskussionsgrupper, såväl på skolan, 

som på fritidsgården som på ungdomsboendet – men 

också att finna en samsyn i hur vi ska bemöta unga. 

Som ett steg för ett tryggare Falköping och motverka 

våld. 20 personer deltog, fältare, behandlings-

Nämndens strategi - Ett innovativt arbetssätt  

Berättelsen om förvaltningen arbete för ökad medarbetardriven innovation. 

Berättelser om genomförda innovationer* inom förvaltningen. 

Redovisning av förvaltningens arbete för minskad klimatpåverkan. 

Antalet grupper för samverkan totalt inom förvaltningen. 
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personal, fritidsledare, ungdomsstrateg, kuratorer. 

Genom samverkan uppnås snabbare beslut, riktade 

insatser samt resurseffektivisering.  

 

Covid-19 har på många sätt utmanat samtliga med-

arbetare i det innovativa arbetet. Förvaltningen har 

arbetat innovativt inom flera områden och ställt om 

utefter rådande situation. Med hjälp av små eller stora 

förändringar har verksamheterna anpassat utbud och 

arbetssätt för att vara tillgängligt trots förhållnings 

regler från Folkhälsomyndigheten.  

 

Redovisning av förvaltningens arbete för minskad 

klimatpåverkan.  

 
Arbete pågår inom samtliga avdelningar på förvalt-

ningen både genom förbättrade rutiner inom verk-

samheterna men även genom kunskapsspridning. För 

att avdelningarna skulle nå bästa effekt utifrån sin 

verksamhet träffade samtliga chefer och strateger 

kommunens miljöstrateg för att få kunskap och 

vägledning. För att nämna några exempel: 

Källsorterar, belysning som släcks när den inte an-

vänds, påbörjat utbyte av belysningen till led. 

Minskat inköp av plastmuggar. Tåg är förstahandsval 

vid resor i tjänsten, elcykel finns att tillgå inom 

förvaltningen och samåkning sker i kommunbil. 

Lärande aktiviteter och informationsspridning i verk-

samheter. Utställningen Klimatklokt visas med till-

hörande föreläsningar och dialogkvällar på både 

museet och Falköpings bibliotek. Under oktober 

skärptes restriktionerna igen, vilket fick till följd att 

invigningen och alla programpunkter kopplat till 

Klimatklokt ställdes in. Utställningen byggdes 

emellertid upp och var tillgänglig genom att museet 

fortsatte att hålla dagligt öppet till och med 18 de-

cember, samt att utställningen lades ut på hemsidan. 

 

Antalet grupper för samverkan totalt inom 

förvaltningen. 

 

Samverkan ses vara mycket viktig för att nå ökad 

effekt och att hitta nya lösningar. Följande samver-

kansprojekt är några få exempel på nya och fram-

gångsrika projekt: Skaraborgssamverkan chefer 

Skaraborg kring den öppna ungdomsverksamheten 

och kulturskolan med gemensam kvalitetssäkring för 

hela Skaraborg.  

I syfte att öka samverkan i lokala museifrågor har ett 

omtag gjorts för det lokala museirådet. Samtidigt 

arbetar nätverket Skaraborgs museum med att exem-

pelvis bevaka att regionen lyfter museifrågorna på ett 

bättre vis.  

 

Förvaltningen har utbildat fältsekreterare, behand-

lingspedagoger, kuratorer och alla fritidsledare i 

Matchofabriken. Detta är ett arbete för att förebygga 

våld och matchokulturen. Behovet har exploderat hos 

ungdomar under pandemin. Distansundervisningen 

tros vara en av anledningarna till detta.  

 

Indikatorn har varit mycket svår att följa upp eftersom 

samverkan nu är en väl inarbetad metod och antalet 

grupper för samverkan är många och varierande. 

 

UPPFÖLJNING OCH ANALYS 

Strategin Innovation som arbetssätt, har verkligen 

varit en framgångsfaktor under året  

 

Inom förvaltningen finns en klar samsyn kring upp-

drag, mål, strategi och dess koppling till avdel-

ningsplan och uppföljning. Mängden aktiviteter och 

samverkansprojekt går inte att redovisa då det skulle 

kräva allt för stort utrymme i text och tid. Men 

tydligt är att den röda tråden inom förvaltningen är 

stark och att alla avdelningar arbetar på ett strävsamt 

sätt mot målen.  

 

På grund av covid-19 sjunker kvalitén tillfälligt då 

viss typ av verksamhet inte kan genomföras. Om-

ställningsarbete pågår och alternativ presenteras där 

det är möjligt, men genererar inte alltid samma 

kvalitet. Samtidigt som kvaliteten på kort sikt 

minskar inom vissa områden, ökar den inom andra till 

följd av covid-19. Förvaltningen tvingas tänka nytt, 

testa nya metoder och tvingas hela tiden tänka till 

angående tillgänglighet. Här syns ett antal kvali-

tetshöjande insatser framförallt inom digitalisering 

som kommer gynna arbetet även efter covid-19.  

 

Förvaltningen har tagit ett samlat grepp om komplexa 

utmaningar och uthållighet krävs för att fortsätta 

generera ytterligare goda effekter.  

 

Många verksamheter har i och med covid-19 tvingats 

tänka om från de arbets-sätt och metoder som brukar 

användas. Bland annat har digitala möten frigjort tid 

och sparat pengar när man inte reser i samma ut-

sträckning som tidigare. Flera av dessa nya arbetssätt 

kan mycket väl komma att användas även efter covid-
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19, då de ökar tillgängligheten för fler. Kriser har 

historiskt sett ofta medfört utveckling och covid-19 

har gett förvaltningen en ”knuff” i den digitala 

utvecklingen.  

 

 

 

 

 

 

När det på grund av restriktioner och rekommenda-

tioner inte går att utföra viss typ av verksamhet leve-

reras förvaltningens uppdrag i mindre omfattning. 

Kvalitén på leveransen bedöms vara lika god eller 

bättre än före pandemin. Förvaltningen har arbetat bra 

med att skapa nya lösningar för att genomföra sitt 

uppdrag. 

 

Måluppfyllelsen bedöms god. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Samlad bedömning                                                                                                                        Uppföljning 
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Jämförelser och nyckeltal 

NYCKETAL 

Gediget arbete med att ta fram nyckeltal utifrån det 

grundläggande syftet har påbörjats under hösten 

2020. Med ambitionen att öka medarbetarnas del-

aktighet och möjlighet till innovation har alla av-

delningar och samtliga medarbetare deltagit i arbetet. 

Avdelningarna Fritid och Bad har inte kunnat genom-

föra arbetet än på grund av pandemins ökande om-

fattning. Intressanta områden att följa har identi-

fierats.  

 

Utifrån ett antal olika geografiska områden: 

 Hur nöjda är invånarna utifrån parametrarna 

bemötande, service och tillgänglighet? 

 Hur lyckas förvaltningen med ambitionen att 

inkludera?  

 Hur fördelas resurser mellan geografiska 

områden? 

I nuläget saknas information och mätetal om ovan-

stående. Årlig undersökning behöver genomföras för 

att inhämta information som kan användas till mätetal 

och i förlängningen nyckeltal. Ekonomisk fördelning 

och uppföljning behöver kategoriseras enligt de 

geografiska områdena. Struktur för att möjliggöra 

uppföljning av nödvändiga mätetal ska arbetas fram 

under 2021 med ambition att nyckeltal ska finnas i 

Verksamhetsplan 2022–2024. 

. 
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Personalredovisning 

 

UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS PERSONAL-

PLANERING 

Antalet årsarbetare har minskat både jämfört med 

budget och föregående år. Minskningen beror till stor 

del på att år 2020 påverkats av ökad sjukfrånvaro och 

verksamheter som varit begränsade eller nedstängda 

på grund av pandemin. Mest märks detta på minsk-

ning av säsongsanställningar som ingår i gruppen 

visstidsanställda. Antalet timanställda omräknat till 

årsarbetare har inte påverkats i lika stor grad. Troligen 

beroende på att behovet av ersättare ökat vid ökad 

sjukfrånvaro. Årsarbetartalet speglar även uppkomna 

vakanser som inte återbesatts. 

Avvikelsen mot budget är stor både inom Kultur och 

Fritid. Inom kulturområdet begränsas minskningen av 

att en visstidsanställning tillkommit för projektet 

Kulturkvadraten. Fritidsområdet påverkas av vakant 

tjänst och ökad sjukfrånvaro utan ersättare. 

Uppgifterna om antalet årsarbetare är hämtade från 

månadsstatistik i kommunens beslutsstödsystem 

Hypergene som omräknats till årsmedeltal. 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING/OMSÄTTNING 

Personalomsättningen är relativt låg inom den tills-

vidareanställda personalen. Fem personer har slutat 

under året, varav en pensionsavgång. En vakans har 

inte återbesatts utan lösts via intern omorganisation. 

Trenden är att inom vissa personalkategorier finns 

svårigheter att hitta personal med efterfrågad erfaren-

het och kompetens, exempelvis bibliotekarier och 

badpersonal. Inom badavdelningen sker kompetens-

utvecklingen i organisationen. 

Jämförelser och nycketal 
Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Planerings-

förutsätt-

ningar 2020 

Avvikelse 

utfall-

planering 

Personalsammansättning - årsarbetare

Tillsvidare anställda  51,9      52,8      62,0     -9,2     

Visstidsanställda  8,2      5,6      4,2      1,4     

Timanställda  10,3      9,9      6,0      3,9     

Antal årsarbetare  70,3      68,2      72,2     -4,0     

Antal årsarbetare per verksamhet

Strategi - ledning  13,6      13,4      13,9     -0,5     

Kultur  26,7      25,7      26,7     -1,1     

Fritid  29,9      29,1      31,5     -2,4     

 70,3      68,2      72,2     -4,0     

Frånvaro 

Sjukfrånvaro - antal sjuktimmar av

tillgängliga ordinarie arbetstid %

  Totalt 5,1% 6,5%

  Kvinnor 7,0% 9,1%

  Män 1,8% 2,5%

  Varav över 60 dagar 60,0% 43,2%

      -29 år 1,6% 3,2%

  30-49 år 4,2% 5,9%

  50 år - 9,2% 9,5%

Andel arbetstagare som inte har 65,0% 56,0%

någon sjukfrånvaro alls

Andel arbetstagare med 1-5 18,0% 18,0%

sjukfrånvarodagar
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FRÅNVARO 

Kommun följer rekommendationerna från svenska 

myndigheter gällande covid-19. I verksamheter där 

det fungerat att arbeta hemifrån samt att ställa om till 

digitala möten och utbildningar har detta genom-

förts. Att stanna hemma vid minsta symtom har 

sannolikt påverkat hälsotalen under 2020 eftersom 

korttidssjukfrånvaron ökat. 

 

Under 2020 har både kvinnors och mäns sjukfrån-

varo ökat, med en något större ökning av kvinnors 

sjukfrånvaro. Sjukfrånvarostatistiken är med största 

sannolikhet påverkad av pandemin covid-19. Sjuk-

frånvaroorsaken med diagnos infektion och förkyl-

ning har ökat markant under 2020. Orsaken till detta 

är med stor sannolikhet på grund av att våra med-

arbetare verkligen har följt rekommendationerna och 

stannat hemma vid minsta symtom. Den psykiskt 

relaterade ohälsan och belastningssjukdomar har inte 

ändrats utan ligger kvar på samma nivåer som tidigare 

år.  

 

Vid redovisning i verksamheter med få medarbetare 

påverkas procenttalen mer av antalet medarbetare i 

förhållande till antalet frisk/sjukdagar. 

 

Av kultur- och fritidsförvaltningens medarbetare har 

56 % ingen sjukfrånvaro alls under 2020 och 18 % 

har 1–5 sjukfrånvarodagar. 

 

Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen är 6,5 % 

och den totala sjukfrånvaron för hela kommunen är 

8,2 %.  

 

Sjukfrånvaron har ökat. Ökningen gäller både 

kvinnor och män. De långa sjukskrivningarna över 60 

dagar minskar. 

 

Inom samtliga åldersgrupper ökar sjukfrånvaron. Den 

ökar mest i åldersgruppen 29 år och yngre. 
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Förväntad utveckling 

SAMVERKAN 

För att förvaltningens arbete ska ge god effekt är 

samverkan med andra förvaltningar och civila aktörer 

en förutsättning. För innovationer krävs samverkan. 

Kultur- och fritidsnämndens ansvar och reglerade 

områden kan skapa stora framgångar för kommunen 

i som helhet. Genom att använda kultur och fritid som 

verktyg kan det ge effekter som ökad känsla av 

sammanhang, större andel elever med godkända 

betyg, fler arbetsföra vuxna m.m. Därför krävs ett 

nära samarbete med de andra förvaltningarna, civil-

samhället och näringslivet. För att lyckas med sam-

verkan behöver frågor kring mandat och ansvar redas 

ut, Detta kopplas både till ekonomi och organisation. 

 

Klimat 

Förvaltningen arbeta för att ta miljö- och klimat-

ansvar samt effektivt hushålla med naturens resurser, 

detta i linje med den klimatstrategi kommunen ska 

anta 2021 

 

Civilsamhället 

Infrastrukturen för civilsamhället är omfattande och 

bör från kommunens sida stödjas på ett så effektivt 

sätt som möjligt med uppdaterade principer som 

bygger på nutida information. Därför görs under 

2021–2022 en djupanalys och utredning på området.  

 

Evenemang 

Behov har identifierats av en kommunövergripande 

evenemangspolicy för att skapa tydlighet kring vilka 

arrangemang kommunen arbetar med. Identifierats 

har också behov av framtagning av rutiner för stör till 

arrangör samt hållbarhet. 

 

Kvalitet 

För att på sikt kunna följa upp om och hur för-

valtningens insatser ger effekter i samhället påbörjas 

samverkan med nätverket för Kultur- och fritids-

chefer i Skaraborg. Arbete har även påbörjats för att 

inhämta kundupplevelse på ett mer strukturerat sätt på 

varje avdelning. 

 

Demokrati 

Det är påtagligt att världsläget utmanar demokratin 

och flera länder har autokratiserats* de senaste åren. 

Förvaltningens verksamheter har ett viktigt demo-

kratiskt ansvar. Förvaltningen ska utveckla arbetet 

med demokratistärkande insatser och bland annat 

vara ett stöd för andra förvaltningar i arbetet med 

barnkonventionen. Arbetet för ett medskapande Fal-

köping fortsätter genom processledning och stor-

mötestekniker. * Autokratisering – en demokratisk 

tillbakagång, en avdemokratisering där styret går 

mer åt diktatur. 

 

Barn och unga 

Att i samverkan arbeta för mer främjande insatser till 

barn och unga. Det har tagits fram europeiska 

principer för ungdomsarbete som ska prägla den 

öppna verksamheten för unga även i Falköping. Detta 

förankras också genom samarbetet i Skaraborg.  

 

Folkhälsa – fysisk aktivitet 

Förvaltningen har förändrat organisationen internt 

och etablerat en idrottsstrateg som har till uppgift att 

skapa fler möjligheter för barn och unga till en 

meningsfull fritid där barns möjligheter att röra på sig 

ska öka.  

 

Näringsliv 

Större samarbete med det lokala näringslivet och 

aktörer inom turism för att skapa större möjligheter 

för näringslivet. Stärkt samarbete med turism/-

näringsliv vid arrangemang/evenemang. 

 

NATURTURISM 

Goda möjligheter finns för att utveckla Falköpings 

kultur- och naturarvsarbete. Nya grupper har hittat ut 

i naturen och vandring har blivit mer populärt. 

Förvaltningen behöver vidga arbetet och skapa fler 

leder utöver Pilgrimsleden. Kulturarvet i landskapet 

ska medvetandegöras genom bland annat paketering 

och marknadsföring. Besökarens möjlighet till upp-

levelser ska förmeras med hjälp av aktiviteter som 

genomförs på egen hand såsom film, digitala 

upplevelser, geocashing, kartor m.m.  

 

Under 2021 ska museet lanseras på Nordennivå, 

enligt samma kvalificeringsverktyg. Inventeringen är 

gjord, vissa insatser kvarstår till 2021.  
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MOTVERKA EFFEKTER AV COVID-19 

Stort behov finns av att fortsätta arbeta för att mot-

verka effekterna av covid-19. Prioritering och resurs-

fördelning behöver göras inom förvaltningen för att i 

största möjliga mån hämta ikapp. 

Samtidigt som förvaltningens arbete hindrats av 

pandemin har innovation och förändring stått i fokus 

under 2020. Många nya sätt att arbeta har tagits fram 

vilka en del har fungerat bättre än tidigare arbetssätt. 

Det är av yttersta vikt att dessa arbetssätt förvaltas och 

får fäste. 

Pandemin har ytterligare ökat polariseringen i 

samhället och starka kontraster och konflikter har 

varit tydliga under året. Förvaltningen ska arbeta för 

att människor att prata med varandra och utbyta 

erfarenheter för att på så sätt nå en minskad polari-

sering.  
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Resultaträkning 

NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE RESULTATRÄKNING 

Kultur- och fritidsnämndens resultat för år 2020 upp-

visar ett underskott om 1,15 mnkr. Nämndens verk-

samheter och ekonomi har stark påverkats av sam-

hällets restriktioner för minskad spridning av 

coronaviruset. 

 

Intäkter 

Intäkterna uppgår till 13,9 mnkr och är cirka två mnkr 

lägre än budgeterat och fyra mnkr lägre än föregående 

år.  

 

Minskat öppethållande och nedstängning har gett 

lägre intäkter från entréavgifter, hallhyror, servering 

och butiksförsäljning. Jämfört med budget uppgår 

intäktsbortfallet för avgifter och övriga intäkter till ca 

fyra mnkr och som direkt kan kopplas till hänsyn 

tagen till åtgärder för minskad smittspridning. 

 

Att kunna söka och få ta del av riktade statsbidrag är 

en betydelsefull resursförstärkning. Riktade medel 

från Statens Kulturråd till flera projekt inom stärkta 

bibliotek har erhållits under året och uppgår till ca en 

mnkr. För att kompensera arbetsgivares ökade kost-

nader för sjukfrånvaro under pandemin har staten 

bidragit med kostnadsersättning som uppgår till 0,4 

mnkr. Bidrag har även getts för att stödja frivilligas 

insatser under pandemin. I statsbidrag ingår även 

medel till Skapande skola samt lönebidrag. Över-

skottet kommer huvudsakligen från de riktade stats-

bidragen som inte kunnat budgeteras. 

 

I de interna intäkterna ingår 0,5 mnkr från den interna 

investeringsreserven (SIR) för projekten Unga tar 

ordet och Lovverksamhet. Här ingår även medel från 

hållbarhetsutskottet till bland annat Familjelördag. 

 

Kostnader 

Kostnaderna uppgår till 81,7 mnkr och är cirka 0,8 

mnkr lägre än budget. 

 

Personalkostnaderna är 1,4 mnkr lägre än budget och 

har minskat på grund av vakanser och att verksam-

heter inte kunnat bedrivas i planerad omfattning på 

grund av åtgärder för minskad coronaspridning. 

Sjukfrånvaron har ökat under året med stigande 

sjuklöner som följd. Från april har kostnaderna för 

ökad sjukfrånvaro kompenserats av bidrag från 

staten. Årets lönerörelse blev försenad och endast 

utbetalning av engångsbelopp enligt överenskom-

melsen med Kommunal har skett under året.  

 

Verksamhetskostnaderna visar ett underskott om 

cirka 0,5 mnkr. Nivån har ökat cirka 0,9 mnkr genom 

de projekt som bedrivs med bidragsfinansiering 

utöver budget. Kostnader har även minskat genom att 

arrangemang inte kunnat genomföras, minskade 

inköp till serveringar mm, att deltagande i kurser och 

Resultaträkning (tkr) 
Bokslut 

2019 

Bokslut 

2020 

Budget

2020 

Prognos 

delårsbok-

slut aug 

Avvikelse 

utfall - 

budget 

Intäkter

Avgifter mm  10 379      6 392      9 711      6 611     -3 320     

Statsbidrag  3 412      3 345      1 737      2 957      1 608     

Övriga intäkter  2 904      2 268      2 792      2 292     -524     

Interna intäkter  1 526      1 882      1 635      1 875      247     

Summa intäkter  18 221      13 887      15 875      13 735     -1 988     

Kostnader

Personalkostnader -37 396     -37 627     -39 027     -38 606      1 400     

Verksamhetskostnader -19 213     -17 849     -17 326     -17 936     -523     

Kapitalkostnader -2 375     -2 415     -2 395     -2 395     -20     

Interna kostnader -869     -23 839     -23 820     -23 970     -19     

Summa kostnader -59 853     -81 730     -82 568     -82 907      838     

Resultaträkning för nämnd -41 632     -67 843     -66 693     -69 172     -1 150     
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konferenser skett lokalt digitalt och därmed minskade 

kostnader för resor och uppehälle. 

 

De interna kostnadernas ökning mellan år 2019 och 

år 2020 beror på införande av internhyror och ansvar 

för städkostnader. I årets utfall uppgår hyrorna till 

20,6 mnkr och städkostnaderna till 2,2 mnkr. Samt-

liga förvaltningar har erhållit en reducering av hyror-

na som beror på att priserna för media (el, vatten, 

värme) under året varit lägre. Sänkningen som påver-

kat förvaltningen uppgick till 0,8 mnkr. Övriga inter-

na kostnader består av fordonshyror, fastighetsservice 

och andra mellanhavanden med egen eller andra 

förvaltningar. 
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Resultat per verksamhetsområde 

 

 

 

 

VERKSAMHETSOMRÅDE STAB - STRATEGI 

Verksamhet Stab – strategi utgörs av förvaltnings-

ledning och vissa övergripande verksamheter som 

inkludering, kultur, ungas inflytande och delaktighet 

samt nämndens verksamhet. 

 

Under året har planerade aktiviteter och arrange-

mang inte kunnat genomföras i normal utsträckning. 

Samhällets restriktioner för hantering av smittosprid-

ning har satt begränsningar. Även omfattningen av 

nämndens kostnader har påverkats av pandemiåret.  

 

Kostnadsersättningen för förvaltningens ökade sjuk-

lönekostnader uppgår till 397 tkr ingår i årets intäkter. 

Förutsättningarna för denna ersättning var inte kända 

när prognosen per augusti upprättades och är bland 

annat orsak till skillnad mellan prognos och utfall. 

 

Projekten Överenskommelseprocess och Unga Tar 

Ordet är avslutade.  

 

Verksamhetsområdets budgetavvikelse visar ett över-

skott om cirka 400 tkr. 

 

VERKSAMHETSOMRÅDE KULTUR 

I verksamhetsområde Kultur ingår bibliotek och 

kulturarv (Falbygdens museum och Ekehagens Forn-

tidsby). 

 

Bibliotek 

Genom riktade statsbidrag på över en mnkr från 

Statens Kulturråd för Stärkta bibliotek har bibliote-

kets småbarnsavdelning kunnat utvecklas och förnyas 

samt driva en tillfällig filial i centrala Falköping med 

både biblioteks- och museiverksamhet under pro-

jektnamnet ”Kulturkvadraten. 

 

Sänkta internhyror och vakans på grund av längre 

sjukfrånvaro innebär ett mindre överskott för året. 

 

Kulturarv 

Ekehagens Forntidsby har varit kraftigt drabbad av 

Coronapandemins effekter. Stor del av vårens skol-

verksamhet har inte kunnat genomföras. Likaså 

uteblev besökande turistgrupper. Besöksantalet 

ökade dock under sommaren. Utebliven verksamhet 

har inneburit förlorade intäkter på cirka 2,3 mnkr 

jämfört med budget. Kostnader för personal och 

övrigt har kunnat anpassas så att underskottet 

Verksamhetsredovisning (tkr) 
Bokslut 

2019 

Bokslut 

2020 

Budget

2020 

Avvikelse 

utfall - 

budget 

Prognos 

delårs-

bokslut aug 

Stab - strategi -12 541 -12 411 -12 801 390 -12 801

Kultur -11 719 -17 268 -15 829 -1 439 -17 627

Fritid -17 372 -38 163 -38 063 -100 -38 744

Nämndens budgetram -41 632 -67 843 -66 693 -1 150 -69 172

Verksamhetsredovisning (tkr) 
Bokslut 

2019 

Bokslut 

2020 

Budget

2020 

Avvikelse 

utfall - 

budget 

Prognos 

delårs-

bokslut aug 

Stab - strategi -12 541 -12 411 -12 801 390 -12 801

Bibliotek -7 195 -9 083 -9 256 173 -9 247

Kulturarv -4 525 -8 185 -6 573 -1 612 -8 380

Fritid -14 277 -27 423 -27 777 354 -28 138

Bad 13 -6 712 -6 137 -575 -6 487

Öppen ungdomsverksamhet -3 107 -4 028 -4 149 121 -4 119

Nämndens budgetram -41 632 -67 843 -66 693 -1 150 -69 172
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begränsats till 1,8 mnkr samma nivå som antogs i 

prognosen per augusti. Museet visar ett mindre 

överskott vilket innebär att verksamheten Kulturarvs 

sammantagna budgetavvikelse visar ett underskott 

om 1,6 mnkr. 

 

VERKSAMHETSOMRÅDE FRITID 

Verksamhetsområde Fritid innehåller bad, fritid och 

öppen ungdomsverksamhet. 

 

Badet 

På grund av covid-19 har besöksantalet minskat under 

hela året. Vissa verksamheter har ställts in eller 

genomförts med begränsat antal deltagare. 

 

För att lättare kunna säkerställa att Folkhälso-

myndighetens rekommendationer följdes ökades 

bemanningen på Odenbadet.  

 

Bad- och gymavgifter och cafeteriaförsäljning har 

gett 750 tkr lägre intäkter jämfört med budget och 

reduceringen av internhyran på grund av lägre 

mediakostnader innebär att badets budgetavvikelse 

visar ett underskott på 575 tkr. 

Fritid  

Uthyrning av idrottshallar har inte kunnat ske under 

delar av året beroende Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer och riktlinjer. Uteblivna hyres-

intäkter uppgår till 770 tkr jämfört med budget. 

Kostnader för personal har anpassats i viss 

utsträckning genom minskad bemanning på hallarna. 

En vakant tjänst samt internhyrorna reducering spelar 

stor roll för verksamhetens möjlighet att balansera 

budgeten vilket innebär en positiv budgetavvikelse 

om 350 tkr. 

 

Öppen ungdomsverksamhet  

Den öppna ungdomsverksamheten har genom delvis 

nya arbetsformer kunnat bedriva sin planerade verk-

samhet. Lovverksamheten som kunnat genomföras 

med finansiering från den sociala investerings-

reserven är avslutad. 422 tkr av 450 tkr har förbrukats 

från hösten 2019 och hela år 2020. 

 

Av den öppna ungdomsverksamhetens budget för år 

2020 återstår cirka 120 tkr. 
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Investeringsredovisning 

 

 

RE/LÖPANDE INVESTERING 

Inventarier kultur/fritid  

Administrationens inköp avser kontorsmöbler. Större 

delen av årets anslag avser inköp av möbler och 

inredning till bibliotekets ungdomsavdelning. 

 

Inventarier idrottshallar och anläggningar  

Utbyte av fotbolls- och ishockeymål samt utbyte av 

utrustning och gymnastikredskap i idrottshallar. 

Bottensug till Odenbadet. Hyvel till ishallen. 

 

Konst 

Konstinköp avser gestaltning av ”Sommargatan”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Investeringsprojekt (tkr) 
Utfall

2020 

Budget

2020 

Avvik-

else 

Re-/löpande investeringar -879 -900 21

Inventarier kultur-/fritid -389 -350 -39

Inventarier idrottshallar -391 -400 9

Konstinköp -100 -150 50

Summa nämnden -879 -900 21
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Redovisning av fleråriga driftsprojekt  

 

 

SIR - LOVVERKSAMHET 

Lovverksamheten är viktig i kommunens arbete för 

social hållbarhet. Verksamheten har bedrivits på 

skollov som infallit under höst- och vårterminerna 

från hösten 2019 för målgruppen barn och unga upp 

till18 år. Finansiering har skett via bidrag om 450 tkr 

från kommunens sociala investeringsreserv. Projektet 

är nu avslutat. Kostnaderna har uppgått till 425 tkr 

varav 422 tkr belastat den sociala investerings-

reserven. 

SIR  UNGA TAR ORDET 

Projektet startade år 2018 och beräknades pågå under 

en tvåårsperiod. Projekttiden har förlängs med 

ytterligare ett år och har nu slutförts. Projektbudgeten 

för unga kommunutvecklare uppgick till 619 tkr med 

finansiering från kommunens sociala investerings-

reserv. Av beviljade medel återstår 23 tkr. 

ÖVERENSKOMMELSEPROCESS 

Utredningen av förutsättningar för en överenskom-

melseprocess startade under år 2018 med varaktighet 

fram till och med år 2020. Ur budgeten för lokalt 

folkhälsoarbete beviljades 280 tkr. Kultur- och 

fritidsnämnden tillsammans med barn- och utbild-

ningsnämnden, socialnämnden och kommunstyrel-

sen skulle stå för resterande finansiering av den 

planerade projektbudgeten om cirka 770 tkr. 

 

Utredningen är nu genomförd och projektet är slut-

fört. Som avslutning genomfördes en inspirationsresa 

med deltagare från två olika processer som startats 

inom Överenskommelsens ramar. Aktiviteten be-

viljades 46 tkr från kommunens pott för Kulturidé. 

 

Projektets kostnader om totalt 839 tkr har utöver 

medel från lokalt folkhälsoarbete och Kuluridé 

finansierats via kultur- och fritidsnämndens drifts-

budget. Summan uppgår till 513 tkr. 

  

Fleråriga projekt (tkr) 
Projekt-

kalkyl 

Utfall 

tom 

2019 

Utfall 

2020 

Budget 

2020 

Prognos 

projekt 

Avikelse 

projekt 

Projekt SIR Lovverksamhet 0 -3 0 0 -3 -3

Intäkter/bidrag 450 150 272 450 422 -28

Kommunnens personalkostnader -400 -134 -147 -400 -281 119

Kommunens verksamhetskostnader -50 -19 -125 -50 -144 -94

Extern kostnader 0 0 0 0 0 0

Projekt SIR Unga Tar Ordet 0 0 0 0 0 0

Intäkter/bidrag 619 379 217 0 596 -23

Kommunnens personalkostnader -469 -293 -182 0 -475 -6

Kommunens verksamhetskostnader -150 -86 -34 0 -120 30

Extern kostnader 0 0 0 0 0 0

Överenskommelseprocess -267 -358 -155 -110 -513 -246

Intäkter/bidrag 500 180 146 165 326 -174

Kommunnens personalkostnader 0 0 -276 -275 -276 -276

Kommunens verksamhetskostnader -162 -36 -25 0 -61 101

Extern kostnader -605 -502 0 0 -502 103

Summa skattefinansierat -267 -361 -155 -110 -516 -249
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd under år 2020  

 

SAMTLIGA NÄMNDER 

Utreda och säkerställa en fungerande process för 

lokalförsörjning och lokaler som verksamheterna inte 

längre behöver. Kommunstyrelsen bär samordnings-

ansvaret. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har svarat på den lokal-

försörjningspolicy som är skickad på remiss. Det 

operativa arbetet kring lokalförsörjning sker i syste-

matisk samverkan med fastighetsförvaltningen. 

Kultur- och fritidsnämnden har lyft frågan om 

försäljning av lokaler inför 2021.  
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Nämndens verksamhetsuppföljning  

 

ÅTERKOPPLING TILL 

NÄMND/KOMMUNFULLMÄKTIGE 

På grund av konsekvenser direkt kopplade till covid-

19 är utfallet att nämnden gör ett minusresultat under 

året. Återkoppling har skett genom de tätare ekono-

miska uppföljningar som är lämnats under året. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har fortsatt kunnat upp-

fylla de uppgifter som åligger nämnden enligt reg-

lementet, men inte i den omfattning som varit önsk-

värt. Bland annat har insatser för att bidra till sim-

kunnighet, barn och ungas kunskap om Falbygdens 

kulturarv och andra lärandeinsatser och kultur-

upplevelser blivit lidande då inga skolklasser 

besöker nämndens verksamheter. 

 

På grund av de stora ekonomiska konsekvenserna 

nämnden sett till följd av covid-19 har detta lyfts upp 

till kommunledningsgrupp och till ordförande-

grupp. Det finns både centralt kommunalt stöd från 

staten men också riktat stöd som nämnden nu ser 

över att ansöka om för att lindra de ekonomiska 

konsekvenser som uppstått.  
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§ 5 Dnr 2019/00086 800 

Intern kontroll för kultur- och fritidsförvaltningen 2020 – 
rapport 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Rapport för kultur- och fritidsnämndens interna kontroll 2020 godkänns 

och överlämnas till kommunstyrelsen och kommunrevisionen.       

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-

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 
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Följande fyra kontrollpunkter var kommunövergripande och beslutade av 

kommunstyrelsen. 

 Uppföljning av nämndbeslut 

 Korrekt avtalssignering 

 Bevakning av avtal 

 Rutiner för hantering av personuppgifter 

 

Följande kontrollpunkter har beslutats av kultur- och fritidsnämnden som 

interna.  

 G-katalogen 

 Lokalutredning 

 Säkerhet vid evenemang 

 Dokumenthanteringsplan 

      

Förvaltningens bedömning 
Kontrollpunkter: Uppföljning av nämndbeslut, korrekt avtalssignering och 

bevakning av avtal har ingen anmärkning. GDPR är granskad av kommun-

ens dataskyddsombud och en åtgärdsplan är framtagen. För punkterna 

Dokumenthanteringsplan, G-katalogen, Trygga och säkra lokaler pågår 

arbete för att minimera risker. Dessa kontrollpunkter har tagits vidare till 

2021 års interna kontrollplan. Kontrollpunkt Säkra evenemang har inte varit 

aktuell att arbeta med under året på grund av pandemin. Arbetet kommer 

startas när evenemang ses möjliga att genomföra.  

 

Barnkonsekvensanalys  
Förvaltningen bedömer av internkontrollplanens redovisning att kontroll-

punkterna om säkra evenemang, lokaler och dataskyddsförordningen 

(GDPR) påverkar barn. Övriga kontrollpunkter bedöms påverka barn in-

direkt eller inte alls och dessa omfattas inte i denna analys. Arbetet med 

internkontrollplan 2020 har pågått under hela verksamhetsåret, även innan 

arbetet med barnkonsekvensanalys startade och därmed saknas underlag till 

viss del för att kunna göra en helhetsbedömning. I enlighet med GDPR så 

ska barns personuppgifter ha särskilt skydd. Av de rekommendationer som 

dataskyddsombudet lämnat bör personuppgiftshantering gällande barn och 

unga därför prioriteras att åtgärdas. Gällande lokaler inom öppen ungdoms-

verksamhet så har en lokalutredning inte genomförts. Under arbetsprocess-

ens gång blev det tydligt att avdelningen först måste sätta en riktning och 

strategi för hur den öppna ungdomsverksamheten ska utvecklas och bedrivas 

framåt. Detta arbete kommer att påbörjas under 2021 i dialog med unga. 

Arbetet kring evenemang har inte varit aktuellt under 2020 med anledning av 

pandemin. De två senare kontrollpunkter verkar för att fler ska ges möjlighet 

att ta del av utbud, aktiviteter och mötesplatser vilket ger positiva effekter 

för barn och ungas hälsa och fritid i Falköpings kommun. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 1 februari 2021 

Intern kontrollplan 2020 

Rapport över utförd intern kontroll 2020       
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 Kultur- och fritidsnämnden 

Intern kontroll för kultur- och fritidsförvaltningen 2020 – 
rapport 

Förslag till beslut 

1 Rapport för kultur- och fritidsnämndens interna kontroll 2020 godkänns 

och överlämnas till kommunstyrelsen och kommunrevisionen.        

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-

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. 
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Intern kontrollplan 

Följande fyra kontrollpunkter var kommunövergripande och beslutade av 

kommunstyrelsen. 

 Uppföljning av nämndbeslut 

 Korrekt avtalssignering 

 Bevakning av avtal 

 Rutiner för hantering av personuppgifter 

 

Följande kontrollpunkter har beslutats av kultur- och fritidsnämnden som 

interna.  

 G-katalogen 

 Lokalutredning 

 Säkerhet vid evenemang 

 Dokumenthanteringsplan 

      

Förvaltningens bedömning 

Kontrollpunkter: Uppföljning av nämndbeslut, korrekt avtalssignering och 

bevakning av avtal har ingen anmärkning. GDPR är granskad av kommun-

ens dataskyddsombud och en åtgärdsplan är framtagen. För punkterna 

Dokumenthanteringsplan, G-katalogen, Trygga och säkra lokaler pågår 

arbete för att minimera risker. Dessa kontrollpunkter har tagits vidare till 

2021 års interna kontrollplan. Kontrollpunkt Säkra evenemang har inte varit 

aktuell att arbeta med under året på grund av pandemin. Arbetet kommer 

startas när evenemang ses möjliga att genomföra.  

 

Barnkonsekvensanalys  

Förvaltningen bedömer av internkontrollplanens redovisning att kontroll-

punkterna om säkra evenemang, lokaler och dataskyddsförordningen 

(GDPR) påverkar barn. Övriga kontrollpunkter bedöms påverka barn in-

direkt eller inte alls och dessa omfattas inte i denna analys. Arbetet med 

internkontrollplan 2020 har pågått under hela verksamhetsåret, även innan 

arbetet med barnkonsekvensanalys startade och därmed saknas underlag till 

viss del för att kunna göra en helhetsbedömning. I enlighet med GDPR så 

ska barns personuppgifter ha särskilt skydd. Av de rekommendationer som 

dataskyddsombudet lämnat bör personuppgiftshantering gällande barn och 

unga därför prioriteras att åtgärdas. Gällande lokaler inom öppen ungdoms-

verksamhet så har en lokalutredning inte genomförts. Under arbetsprocess-

ens gång blev det tydligt att avdelningen först måste sätta en riktning och 

strategi för hur den öppna ungdomsverksamheten ska utvecklas och bedrivas 

framåt. Detta arbete kommer att påbörjas under 2021 i dialog med unga. 

Arbetet kring evenemang har inte varit aktuellt under 2020 med anledning av 

pandemin. De två senare kontrollpunkter verkar för att fler ska ges möjlighet 

att ta del av utbud, aktiviteter och mötesplatser vilket ger positiva effekter 

för barn och ungas hälsa och fritid i Falköpings kommun. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 1 februari 2021 

Intern kontrollplan 2020 

Rapport över utförd intern kontroll 2020       

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen + rapport 

 

 

 

Linda Jakobsson 

Controller 



 
 

 

Rapport över utförd intern kontroll 2020 
 

Intern kontrollplan  

Kultur- och fritidsnämnden antog årets interna kontrollplan på sitt samman-

träde den 28 januari 2020, § 2. 

I korthet ingår följande kontrollåtgärder i planen: 

 

1. Nämndbeslut 

2. Avtalssignering 

3. Avtalsbevakning 

4. GDPR 

5. Dokumenthanteringsplan 

6. G: katalogen  

7. Lokaler 

8. Evenemang 

Sammanfattning av genomförd intern kontroll  

Under 2020 har kultur- och fritidsförvaltningen genomfört en intern kontroll 

enligt upprättad intern kontrollplan.  

 

Utfallet av kontrollerna är positivt.  

 

1. Nämndbeslut 
Kontrollmoment, att nämndbeslut har verkställts.  

Kontrollansvarig har varit nämndsekreterare. 

 

Metod: Kontinuerlig uppföljning. Efter varje nämndssammanträde förs de 

beslut upp på en lista som ska följas upp. På listan anges ett datum när ett 

beslut ska vara uppföljt. Är inte uppföljningen gjord görs en påminnelse till 

ansvarig. 

 

Kommentarer/utfall: Inga anmärkningar. 

 

2. Avtalssignering 
Kontrollmomentet, att avtal signerats av behörig person. 

Kontrollansvarig har varit nämndsekreterare.  

 

Metod: Varje avtal kontrolleras vid registrering. 

 

Kommentarer/utfall: Inga anmärkningar. 
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3. Avtalsbevakning 
Kontrollmoment, alla ingångna avtal ska ha bevakning av giltighetstid och 

uppsägningstid.  

Kontrollansvarig har varit nämndsekreterare.  

 

Metod: Vid registrering av avtal läggs ett bevakningsdatum in utifrån giltig-

hetstid/uppsägningstid. När bevakningsdatumet infaller får berörd tjänste-

person och registrator en påminnelse via mejl från dokument- och ärende-

hanteringssystemet.  

 

Kommentarer/utfall: Inga anmärkningar. 

 

4. GDPR 
Kontrollmoment, att rutiner för GDPR har efterlevts och fungerat. 

Kontrollansvarig har varit controller. 

 

Metod: Granskning har genomförts av kommunens dataskyddsombud. 

Kommentarer/utfall: Utifrån granskningen finns en rapport som beskriver 

bedömningen av genomfört arbete samt behov av åtgärder, vilka kommer 

åtgärdas löpande. 

 

 

5. Dokumenthanteringsplan 
Kontrollmoment, att uppdatering av dokumenthanteringsplanen pågår. 

Kontrollansvarig har varit controller. 

 

Metod: Genomgång med nämndsekreterare hur långt förbättringsarbetet har 

kommit.  

Kommentarer/utfall: Dokumenthanteringsplanen håller på att uppdateras i 

samarbete med övriga förvaltningar. 

 

6. G: katalogen är full 
Kontrollmoment, att arbete för sortering och rensning pågår. 

Kontrollansvarig har varit controller. 

 

Metod: Genomgång med Styr- och ledgruppen. 

 

Kommentarer/utfall: För att sortera och rensa på korrekt sätt behövs stöd av 

dokumenthanteringsplanen. Mycket har rensats bort under året men arbetet 

behöver pausas tills dess dokumenthanteringsplanen är klar. 
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7. Trygga och säkra lokaler 
Kontrollmoment, att arbete för trygga och säkra lokaler pågår. 

Kontrollansvarig har varit controller 

 

Metod: Genomgång med chef för Öppen ungdomsverksamhet. 

 

Kommentarer/utfall: Utredning om säkra och tryggalokaler pågår. 
 

8. Säkra evenemang 
Kontrollmoment, att rutiner tagits fram tillsammans med berörda parter samt 

att kompetensinventering genomförts. 

Kontrollansvarig har varit controller. 

 

Metod: Uppföljning tillsammans med kulturstrateg. 

 

Kommentarer/utfall: På grund av Corona pandemin har detta arbetet inte 

varit aktuellt under året. Arbetet tas upp framöver.  

 

 

 
 

 

 

2021-01-26 

 

 

 

 

Linda Jakobsson 

Controller 
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Internkontrollplan 

Löp

nr Område:

Rutinen/kontrollpunktens 

namn: Kort beskrivning av rutinen Riskformulering Kontrollåtgärd Kontrollmetod Kontrollfrekvens Ansvararig  för kontrollen

Gemensam Nämndbeslut Beslut fattade av nämnd/au ska verkställas. Risken att fattade beslut inte verkställs på 

grund av att uppföljning saknas kan leda till 

att politiska intentioner inte uppfylls.

Kontrollera att beslut fattade av nämnd och/eller 

arbetsutskott  är verkställda.

Stickprov av fattade beslut. Vid årets slut. Nämndssekreterare.

Gemensam Avtalssignering Avtal ska undertecknas av behöriga 

personer.

Risken att avtal ingås felaktigt på grund av att 

obehörig  person undertecknat kan leda till 

ogiltiga avtal.

Kontrollera att avtal undertecknats  av en behörig 

person enligt 

delegationsordningen/delegationsbestämmelse.

Stickprov av undertecknade avtal. Vid årets slut. Nämndssekreterare.

Gemensam Avtalsbevakning Alla ingångna avtal ska ha bevakning av 

giltighetstid, så att avtalsansvarig i god kan 

ta ställning till om avtalet ska sägas upp, 

omförhandlas eller fortsätta att löpa på.

Risken att avtal inte förlängs och/eller sägs 

upp kan leda till  avsaknad av avtal alternativt 

oönskade åtaganden.

Kontrollera att avtal är under bevakning. Stickprov av registrerade avtal om 

bevakning finns.

Vid årets slut. Nämndssekreterare.

Gemensam Dataskyddsförordningen 

(GDPR)

Kommunen ska efterleva kraven i  

dataskyddsförordningen (GDPR) gällande 

registrering av personuppgiftsbehandlingar 

och information till de registrerade

Risken att efterlevnaden av 

dataskyddsförordningen (GDPR) gällande 

registreringar av personuppgiftsbehandlingar 

och information till de registrerade är 

bristfällig, kan leda till ekonomiska och 

förtroendemässiga konsekvenser.

Kontrollera att register för 

personuppgiftsbehandlingar är uppdaterade och att 

information till registrerade har 

kommunicerats/informerats om.

Ta ut rapporter om vilka 

personuppgifts-behandlingar som finns 

och kontrollera att information till de 

registrerade finns på blanketter/e-

tjänster/hemsidor.

Vid årets slut. Controller

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 tjänstemän. 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.katalogen är full G.katalogen är full och dysfunktionell, 

ostrukturerad. 

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.
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§ 6 Dnr 2020/00063  

Intern kontroll för kultur- och fritidsförvaltningen 2021 – 
komplettering av tidigare fattat beslut 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Den interna kontrollplanen för kultur- och fritidsförvaltningen 2021 som 

kultur- och fritidsnämnden beslutade om den 15 december 2020, § 67, 

kompletteras med de två kommunövergripande kontrollpunkterna Leve-

rantörstrohet och Dataskyddsförordningen (GDPR) personuppgifts-

biträdesavtal.        

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 tillfredsställande sätt.  

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 15 december 2020, § 67, att god-

känna det upprättade förslaget till intern kontrollplan för kultur- och fritids-

förvaltningen 2021. Därefter har det tillkommit två kontrollpunkter som är 

kommunövergripande och de ska skrivas med i förvaltningens interna kon-

trollplan. De tillkommande punkterna är Leverantörstrohet (inköp och varor 

ska göras från korrekt avtalsleverantör) och Dataskyddsförordningen 

(GDPR) personuppgiftsbiträdesavtal (personuppgiftsbiträdesavtal ska 

upprättas).  

Barnkonsekvensanalys 

Kontrollpunkterna som nu kompletteras Internkontrollplan 2021 kan ha på-

verkan på barns rättigheter såväl indirekt som direkt. När det gäller leveran-

törstrohet har Falköpings kommun antagit i policy för upphandling och 

inköp ett hållbarhetsperspektiv där etiska krav och social hänsyn ingår. Detta 

bör säkerställa att Falköpings kommun inte ingår avtal med leverantörer vars 

verksamhet är oförenlig med barnkonventionen. I Dataskyddsförordningen 

lyfts barn särskilt fram samt att barns personuppgifter förtjänar särskilt 

skydd, eftersom barn kan vara mindre medvetna om berörda risker, följder 

och skyddsåtgärder samt om sina rättigheter när det gäller behandling av 

personuppgifter. Kontrollpunkten är därmed viktig ur ett barnrättsperspektiv. 

Under året som kontrollpunkterna är gällande finns ett behov av att följa upp 

kontrollerna, analys av åtgärder och hur dessa förhåller sig till barnkonven-

tionen.   

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 20 januari 2021 
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 Kultur- och fritidsnämnden 

Intern kontroll för kultur- och fritidsförvaltningen 2021 – 
komplettering av tidigare fattat beslut 

Förslag till beslut 

1 Den interna kontrollplanen för kultur- och fritidsförvaltningen 2021 som 

kultur- och fritidsnämnden beslutade om den 15 december 2020, § 67, 

kompletteras med de två kommunövergripande kontrollpunkterna Leve-

rantörstrohet och Dataskyddsförordningen (GDPR) personuppgifts-

biträdesavtal.         

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 tillfredsställande sätt.  

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 15 december 2020, § 67, att god-

känna det upprättade förslaget till intern kontrollplan för kultur- och fritids-

förvaltningen 2021. Därefter har det tillkommit två kontrollpunkter som är 

kommunövergripande och de ska skrivas med i förvaltningens interna 

kontrollplan. De tillkommande punkterna är Leverantörstrohet (inköp och 

varor ska göras från korrekt avtalsleverantör) och Dataskyddsförordningen 

(GDPR) personuppgiftsbiträdesavtal (personuppgiftsbiträdesavtal ska 

upprättas).  

Barnkonsekvensanalys 

Kontrollpunkterna som nu kompletteras Internkontrollplan 2021 kan ha på-

verkan på barns rättigheter såväl indirekt som direkt. När det gäller leveran-

törstrohet har Falköpings kommun antagit i policy för upphandling och 

inköp ett hållbarhetsperspektiv där etiska krav och social hänsyn ingår. Detta 

bör säkerställa att Falköpings kommun inte ingår avtal med leverantörer vars 

verksamhet är oförenlig med barnkonventionen. I Dataskyddsförordningen 

lyfts barn särskilt fram samt att barns personuppgifter förtjänar särskilt 

skydd, eftersom barn kan vara mindre medvetna om berörda risker, följder 

och skyddsåtgärder samt om sina rättigheter när det gäller behandling av 
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personuppgifter. Kontrollpunkten är därmed viktig ur ett barnrättsperspektiv. 

Under året som kontrollpunkterna är gällande finns ett behov av att följa upp 

kontrollerna, analys av åtgärder och hur dessa förhåller sig till barnkonven-

tionen.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 20 januari 2021 

Intern kontrollplan för kultur- och fritidsförvaltningen 2021      

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen + kontrollplan 

 

 

 

Linda Jakobsson 

Controller 



Internkontrollplan 

Löp

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

Kommunöve

rgripande

Leverantörstrohet Inköp av varor och tjänster ska göras från 

korrekt avtalsleverantör

Risken att verksamheten gör inköp utanför 

tecknade avtal på grund av att styrande 

dokument inte är kända i organisationen, eller 

inte tillämpas, kan leda till avtalsbrott.

Kontrollera att inköp har gjorts enligt gällande 

leverantörsavtal

Kontroll av genomförda inköp Årsvis Inköpssamordnaren

Kommunöve

rgripande

Dataskyddsförordningen (GDPR) 

personuppgiftsbiträdesavtal Avtalet  

reglerar hur hantering av 

personuppgifter ska behandlas mellan 

parterna

Personuppgiftsbiträdesavtal ska upprättas Risken att kommunen inte har upprättat 

personuppgiftsbiträdesavtal på grund av 

bristande kännedom om dataskyddsförordningen 

kan leda till att personuppgifter inte behandlas 

på ett korrekt sätt

Kontrollera att personuppgiftsbiträdesavtal har 

upprättats med de parter som behandlar 

kommunens personuppgifter

Stickprov Löpande under året Dataskyddsombudet

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. Årsvis 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. Årsvis 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. Årsvis 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. Årsvis 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. Årsvis Controller

Internkontrollplan Kultur- och fritidsförvaltningen 2021
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§ 7 Dnr 2020/00076  

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen om policy 
för lokalförsörjning och projektinvesteringar 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot föreslagen policy för 

lokalförsörjning och projektinvesteringar.                         

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen tagit 

fram ett förslag till policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar och 

som har skickats ut på remiss. Policyn syftar till att fastställa de grund-

läggande principer som ska vara vägledande för lokalförsörjningen. Policyn 

fungerar som ett komplement till andra styrdokument och syftar också till att 

säkerställa att det finns tydliga processer för planering och samordning i 

lokalförsörjningsfrågor samt att det finns en tydlig struktur för beslut kring 

projektinvesteringar och lokalförsörjning. 

Förvaltningens bedömning 

Policyn beskriver, förklarar, förtydligar hur förvaltningen ska förhålla sig till 

lokalförsörjningen övergripande, investeringar, nuvarande och kommande 

behov. Som den är skriven nu ses den som ett stöd i arbetet med både större 

och mindre behov på både kort och lång sikt.   

Barnkonsekvensanalys 

Policyn rör barn indirekt och har därmed ingen direkt koppling till barn. 

Beslut som kopplas till respektive investering eller taxor och avgifter 

påverkar däremot barn och bör ses över i respektive fråga.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 4 februari 2021 

Remiss från kommunstyrelsen 

Förslag till policy        

  

 

Paragrafen skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden            



 

Staben 

 

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

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen om policy 
för lokalförsörjning och projektinvesteringar 

Förslag till beslut 

1 Kultur-och fritidsnämnden godkänner Policyn för lokalförsörjning utan 

synpunkter.  

Bakgrund 

Policyn för lokalförsörjning syftar till att fastställa de grundläggande 

principer som ska vara vägledande för lokalförsörjningen. Policyn fungerar 

som ett komplement till andra styrdokument och syftar också till att 

säkerställa att det finns tydliga processer för planering och samordning i 

lokalförsörjningsfrågor samt att det finns en tydlig struktur för beslut kring 

projektinvesteringar och lokalförsörjning 

Förvaltningens bedömning 

Policyn beskriver, förklarar, förtydligar hur förvaltningen ska förhålla sig till 

lokalförsörjningen övergripande, investeringar, nuvarande och kommande 

behov. Som den är skriven nu ses den som ett stöd i arbetet med både större 

och mindre behov på både kort och lång sikt.   

Barnkonsekvensanalys 

Policyn rör barn indirekt och har därmed ingen direkt koppling till barn. 

Beslut som kopplas till respektive investering eller taxor och avgifter 

påverkar däremot barn och bör ses över i respektive fråga.  

Beslutsunderlag 
Tidigare remiss.        

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Tekniska nämnden  
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Maria Wallengren 

Kultur- och fritidschef 
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 Samtliga nämnder 

 

Policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar 

Delegationsbeslut 

1 Kommunstyrelsen skickar framtaget förslag på policy för lokalförsörjning 

och projektinvesteringar på remiss till samtliga nämnder med svar senast 22 

februari 2022.    

Delegationsbeslut enligt  

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser § 6.14, antagna 15 april 

2020, § 88. 

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med 

samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram ett förslag på ny policy för 

lokalförsörjning och projektinvesteringar. 

Samtliga nämnder ges möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. 

Svar skickas till kommunledningsförvaltningen senast 22 februari. 

 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 
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Typ av styrdokument Policy 

Beslutsinstans Kommunfullmäktige 

Fastställd   

Diarienummer  

Giltighetstid Fr.o.m. 2021- X-X och tills vidare 

Dokumentet gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar i kommunen  

Dokumentansvarig Kommundirektören 

Tidpunkt för 
aktualitetsprövning 

En gång per mandatperiod eller vid behov  
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1. Inledning  
Denna policy behandlar vilka styrprinciper som gäller för lokalförsörjning 

inom Falköpings kommun. Policyn förtydligar även hur processen går till 

gällande beslut om projektinvesteringar. Med projektinvesteringar i denna 

policy avses kommunens byggnadsinvesteringar.  

Denna policy omfattar inte kommunens mark- och exploateringsinvesteringar. 

Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram och besluta om riktlinjer för 

internhyra utifrån en självkostnadshyra på objektsnivå. 

 

2. Syfte  
Denna policy syftar till att fastställa de grundläggande principer som ska vara 

vägledande för lokalförsörjningen. Policyn fungerar som ett komplement till 

andra styrdokument och syftar också till att säkerställa att det finns tydliga 

processer för planering och samordning i lokalförsörjningsfrågor samt att det 

finns en tydlig struktur för beslut kring projektinvesteringar och 

lokalförsörjning.   

 

3. Styrprinciper för lokalförsörjning  
Lokalförsörjning är en övergripande process som syftar till att tillhandahålla 

ändamålsenliga lokaler för Falköpings kommuns verksamheter utifrån 

flerårsplanens budgetramar. Lokalförsörjning innefattar resursplanering av 

ägda och externa lokaler samt projektinvesteringar.   

Den strategiska lokalförsörjningsprocessen styrs av följande principer:  

• Långsiktig planering. Lokalförsörjning ska utgå ifrån en långsiktig 

planering som skapar förutsättningar för att ta genomtänkta och 

ekonomiskt hållbara beslut.   

  

• Helhetssyn. Lokalförsörjning ska präglas av en helhetssyn där 

Falköpings kommuns bästa ska vara vägledande.   

  

• Lokaleffektivitet. Lokalförsörjning ska leda till bästa möjliga 

nyttjande av lokalerna över tid. 

  

• Kommunalt ägande av byggnader. Lokalbehov ska i första hand 

tillgodoses inom ägda fastigheter, i andra hand genom lokaler inom 

kommunala bolag och i sista hand hos externa ägare.   
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4. Lokalförsörjningsprocess  
Kommunens långsiktiga behov av projektinvesteringar ska utgöra en del av 

Falköpings kommuns budgetförutsättningar.  

Verksamheternas lokalförsörjningsbehov lämnas av respektive förvaltning till 

kommunens lokalsamordnare. Information om behoven ges till respektive 

nämnds arbetsutskott av förvaltningschef. Lokalförsörjningsbehov 

överlämnas löpande, dock senast i september månad, två år före det år 

behovet önskas tillgodosett.  

Kommundirektören utser och ansvarar för lokalgruppen. Lokalgruppens 

uppdrag är att prioritera och sammanställa förvaltningarnas behov av 

projektinvesteringar. Sammanställningen överlämnas till budgetutskott i 

november året före budgetbeslutet. 

 

 

Lokalförsörjningsprocess - flödesschema 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Förvaltningarnas 
lokalförsörjningsbehov 
överlämnas löpande under 
året till lokalsamordnaren, 
dock senast i september två 
år före behovet önskas 
tillgodosett. 

 

Behoven informeras till 
respektive nämnds 
arbetsutskott. 

 

Lokalgruppen bereder och 
ansvarar för att underlag 
(projektdirektiv) är 
framtagna på prioriterade 
investeringsbehov. 

Lokalgruppen prioriterar    
och sammanställer 
förvaltningarnas behov i ett 
underlag till investeringsplan. 
Prioriterade behov är beskrivna 
i ett projektdirektiv. 

 

Underlaget till 
investeringsplanen följer de 
ekonomiska förutsättningarna. 

 

Underlaget till 
investeringsplanen överlämnas 
till budgetsamordnare. 

budgetutskottet 
• Ekonomiavdelnin

gen överlämnar 
budgetförutsättni
ngar till 
budgetutskottet 

kommunfullmäktige                                           
I flerårsplan framgår:                                                                  
- Beslutade 
projektinvesteringar                                            
- Prioriterade framtida 
utredningar 

År 1 
Lokalförsörjningsbehov

avseende år 3-10

År 1 

November

År 2

Februari

År 2

Oktober

År 3-5

Projektstart

Beredning i 
budgetutskottet 

 

Ekonomiavdelningen 
överlämnar 
budgetförutsättningar 
till budgetutskottet. 

Flerårsplan beslutas i    
kommunfullmäktige                                            

 

I flerårsplan framgår:                                                                  
- Beslutade projektinvesteringar.                                         
- Prioriterade framtida utredningar. 
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4. Projektinvesteringsprocess 
 

Projektdirektiv 

Lokalgruppen ansvarar för att projektdirektiv upprättas på de behov som 

gruppen beslutat är prioriterade. Lokalgruppen beslutar vilka förvaltningar 

som ska vara delaktiga i upprättandet av projektdirektivet. Ett projektdirektiv 

är en tidig utredning som visar en samlad bild av projektet som helhet och 

tydliggör berörda nämnders schablonberäknade kostnader samt påföljande 

drift- och kapitalkonsekvenser.  Projektdirektiv ingår i det underlag till 

investeringsplan som lokalgruppen överlämnar till budgetutskottet.  

 

Förstudie och projektering 

Tekniska nämnden utför förstudier och startar projektering av de 

projektinvesteringar som fastställts av kommunfullmäktige i flerårsplanen.  

Tekniska nämnden erhåller investeringsmedel för utredningar/förstudier av 

prioriterade utredningar fastställda av kommunfullmäktige i flerårsplanen. I 

de fall en projektinvestering inte blir aktuell utgör detta en driftkostnad som 

belastar tekniska nämnden. Tekniska nämnden erhåller budgetmedel för de 

fall detta uppstår. 

Byggstart 

Tekniska nämnden beslutar om startbesked för projektinvesteringar, vilka 

beräknas uppgå till maximalt 30 miljoner kronor. Större projektinvesteringar, 

vilka beräknas uppgå till över 30 miljoner kronor, samt investeringar som 

bedöms vara av principiell beskaffenhet, lyfts av tekniska nämnden till 

kommunfullmäktige för beslut om startbesked.  

I tekniska nämndens beslutsunderlag om startbesked ska projektets 

sammanlagda kapital-, drift- och verksamhetskonsekvenser samt berörd 

nämnds tillkommande internhyra framgå.  

Rivningsärenden i beslutade projekt 

Tekniska nämnden tar beslut om rivningsärenden som ingår i ett beslutat 

projekt. Finansiering av rivningsärenden (oavsett om det gäller rivningar i 

beslutade projekt eller rivningar avseende outnyttjade byggnader) tas ur 

driftsbudgeten på tekniska nämnden (upp till 1 miljon kronor per år). 

Kostnader överstigande 1 miljon kronor per år får tas av centrala medel, 

särskilt beslut krävs i kommunstyrelsen. Utrangeringskostnader (nedskrivning 

av bokfört värde) tas ur centrala medel.  
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Avvikelser i projekt med startbesked 

Vid avvikelser i projektinvesteringar, vilka överstiger de budgeterade 

kostnaderna med mer än 10 %, lyfts ärendet genom tekniska nämnden till 

kommunfullmäktige. Avvikelser under 1 miljon kronor hanteras i tekniska 

nämndens budget.  

Avvikelser i projekt som inte fått startbesked 

Avvikelser i ej påbörjade projekt eller i projekt med planerad byggstart efter 

innevarande budgetår kan, om det är möjligt, hanteras i budgetarbetet för 

kommande flerårsplan och måste inte lyftas separat till kommunfullmäktige. 

Rapportering 

Tekniska nämnden ska tre gånger per år redovisa statusrapporter för pågående 

projekt för kommunstyrelsen i samband med delårsrapport. Vid avslutade 

projekt ska en slutrapport anmälas till kommunfullmäktige. 

Detaljplan 

Om en detaljplaneändring behöver göras innan en investering kan genomföras 

ska tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen att föreslå byggnadsnämnden 

att starta detaljplanearbetet. 

  

Projektinvesteringsprocess – flödesschema 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektinvestering 

i flerårsplan
Förstudie Projektering

Utförande/

Byggstart

Färdigställt

projekt

Projektinvesteringar i 
flerårsplanen är beskrivna 
i projektdirektiv 

Projektdirektiven visar en 
samlad bild av projektet 
som helhet och tydliggör 
projektets preliminärt 
beräknad internhyra vilken 
baseras på 
schablonberäknade 
kostnader. 

Tekniska nämnden utför  
förstudie utifrån flerårsplan 

Förstudien ger en detaljerad 
omfattning av projektet med en 
förbättrad projektbudget 
Projektet börjar belastas med 
utredningskostnader, vilka belastar 
tekniska nämnden om projektet 
inte genomförs. 
 

Kostnadsavvikelser som 
framkommer under förstudien 
lyfts, om möjligt, i kommande 
budgetprocess. I annat fall lyfts 
avvikelsen till kommunfullmäktige 
för beslut. 

Tekniska nämnden 
startar projektering 

Projekteringen ger en 

verklig 
projektkostnad/anbud 

Kostnadsavvikelser 
som framkommer 
under projekteringen 
lyfts, om möjligt, i 
kommande 
budgetprocess. I annat 
fall lyfts avvikelsen till 
kommunfullmäktige 
för beslut. 

Tekniska nämnden startar 
projektet 
För byggstart krävs: 
- Beslut i tekniska nämnden för 
projekt under 30 miljoner 
kronor. 
- Beslut i kommunfullmäktige 
för projekt över 30 miljoner 
kronor eller investeringar som 
bedöms vara av principiell 
beskaffenhet. 
 
Kostnadsavvikelser under 
pågående projekt, vilka 
överstiger 10% av budgeterade 
medel (dock minst 1 miljon 
kronor), lyfts till 
kommunfullmäktige för beslut. 
Statusrapporter redovisas i 
kommunstyrelsen i samband 
med delårsrapport. 

Överlämning till 
verksamhet, 
utvärdering  
och slutredovisning 
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5. Inköp av fastighet 
Inköp av fastigheter till Falköpings kommun ska ske av kommunstyrelsen. 

Identifierar tekniska nämnden ett behov av att köpa in en fastighet ska 

behovet anmälas till kommunstyrelsen.  

Inköp av fastighet ska föregås av en besiktning och en värdering utförd av 

extern värderingsperson samt en besiktning av representant från 

fastighetsavdelningen.  

Denna policy omfattar inte inköp av strategiska exploateringsfastigheter.  

 

6. Förhyrning av externa lokaler  
Tekniska nämnden förhandlar och tecknar avtal med externa hyresvärdar på 

uppdrag från beställande nämnd. Internhyresavtal tecknas därefter med 

beställande nämnd. Hyreskostnaden finansieras inom beställande nämnds 

ram.  

 

7. Outnyttjade fastigheter  
För fastigheter, vilka inte är aktuella för kommunal verksamhet inom 

Falköpings kommun ska följande alternativ övervägas:  

• Fastigheter vilka till fullo hyrs ut av kommunen till externa aktörer 

bör säljas till kommunalt bolag eller extern aktör.  

• Fastigheter som innehåller stora bokförda värden bör säljas.  

• Fastigheter som inte kan säljas bör rivas.  

Tekniska nämnden beslutar om att överlämna ärenden rörande internt 

outnyttjade fastigheter till kommunstyrelsen för beslut om avyttring, rivning 

eller annat.  I tekniska nämndens underlag/beslut ska byggnadens skick 

beskrivas samt kostnader för rivning av byggnaden, återställande av mark, 

kapital- och driftkonsekvenser, restvärde samt finansiering framgå.  

Kommunstyrelsen beslutar om intentionen med byggnadens framtida 

användning. Kommunstyrelsen föreslår tekniska nämnden att ansöka om 

rivningslov. Tekniska nämnden ges i uppdrag att utföra rivningen. Tekniska 

nämnden söker rivningslov av byggnadsnämnden för rivningar. 

Byggnadsnämnden gör en oberoende prövning av rivningslovet. 

Byggnadsnämnden prövar rivningslov utifrån sitt ansvar för 

myndighetsutövning enligt PBL, vilket kan innebära att en byggnad måste 

bevaras och därför inte får rivas.  

Vid beslut om rivning tas utrangeringskostnader (nedskrivning av bokfört 

värde) ur centrala medel. Rivningskostnader (oavsett om det gäller rivningar i 
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beslutade projekt eller rivningar av outnyttjade byggnader) upp till en miljon 

kronor per år tas ur tekniska nämndens ram, kostnader därutöver tas ur 

centrala medel. I tekniska nämndens ram ska ingå medel för 

rivningskostnader. 

 

8. Byggnadsinvesteringar utanför 

flerårsplan 
Med byggnadsinvesteringar utanför flerårsplan avses behov av åtgärder i 

kommunens fastigheter som uppstår under innevarande budgetår och som av 

särskilda skäl inte kan skjutas på till nästkommande budgetår.  

Beslut om genomförande av byggnadsinvesteringar utanför flerårsplan tas av 

tekniska nämnden och ska grundas på den berörda verksamhetens beställning 

samt tekniska nämndens drift- och investeringskalkyl.  

Tekniska nämnden ges anslag i budget för byggnadsinvesteringar utanför 

flerårsplan. Investeringens drift- och kapitalkostnader belastar beställande 

nämnds internhyra. 

Mindre verksamhetsanpassningar, med en kostnad under ett prisbasbelopp, 

utgör inte en investering och beslutas av beställande förvaltning och belastar 

beställande nämnds ram.  

  

9. Finansiering av lokalförsörjning  
Finansiering av projektinvesteringar vilka ingår i kommunens flerårsplan sker 

genom tekniska nämndens investeringsbudget. Tekniska nämnden debiterar 

respektive nämnd för projektinvesteringens driftskostnad (internhyra). I 

möjligaste mån kompenseras respektive nämnd för hyror i driftsbudgeten 

(budgetram) genom kommunfullmäktiges beslutade flerårsplan. 

All övrig lokalförsörjning utanför flerårsplan som tillkommer under 

budgetåret (exempelvis externa förhyrningar, byggnadsinvesteringar och 

lokalanpassningar i såväl kommunens egna som externt förhyrda lokaler) 

finansieras inom beställande nämnds ram. Det innebär att beställande nämnd 

ansvarar för att säkerställa att det finns täckning för ökade driftkostnader.   

Byggnadsinvesteringar ska projektredovisas. Projektets investeringsram kan 

eventuellt ombudgeteras mellan år. En analys om varför differensen 

uppkommit ska finnas med inför beslut om ombudgetering. Beslut om 

ombudgetering tas i kommunfullmäktige. 



 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-09 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 8 Dnr 2020/00024  

Synpunktshantering inom kultur- och fritidsförvalt-
ningen 2020 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Rapporten läggs till handlingarna.       

Bakgrund 

På Falköpings kommuns hemsida finns ett webbformulär som kan användas 

till att lämna synpunkter, klagomål, förslag och beröm till kommunens verk-

samheter. Under 2020 fick kultur- och fritidsförvaltningen in 62 synpunkter. 

Synpunkterna innehöll frågor, klagomål, förslag och beröm. Det är över-

vägande förslag som kommer in och de kommer via webbformuläret. Syn-

punkter har också kommit till förvaltningen via sociala medier, e-post, 

SpeakApp och brev. Cirka hälften av de som lämnat en synpunkt vill ha 

återkoppling via e-post. En del av synpunkterna är anonyma men svaren 

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

ändå ska kunna få ett svar.  

Kultur- och fritidsförvaltningen får många fler synpunkter och förslag än vad 

som redovisas i rapporten eftersom allmänheten tar direkt kontakt med per-

sonal ute i verksamheterna som svarar och vidtar åtgärder direkt.  

Flera av förslagen tas med i framtida planering av verksamhet och vissa 

synpunkter åtgärdas direkt.  

Barnkonsekvensanalys 

I detta ärende görs ingen barnkonsekvensanalys eftersom det är en rapport 

som läggs till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 27 januari 2021 

Rapport för 2020       

  

 

Paragrafen skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden            



 

Staben 

 

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

Synpunktshantering inom kultur- och fritidsförvalt-
ningen 2020 

Förslag till beslut 

1 Rapporten läggs till handlingarna.        

Bakgrund 

På Falköpings kommuns hemsida finns ett webbformulär som kan användas 

till att lämna synpunkter, klagomål, förslag och beröm till kommunens verk-

samheter. Under 2020 fick kultur- och fritidsförvaltningen in 62 synpunkter. 

Synpunkterna innehöll frågor, klagomål, förslag och beröm. Det är över-

vägande förslag som kommer in och de kommer via webbformuläret. Syn-

punkter har också kommit till förvaltningen via sociala medier, e-post, 

SpeakApp och brev. Cirka hälften av de som lämnat en synpunkt vill ha 

återkoppling via e-post. En del av synpunkterna är anonyma men svaren 

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

ändå ska kunna få ett svar.  

Kultur- och fritidsförvaltningen får många fler synpunkter och förslag än vad 

som redovisas i rapporten eftersom allmänheten tar direkt kontakt med per-

sonal ute i verksamheterna som svarar och vidtar åtgärder direkt.  

Flera av förslagen tas med i framtida planering av verksamhet och vissa 

synpunkter åtgärdas direkt.  

Barnkonsekvensanalys 

I detta ärende görs ingen barnkonsekvensanalys eftersom det är en rapport 

som läggs till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 27 januari 2021       

Rapport januari – december  

 

 

Ulla Andersson 

Nämndsekreterare 



1 (12) Synpunkter och frågor

Rapport inkomna synpunkter
Vald period 2020-01-01 - 2020-12-31

Sammanfattning

 

Antal registrerade synpunkter Antal %

Avslutade 60 96,8%

Öppna 2 3,2%

Totalt 62 100,0%

Totalt
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2 (12) Synpunkter och frågor

 

Status Antal %

Handläggare har svarat 39 62,9%

Svar ej önskat/möjligt 22 35,5%

Mottagningsbekräftelse skickad 1 1,6%

Totalt 62 100,0%

 

Inkom via Antal %

Webbplatsen 44 71,0%

Sociala medier 9 14,5%

E-post 4 6,5%

SpeakApp 3 4,8%

Blankett/svarskort 1 1,6%

Brev 1 1,6%

Totalt 62 100,0%

 

Medfört förbättring Antal %

Oklart/förbättringspotential 36 60,0%

Mycket 9 15,0%

Lite 9 15,0%

Inte alls 4 6,7%

Irrelevant 2 3,3%

(blank) 0,0%

Totalt 60 100,0%

 

PuL-granskat Antal %

Publicera 55 88,7%

Publicera inte 7 11,3%

Totalt 62 100,0%
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Lämnad av Antal %

Extern (synpunkt från allmänheten) 61 98,4%

Intern (synpunkt från anställd) 1 1,6%

Totalt 62 100,0%

 

Sekretess Antal %

Nej 62 100,0%

Totalt 62 100,0%
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Fördelning per avdelning

 

Avdelning Antal Fördelning

Kultur- och fritidsförvaltningen 62 100,0%

Biblioteket 4 6,5%

Fritidskontoret 33 53,2%

Kultur- och fritidsnämnden 2 3,2%

Odenbadet 4 6,5%

Stab och Strategi 16 25,8%

Öppen ungdomsverksamhet 2 3,2%

Övergripande 1 1,6%

Totalt 62 100,0%
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Synpunktstyp Observera att en synpunkt kan vara av flera typer.

 

Synpunktstyp Antal %

Förslag 26 37,7%

Klagomål 22 31,9%

Fråga 17 24,6%

Beröm 4 5,8%

Totalt 69 100,0%
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Synpunkten avser

En synpunkt kan tillhöra flera kategorier.

 

Avser Antal Fördelning

Fysisk miljö 25 35,2%

Övrigt 10 14,1%

Öppettider/tillgänglighet 9 12,7%

Information/webb 8 11,3%

Service & tjänster 8 11,3%

Delaktighet/inflytande 5 7,0%

Bemötande/kompetens 4 5,6%

Städ 1 1,4%

Taxor/avgifter 1 1,4%

Totalt 71 100,0%
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Klassificering av åtgärder

Ett ärende kan ha flera åtgärder.

 

Åtgärder Antal Fördelning

Tas med vid framtida planering 19 26,8%

Åtgärdat 17 23,9%

Framförd till berörd personal 9 12,7%

Fråga besvarad/Kräver ingen åtgärd 9 12,7%

Kommer att åtgärdas 6 8,5%

Ingen åtgärd genomförs 5 7,0%

Hänvisning till annan myndighet/organisation/företag 4 5,6%

[Registrerad åtgärd saknas, ärendet inte avslutat] 2 2,8%

Totalt 71 100,0%
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Återkoppling och svarstider

 

Önskar svar Antal %

Per e-post 33 53,2%

Vill ej bli kontaktad 22 35,5%

Per telefon 4 6,5%

Per brev 3 4,8%

Totalt 62 100,0%
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Åtgärdat, kommer att åtgärdas eller tas med i planering

Antal

Klassificering av åtgärder ID-NummerTotal

Kommer att åtgärdas 6

Dålig skyltning av Pilgrimsleden 16963 1

Hjärtstartare på Mösseberg 16842 1

Skyltning av Pilgrimsleden 16809 1

Störande ljud från Odenplan 16599 1

Träd fallit ner på vandringsled på Ålleberg 16956 1

Ungdomens Hus 16221 1

Tas med vid framtida planering 19

Allmänna åktider i ishallen 16157 1

Basketplan utanför Frejahallen 16143 1

Beachvolleyplan till Torbjörntorp 16439 1

Cyklister i motionsspår 16586 1

Hopptorn i Pankasjön och cykelbana med hopp 16633 1

Klagomål om fotbollsspelande på natten på sommargatan 16553 1

Mösseberg- cykling 16714 1

Nät till fotbollsmål i Slutarp 16365 1

Pilgrimsleden Falköping - Varnhem 16601 1

Rutschbana till Stenstorpsbadet 16310 1

Skatehall inomhus 16788 1

Skatepark i Kinnarp 16903 1

Skatepark i Stenstorp 16133 1

16134 1

Skatepark inomhus 16869 1

Trappan upp till Ålleberg 15930 1

Ungdomens Hus 16221 1

Utomhusrink för spontanidrott 16024 1

Vägvisning till Påveråsleden 16430 1

Åtgärdat 17

Badhus 16912 1

Beröm till promenadspår på Mösseberg 17050 1

Betongparken 16969 1

Figurerna på gungan 16687 1

Fotbollsplaner för spontanfotboll 16327 1

Jakten på påskägg 16291 1

16292 1

16293 1

16297 1

Musik på torget under corona tider 16409 1

16410 1

Namnbyte på tältbyn på Mösseberg 16650 1

Problem med Viddla-appen 16836 1
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Påskägg 16290 1

Vattengympan på Odenbadet 16767 1

Åtgärder på biblioteket under coronapandemin 16446 1

Öppettider på biblioteket 17001 1

Totalt 42
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Mottagningsbekräftelse försenad eller inte skickad (där sådan utlovas)

Antal

Intervall Rubrik ID Total

 3 - 5 dagar 1

Fritidskontoret Skatepark inomhus 16869 1

 6 - 10 dagar 2

Fritidskontoret Beachvolleyplan till Torbjörntorp 16439 1

Öppen ungdomsverksamhet Ungdomens Hus 16221 1

Totalt 3
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Försenade och obesvarade handläggarsvar där svar önskas

Antal

Intervall Rubrik ID Total

Obesvarat 1

Stab och Strategi Gruppaktiviteter i Odenbadet 16923 1

Totalt 1



 

Kultur- och fritidschefen 
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 Kultur- och fritidsnämnden 

Besvarande av remiss från tekniska nämnden om 
riktlinje för hyressättning 

Förslag till beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden är positiv till riktlinjen men vill uppmärk-

samma att punkten under rubriken Regler för uppsägning: - ”Uppsägning 

av lokal kan endast ske om den är avgränsningsbar och möjlig att hyra ut 

separat”- kan försvåra för hyresgästen där verksamhetsbehoven inte tas i 

beaktan i relation till lokaler kommunen äger.                  

Bakgrund 

I policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar gavs tekniska nämnden 

i uppdrag att ta fram riktlinjer för kommunens internhyressättning utifrån en 

självkostnadshyra på objektsnivå. Denna riktlinje beskriver kommunens 

interna hyressättning. Riktlinjen beskriver också kommunens principer för 

hyressättning vid uthyrning av kommunägda lokaler till extern hyresgäst. 

Det övergripande målet med internhyressystemet är att uppnå en bättre hus-

hållning med verksamhetslokaler och därmed öka resurserna för kommunens 

kärnverksamhet. Internhyresmodellen syftar till att skapa lokaleffektivitet 

samt öka kostnadsmedvetandet avseende lokalkostnader i kommunens för-

valtningar. Med hyresvärd avses i denna riktlinje fastighetsavdelningen och 

med hyresgäst avses brukande verksamhet. Systemet ska 

 säkra att kommunens fastighetsbestånd förvaltas så att fastigheternas 

värde bevaras  

 bidra till ett ökat medvetande om kostnader för lokaler och service  

 bidra till bästa möjliga nyttjande av lokalerna över tid  

 bidra till att utveckla och kvalitetssäkra arbetssättet kring investeringar 

och lokalanpassningar  

 bidra till god dialog och samverkan mellan hyresvärd och hyresgäst 
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Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att riktlinjen i sin helhet fångar på vilket vis hyres-

sättningen fungerar och ska fungera. Det tydliggör och möjliggör dialog 

mellan hyresvärd och hyresgäst på ett enkelt sätt. Förvaltningen ser att 

punkten under rubriken Regler för uppsägning: - ”Uppsägning av lokal kan 

endast ske om den är avgränsningsbar och möjlig att hyra ut separat”, kan 

försvåra för hyresgästen där verksamhetsbehoven inte tas i beaktan i relation 

till lokaler kommunen äger. Utöver detta ses riktlinjen som en bra start på ett 

långsiktigt framgångsrikt arbete. Det är viktigt att denna riktlinje hålls 

levande och kan uppdateras då analyser görs kring vilka effekter den får.  

Barnkonsekvensanalys  
Riktlinjen har ingen direkt påverkan på barn utan precis som i ärendet om 

policyn för lokalförsörjning är det verksamhetsbesluten i relation till dessa 

som påverkar invånare såväl vuxna som barn.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 18 februari 2021 

Förslag till Riktlinje för hyressättning 

Remiss       

Beslutet ska skickas till 

Tekniska nämnden  

Kommunstyrelsen  

 

 

 

Maria Wallengren 

Kultur- och fritidschef 
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§ 9 Dnr 2021/00011  

Riktlinje för hyressättning – remiss 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

1 Ärendet tas upp till beslut på kultur- och fritidsnämndens sammanträde  

23 februari 2021.      

Bakgrund 

Ett förslag till riktlinje för hyressättning har tagits fram. Tekniska nämnden 

har gett samtliga nämnder möjlighet att komma med synpunkter på förslaget.      

  

 

Paragrafen skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden             
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 Samtliga nämnder 

 

Remiss av riktlinje för hyressättning 
 

Bakgrund 
I det förslag på policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar som är ute på remiss 

(enligt delegationsbeslut i KS 2020/00497) ges tekniska nämnden i uppdrag att ta fram och 

besluta om riktlinjer för internhyra utifrån en självkostnadshyra på objektsnivå. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med kommunledningsförvaltningen och 

förvaltningsekonomer tagit fram ett förslag på ny riktlinje för hyressättning. 

Inför ärendets fortsatta handläggning och beslut i tekniska nämnden ges samtliga nämnder 

möjlighet att komma med synpunkter på förslaget.  

 

Svar skickas till samhällsbyggnadsförvaltningen senast 19 mars. 

 

 

 

Cecilia Nordh  

Lokalstrateg 
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1.  Inledning 
I policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar gavs tekniska nämnden i 

uppdrag att ta fram riktlinjer för kommunens internhyressättning utifrån en 

självkostnadshyra på objektsnivå. 

Denna riktlinje beskriver kommunens interna hyressättning.  

Riktlinjen beskriver också kommunens principer för hyressättning vid 

uthyrning av kommunägda lokaler till extern hyresgäst. 

 

2.  Internhyressystem 
Syfte 

Det övergripande målet med internhyressystemet är att uppnå en bättre 

hushållning med verksamhetslokaler och därmed öka resurserna för 

kommunens kärnverksamhet.  

Internhyresmodellen syftar till att skapa lokaleffektivitet samt öka 

kostnadsmedvetandet avseende lokalkostnader i kommunens förvaltningar.  

Med hyresvärd avses i denna riktlinje fastighetsavdelningen och med hyresgäst 

avses brukande verksamhet. 

Systemet ska: 

- säkra att kommunens fastighetsbestånd förvaltas så att fastigheternas 

värde bevaras 

- bidra till ett ökat medvetande om kostnader för lokaler och service 

- bidra till bästa möjliga nyttjande av lokalerna över tid 

- bidra till att utveckla och kvalitetssäkra arbetssättet kring investeringar 

och lokalanpassningar 

- bidra till god dialog och samverkan mellan hyresvärd och hyresgäst 

 

Internhyresprincip 

Hyresprincipen avser skapa förutsättningar för resurseffektivitet och incitament 

för energibesparingar av kommunens lokaler.  

Internhyressystemet reglerar förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst 

avseende verksamhetslokaler.  

Tekniska nämndens hyresprincip utgår från en självkostnadshyra på 

objektsnivå.  
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3.  Hyressättning vid internhyresavtal 
Ägda lokaler 
Hyran bestäms med utgångspunkt från principen att varje enskilt hyresobjekt 

ska ha en hyra som motsvarar beräknad självkostnad för hyresobjektet.   

I de fall det finns flera hyresgäster i en fastighet fördelas kostnaderna på 

respektive hyresgäst i den mån det är möjligt.   

Eventuella hyresgästspecifika kostnader läggs som ett tillägg på hyresgästens 

avtal.  

Internhyror uppräknas årligen av fastighetsavdelningen och överlämnas till 

hyresgästen i oktober inför nästkommande budgetår. 

 

Hyreskomponenter 

Hyran sätts samman årligen av ett antal hyreskomponenter som beräknas enligt 

följande principer: 

 

Hyresobjektets kostnader avseende: 

- Kapitalkostnad: Utgörs av avskrivning och internränta på föregående års 

ingående balans. Kapitalkostnader för eventuella hyresgästrelaterade 

investeringar under innevarande budgetår tillkommer. Kapitalkostnader 

avseende ägarrelaterade investeringar belastar tekniska nämndens budget under 

innevarande år. Påföljande år regleras kostnaden genom budgetprocessen. 

- Driftkostnad: Utgörs av mediaförsörjning (värme, vatten, el, kyla, avlopp), 

tillsyn, felavhjälpande underhåll och fastighetsskötsel (in- och utvändigt). 

Mediaförbrukningen beräknas utifrån faktiska kostnader per objekt i de fall det 

är möjligt. Övriga driftkostnader beräknas årligen efter analys av utfall för de 

senaste tre åren fördelat på verksamhetsgrupp. För nya objekt beräknas hyran 

genom nyckeltal. 

- Försäkringspremier: Beräknas enligt innevarande budgetårs självkostnad. 

- Fastighetsskatt/fastighetsavgift: Beräknas årligen på aktuellt taxeringsvärde. 

- Administrationskostnad: Utgör hyresvärdens kostnader för att leda och 

administrera fastighetsavdelningens verksamhet. Kostnaden beräknas med ett 

schablonbelopp efter analys av utfall för de senaste tre årens kostnad för 

administration av samtliga objekt. Kostnaden fördelas procentuellt i kr/kvm 

bruksarea mellan ägda och förhyrda lokaler (fördelning 2021:  % på ägda 

lokaler och % procent på förhyrda lokaler). 

 - Planerat underhåll: Utgör hyresvärdens kostnader för att bibehålla 

fastighetens skick. För befintliga objekt beräknas kostnaden för planerat 

underhåll efter fastighetsavdelningens analys av underhållsplan per 

verksamhetsgrupp.  Nya objekt belastas med underhåll efter rimlig tid i 

förhållande till investeringens omfattning.  



 

 5 

Verksamhetsgrupper 

För befintliga objekt beräknas lokalernas planerade underhåll samt 

driftkostnader avseende tillsyn, felavhjälpande underhåll och fastighetsskötsel 

(in- och utvändigt) efter analys av underhållsplan fördelat på 

verksamhetsgrupp: 

 Skolor 

 Förskolor 

 Gymnasieskolor 

 Idrottshallar 

 Äldreboende 

 LSS-boende 

 Kontor  

 Kök 

 Övriga verksamheter - beräknas gruppvis eller individuellt 

 

Inhyrda lokaler 
Principen självkostnad på objektsnivå gäller även för inhyrda lokaler och 

moduler. Fastighetsavdelningen har en roll som hyresvärd vid upplåtelse av 

inhyrda lokaler. Det innebär att fastighetsavdelningen förhandlar och tecknar 

avtal med externa hyresvärdar och därefter upplåter lokalen till den interna 

hyresgästen.  

För inhyrda lokaler utgörs självkostnadshyran av: 

- Hyra för de inhyrda lokalerna. 

- Administrationskostnad enligt fastställd fördelning i kr/kvm bruksarea 

fördelat procentuellt mellan ägda och förhyrda lokaler.  

- Kostnad för avtalade drift-, media- och underhållsinsatser som inte ingår i  det 

externa hyresavtalet samt eventuella kostnader för tillkommande  

myndighetskrav på verksamheten.  

 

Hyresjustering externa förhyrningar 

Hyresjustering sker enligt de i avtalet förhandlade villkoren för hyreshöjning.   

 

Årlig hyreshöjning av administrationskostnaderna beräknas med ett 

schablonbelopp efter analys av utfall för de senaste tre årens kostnad för 

administration av samtliga objekt. 
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4.  Avtalstider och regler för uppsägning  
Internhyresavtal upprättas mellan fastighetsavdelningen och avtalstecknande 

part hos verksamheten.  

 

Regler för avtalstider: 

- I befintliga äldre kommunägda lokaler där inga hyresgästrelaterade 

investeringar gjorts under senare år är avtalstiden normalt 1 år.  

- I samband med nyinvesteringar (nybyggnation och/eller ombyggnation) 

bedöms avtalstiden i relation till investeringens storlek och beräknade 

varaktighet, vanligtvis på 3-10 år. 

Avtalstid regleras så att avtal löper ut per den 31 december. För lokaler 

avseende grundskolor och gymnasium löper avtalstiden ut per den 31 juli. 

 

Regler för uppsägning: 

- Uppsägning av lokal kan endast ske om den är avgränsningsbar och möjlig att 

hyra ut separat.  

- Uppsägning av lokaler i kommunägda fastigheter ska ske minst 12 månader 

före avtalstidens utgång. I annat fall förlängs avtalet med antal år angivet i 

avtalet. 

- För inhyrda lokaler gäller den avtalstid och de uppsägningsvillkor som 

tecknats i avtalet. Uppsägning av inhyrda lokaler ska ske till 

fastighetsavdelningen minst 1 månad före den i hyresavtalet angivna 

uppsägningstiden. I annat fall förlängs avtalstiden enligt avtalet.  

- Uppsägning av hyresavtal för hela eller del av lokaler under löpande avtalstid 

kan ske om det finns annan hyresgäst som är beredd att överta lokalerna med 

gällande avtalsvillkor. 

 

Avtalstvister 

Avtalstvister ska i första hand lösas lokalt mellan fastighetsavdelningen och 

verksamhetsområdeschef. Kan överenskommelse inte uppnås ska frågan 

hänskjutas till förvaltingschefsnivå.   

 

Budgetkonsekvenser vid uppsägning 

Vid uppsägning av kommunägd lokal läggs tomhyran på tekniska nämnden och 

hyresgästens nämnd behåller inte budget för internhyran. Budget överförs till 

tekniska nämnden. 
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Vid uppsägning som leder till avyttring av en fastighet eller uthyrning till 

extern hyresgäst, som därmed ger en kommunal besparing, erhåller 

hyresgästens nämnd i möjligaste mån del av budget för internhyran. 

Vid uppsägning av förhyrd lokal behåller hyresgästens nämnd i möjligaste mån 

del av budget för internhyran. 

Vid uppsägning av delad lokal utifrån tid (ex. idrottshallar, uthyrningskök och 

matsalar). Hyresgästens nämnd behåller inte budget för internhyran utan den 

går till den nämnd som tar över hyran. 

 

Hantering av tomhyror 

Vid uppsägning av kommunägd lokal läggs tomhyran på tekniska nämnden. 

Fastigheter som tekniska nämnden bedömt inte kan användas av kommunal 

verksamhet skickas till kommunstyrelsen för beslut om rivning, försäljning 

eller annat. Internhyra flyttas då till kommunstyrelsen (centrala medel). 

Tomhyror eller hyresförluster som uppstår i en blockförhyrning (ex. LSS-

boenden, äldreboenden och elevboenden) belastar hyresgästen. 

 

 

5.  Finansiering 
I ordinarie budgetprocess ingår att beräkna kommande års hyror. Nämnderna 

får i möjligaste mån täckning för ingående hyror samt för de hyror som 

beräknas tillkomma under året.  

Aktivering av kommunens anläggningsregister görs löpande under året och 

tekniska nämnden debiterar interhyra till verksamhetsnämnderna när lokalen/ 

fastigheten överlämnats till verksamheten. 

 

 

6.  Gränsdragningslista 
Vem som ansvarar för vad i kommunens fastigheter samt i inhyrda lokaler 

framgår i fastighetsavdelningens gränsdragningslista. 
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7.  Hyressättning vid uthyrning till extern 
hyresgäst  

 

Tekniska nämndens hyressättning vid uthyrning av lokaler till externa 

hyresgäster sker enligt marknadsprincipen, vilket innebär att hyran sätts så att 

den motsvarar hyresnivån för likvärdiga lokaler på den fria marknaden. Dock 

utgör dock självkostnadsprincipen miniminivå för att säkerställa att tekniska 

nämnden får teckning för lokalens faktiska kostnader avseende drift, underhåll, 

förvaltning samt kapitalkostnader. 

Beroende på lokalens läge och/eller beskaffenhet kan avsteg från riktlinjen 

medges. Avvikelser ska lyftas till tekniska nämnden för beslut.  

Vid avvikelser med maximalt 50 % av objektets självkostnadshyra beslutas 

avvikelser av tekniska nämndens arbetsutskott.  

 

Hyresbidrag till extern hyresgäst eller förening  

Hyresbidrag till föreningar beslutas av kultur- och fritidsförvaltningen. Övriga 

hyresbidrag beslutas av kommunstyrelsen. Hyresbidrag belastar beslutande 

instans ram. 
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8.  Begreppsförklaring 
 

Administration 

 

 

Hyresvärdens kostnad för ledning och administration av 

fastighetsförvaltning och lokalupplåtelse. Omfattar 

hyresvärdens kostnader för personal, lokaler, 

kontorsomkostnader och andra för fastighetsavdelningens 

gemensamma kostnader. 

 

Blockförhyrning Blockförhyrning innebär att hyresgästen hyr en hel fastighet, del 

av fastighet eller flera lägenheter i samma fastighet och 

ansvarar för dessa gentemot fastighetsägaren. Hyresgästen har 

då möjlighet att i sin tur hyra ut boenden eller enskilda 

lägenheter till andrahandshyresgäster.   

  

Bruksarea Bruksarean är alla våningsplans area och begränsas av de 

omslutande byggnadsdelarnas insida. I bruksarean inräknas 

bland annat inredningsenheter som köksskåp, garderobsskåp 

och mindre kanaler. I arean ingår även 

uppvärmningsanordningar som värmepanna, radiatorer 

(värmeelement), kakelugnar, öppna spisar och kaminer. Även 

rumsskiljande väggar inom en utnyttjandeenhet (till exempel 

lägenhet eller trapphus) intill en tjocklek av 0,3 m ingår i BRA. 

I bruksarean inräknas inte bland annat de delar av väggar och 

andra vertikala byggnadsdelar som pelare, skorsten, kanal eller 

liknande som överstiger måttet 0,3 m. Inte heller 

lägenhetsskiljande väggar eller väggar mot trapphus. 

 

Driftkostnader Driftkostnader är mediaförsörjning (värme, vatten, el, kyla, 

avlopp), tillsyn, felavhjälpande underhåll och fastighetsskötsel 

(in- och utvändig). 

 

Felavhjälpande 

underhåll 

Underhåll som syftar till att återställa en funktion som oförutsett 

nått en oacceptabel nivå. Med oförutsett avses att det inte är 

möjligt att förutse vilket förvaltningsobjekt som drabbas av 

funktionsnedsättningen eller tidpunkten för denna. 

  

Hyresgäst 

 

Benämning på den verksamhet som via internhyresavtal brukar 

lokalen. 

 

Hyresgästrelaterade 

investeringar 

Investeringar som initieras av hyresgästen för att tillgodose 

behovet av verksamhetsanpassade lokaler samt myndighetskrav 

ställda mot verksamhet. 

  

Hyresjustering 

 

Metod för att justera hyran regelbundet med hänsyn till 

kostnadsförändringar och andra ändrade förutsättningar.  

I Falköpings kommun justeras hyran varje år i oktober. 
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Hyresvärd 

 

Benämning på den enhet som upplåter lokaler via 

internhyresavtal.  

I Falköpings kommun är fastighetsavdelningen hyresvärd för 

såväl ägda som inhyrda lokaler. 

 

Investering 
 

 

I riktlinjen avses åtgärder/investeringar i en fastighet som 

överstiger ett prisbasbelopp. (2020 = 44 500 kr). Initieras av 

hyresgästen för att tillgodose behovet av verksamhetsanpassade 

lokaler eller av fastighetsägaren pga krav på förbättringar, 

energibesparande åtgärder, myndighetskrav eller liknande.  

  

Kapitalkostnad 

 

Hyresobjektets andel av avskrivning och internränta på 

fastighetskapitalet. 

 

Lokalanpassning 

 

Hyresgästrelaterade önskemål om anpassningar av lokalen. 

Initieras av hyresgästen för att tillgodose verksamhetens behov 

av anpassade lokaler.  I Falköpings kommun belastar kostnaden 

för lokalanpassningar verksamheten. 

 

Marknadsprincipen Marknadsprincipen innebär att hyran sätts så att den motsvarar 

hyresnivån för likvärdiga lokaler på den fria marknaden. 

Marknadsprincipen är ibland inte tillämpbar vid hyressättning 

av kommunens lokaler då det kan vara svårt att hitta jämförbara 

lokaler eftersom marknaden är liten. Hyresnivåerna kan också 

skilja sig kraftigt år från år.  

Media 

 

Samlingsbegrepp för el-, värme-, kyla-, vatten- och 

avloppskostnader 

 

Myndighetskrav Ägarrelaterade myndighetskrav (exempelvis OVK – obligatorisk 

ventilations kontroll) svarar fastighetsavdelningen för och 

hyresgästrelaterade (exempelvis arbetsmiljökrav) 

myndighetskrav svarar verksamheten för. 

  

Planerat underhåll Åtgärder som syftar till att bibehålla fastighetens skick. 

Underhåll planeras och prioriteras av fastighetsavdelningen till 

tid, art och omfattning.  Planerat underhåll delas in i två delar 

och belastar fastigheten med drift- eller kapitalkostnader 

beroende på åtgärdens omfattning. Underhåll med en kostnad 

under ca 200 000 kronor belastar fastigheten med en 

driftkostnad. Underhåll med en kostnad över ca 200 000 konor 

är en reinvestering och belastar fastigheten med 

kapitalkostnader. 

  

Självkostnadshyra  

på objektsnivå  

Hyra sätts utifrån de faktiska kostnaderna för lokalen.  

Administrations- och underhållskostnader fördelas dock över 

samtliga kommunens lokaler enligt schablonberäkning fördelat 

på kronor/kvadratmeter. 
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Självkostnadsprincipen Självkostnadsprincipen innebär att hyran sätts lika med 

fastighetens självkostnad. Hyresgästen får således betala de 

faktiska kostnaderna för drift, underhåll, förvaltning samt 

kapitalkostnader.  

 

Verksamhetsgrupp Lokaler grupperade efter vilken verksamhet som bedrivs i 

lokalerna. Exempelvis skola, förskola, LSS-boende, äldreboende, 

kontor mm 

 

Ägarrelaterade 

investeringar  

Investeringar som föranleds av fastighetsägarens krav på 

förbättringar, energibesparande åtgärder, myndighetskrav eller 

liknande 

 



 

Avdelning Fritid 

 

Torbjörn Lindgren   Avdelningschef 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 

Regional Handlingsplan för friluftslivet i Västra 
Götalands län 

Förslag till beslut 

1. Kultur- och Fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden 

antar tjänstepersonernas synpunkter på handlingsplanens remiss (punkt 2–

5 och förvaltningens bedömning) 

2. Kommunernas friluftsplan ska var kommunernas enskilda verktyg vad 

gäller friluftsliv och denna regionala handlingsplan ska vara gemensam-

ma tips och inspiration för kommuner. 

3. Länsstyrelsens roll ska vara att stötta kommuner i arbetet med friluftsliv. 

4. Handlingsplanen anses vara alltför detaljerad och ska istället vara mer 

övergripande. 

5. Handlingsplanen behöver ut på remiss igen när den sammanställts utifrån 

kommunernas synpunkter på denna remiss.         

Bakgrund 

I samband med den regionala Tankesmedjan för friluftsliv som hölls i Göte-

borg under hösten 2019 berättades det att det hölls på att ta fram en regional 

handlingsplan för friluftsliv och det lovades även att skicka den till deltag-

arna. Nu finns ett första utkast klart men det finns alldeles säkert mer att 

komplettera med. Remissen har även skickats till andra organisationer som 

på ett eller annat sätt jobbar med friluftsliv.  

  

Länsstyrelsen Västra Götaland har tagit fram ett förslag till en regional hand-

lingsplan för friluftsliv i länet. Utkastet på handlingsplanen är det första 

steget att försöka ge en nulägesbild och samla vilka åtgärder som behövs för 

att förverkliga friluftslivspolitiken i Västra Götalands län. För att få en hel-

hetsbild över länets friluftsliv önskar Länsstyrelsen få synpunkter och 

kompletterande förslag på åtgärder.  
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Falköpings kommun har en friluftsplan antagen sedan 2015. Friluftsplanen 

beskriver och avgränsar områden som har stor betydelse för friluftslivet. 

Syftet är att vi ska kunna bevara och utveckla värdefulla friluftsområden i 

kommunen. Planen innehåller kommunala mål för friluftslivet och används 

för översiktsplanering och detaljplanering för att friluftslivets intressen ska 

tas tillvara och utvecklas. Tätortsnära naturområden har prioriterats i planen. 

Förvaltningens bedömning 

Vi kan överlag tycka att man missar att vända på perspektivet och ställa sig 

frågan om vad en plats – ett naturområde etc. tål i form av besök och använ-

dande. I de tider vi lever med ett allt högre besöksantal – ”ute är det nya 

inne” – så ställs det på sin plats att de utpekade platserna tål det antal besök-

are som kommer, hur hanterar man de ökade besöksströmmarna genom att 

exempelvis styra och kanalisera till andra platser, hur ökar vi kunskapen om 

allemansrätten och hur man beter sig ute i naturen. Hur får vi en större för-

ståelse från de som besöker ett område – att när en parkeringsplats är full – 

då åker vi vidare, kommer tillbaka en annan dag eller tid och man parkerar 

verkligen inte på fel och farliga platser. Tycker att det är viktigt att vi 

kommuner och offentliga verksamheter lär av varandra. Skulle vilja ingå i ett 

kunskapsutbyte – lära av goda exempel. Om frågor vad gäller vardagsnära 

och tillgänglighet får vara vägledande så ska det satsas resurser på det som 

stärker det här. Nära och lätt – det är där som störst resurser skall läggas. Hur 

detta definieras och genomförs i förhållande till de mål som beskriver olika 

delar blir ju ett arbete att göra. Kommunernas friluftsplan ska var kommun-

ernas enskilda verktyg vad gäller friluftsliv och denna regionala handlings-

plan ska vara gemensamma tips och inspiration för kommuner. Länsstyrel-

sens roll ska vara att stötta kommuner i arbetet med friluftsliv. Den här 

handlingsplanen anses vara allt för detaljerad och ska istället vara mer 

övergripande. Handlingsplanen behöver ut på remiss igen när den 

sammanställts utifrån kommunernas synpunkter på denna remiss. 

Barnkonsekvensanalys 

Det framgår inte huruvida en prövning av barnets bästa gjorts i arbetet med 

att ta fram den regionala handlingsplanen för friluftslivet. Att handlings-

planen poängterar att barnkonventionen ska följas bedöms inte nödvändigt 

då det är en lag som offentliga organisationer ska följa oavsett. Däremot 

skulle handlingsplanen kunna ge riktning (och därmed stöd till kommunerna) 

för hur barnkonventionen förhåller sig till handlingsplanen genom att preci-

sera vilka åtgärder som ingår i att stärka barns rättigheter till exempelvis god 

hälsa, rekreation och lek oavsett funktionsförmåga eller socioekonomiska 

faktorer. Dessa faktorer är sådana som forskning menar påverkar barns del-

tagande i friluftslivet. Barn vars föräldrar inte har vana att vistas i naturen 

har sämre tillgång till att prova och uppleva.  Tillgång till närnatur är grund-

läggande 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. Den regionala handlingsplanen 

för friluftslivet bör vara av mer övergripande karaktär så att kommunerna 
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kan ta fram lämpliga åtgärder anpassade efter lokala förhållanden. För att 

tillgodose barnets rättigheter när det gäller tillgång till friluftsliv så kan det 

krävas olika åtgärder beroende på kommunernas olika förutsättningar samt 

utifrån de behov som barn och unga själva uttrycker i den egna kommunen.         

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 11 februari 2021 

Förslag till Regional handlingsplan för friluftslivet 

Remiss                            

Beslutet ska skickas till 

Mia Wallengren Kultur och Fritidschef 

Torbjörn Lindgren Verksamhetschef Bad & Fritid 

Anna-Klara Ahlqvist-Börjesson Turistchef 

 

 

 

 

Torbjörn Lindgren 

Verksamhetschef Bad & Fritid 



 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-09 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 10 Dnr 2020/00074  

Regional handlingsplan för friluftslivet i Västra 
Götalands län – remiss 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 

1 Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett remissvar till 

kultur- och fritidsnämndens sammanträde 23 februari 2021.      

Bakgrund 

Naturavdelningen vid Länsstyrelsen Västra Götaland har upprättat ett förslag 

till regional handlingsplan för friluftslivet i Västra Götalands län. Förslaget 

har kommit till Falköpings kommun den 8 december 2020. En grupp bestå-

ende av Maria Wallengren, kultur- och fritidschef, Torbjörn Lindgren, verk-

samhetschef avdelning Bad & Fritid, Stefan Andersson, verksamhetsutveck-

lare avdelning Bad & Fritid, Anna-Klara Ahlqvist-Börjesson, turistchef, 

Johanna Jonsson, folkhälsostrateg, och Carin Fransson, kommunekolog, har 

studerat handlingsplanen. Ärendet administreras på kultur- och fritidsför-

valtningen.      

  

 

Paragrafen skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden            

 



 
 

  
Remiss 
 

 
Diarienummer 

 
Sida 

2020-12-08 
 

507-53826-2020-1 1(2) 

Naturavdelningen 
Robert Andersson 

010-22 45 456 
 

 Enligt sändlista via e-post 

 

Postadress: 
403 40 Göteborg 

 

Telefon: 
010-224 40 00 (vxl) 

Webb: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Förslag till Regional Handlingsplan för friluftslivet i Västra 
Götalands län 

Remiss 

Länsstyrelsen har upprättat ett förslag till regional handlingsplan för friluftslivet.  

Du lämnas nu tillfälle att yttra dig över förslaget. Yttrandet ska vara Länsstyrelsen 

tillhanda senast den 15 februari 2021. 

 

Redogörelse för ärendet 

Länsstyrelsen har i samråd med kommuner, föreningar och det Regionala Frilufts-

rådet tagit fram ett förslag till en regional handlingsplan för friluftslivet. 

Syftet med handlingsplanen är att ge en överblick, visa på behov och planera för 

friluftslivet. Den ska visa aktuella policys, föreslå regionala strategier och ge rikt-

linjer för framtida förvaltningsåtgärder. Den ska även vara en idébank för olika 

aktiviteter.  

 

Tanken är att planen ska vara ett levande dokument och möjlig att uppdatera och 

komplettera med vissa mellanrum. I tidigare möten med kommunerna och före-

ningarna, workshop på Tankesmedja och i Friluftsrådet har förslag till åtgärder ta-

gits fram. Handlingsplanen är resultatet av de möten och de diskussioner som 

förts med personer inom kommuner, organisationer och föreningar. Dokumentet 

kan säkert utvecklas vidare efterhand och med hjälp av de remissvar som kommer 

in. De restriktioner som vi haft under året med anledning av Covid-19 året har för-

svårat kommunikationen mellan Länsstyrelsen och övriga intressenter. Länsstyrel-

sen välkomnar därför alla intressenter att bidra med synpunkter genom det här re-

missförfarandet.  

 

 

Har du frågor gällande handlingsplanen är du välkommen att ringa Sofie Bern-

hardsson, 010-22 45 122 eller Robert Andersson, 010-22 45 456 som är frilufts-

livssamordnare. 

 

Robert Andersson  Sofie Bernhardsson 

 



Länsstyrelsen 
Västra Götaland 

  
Remiss 
 

 
Diarienummer 

 
Sida 

2020-12-08 507-53826-2020-1 2(2) 

 

 

Bilaga:  

Regional handlingsplan för friluftslivet – förslag 2020. 

 

Så här lämnar du in ditt yttrande 

Skicka yttrandet till: 

• vastragotaland@lansstyrelsen.se eller  

• Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg.  

Uppge ärendets diarienummer 507-53826-2020-1 

 

 

 

 

 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regional handlingsplan 
för friluftslivet – förslag 2020 

Västra Götaland  



 

– 1 – 

 Sammanfattning 
Handlingsplanen sammanfattar det regionala friluftsarbetet men är långt ifrån en 

fullständig redovisning av vad som görs för att uppfylla de tio friluftsmålen. 

Mycket arbete sker ideellt inom föreningslivet och då även i föreningar som inte 

direkt har friluftsliv som den huvudsakliga verksamheten. Kommunerna är en ut-

omordentligt viktig aktör och står för mycket av den infrastruktur (stigar, rastplat-

ser, mm) som underlättar den enskildes friluftsutövande. 

Skog och annan naturmark ägd av staten, bolag, stiftelser och tusentals enskilda 

markägare är fundamentet för friluftslivet där äganderätten och allemansrätten vi-

sar på vad man får och inte får göra.   

Flera olika strategier, kommunala planer, lagar och normer ger riktlinjer vid ut-

vecklingen av friluftslivet. Naturvårdsverk, länsstyrelserna, kommunerna och 

Skogsstyrelsen skyddar och förvaltar naturmarker som till stor del är tillgängliga. 

Samverkan mellan olika aktörer utvecklas hela tiden och där länsstyrelsens region-

ala friluftsråd, Tankesmedjor och digitala chatforum är några exempel. 

Kunskapsinsamling, information och utbildning är viktigt. Flera olika universitet 

bedriver forskning inom ämnet och Länsstyrelsen är med och stöttar det Mistra-

program som Göteborgs universitet medverkar i. Genom besökarundersökningar 

kan länsstyrelsen få in synpunkter på besökares upplevelser i våra naturreservat. 

Det finns många olika sätt att sprida information om besöksvärda platser. Webb-

platser, guideböcker, digitala guider, informationstavlor och foldrar är några av de 

sätt som används. Turistrådet Västsverige, Västkuststiftelsen, kommunerna, före-

ningar och Länsstyrelsen är några av avsändarna. 

Slutligen görs mycket för att naturen ska vara tillgänglig för så många som möjlig-

het genom att anlägga stigar, vandringsleder, rastplatser och toaletter för att nämna 

några. Något som är viktigt men som går för långsamt är att göra områden tillgäng-

liga för människor med olika funktionsnedsättningar. Västra Götalandsregionen tar 

ett stort ansvar för friluftslivet och satsar ytterligare medel för att stärka och ut-

veckla vandrings- och cykelleder. Det är också regionen som är huvudman för tu-

ristrådet och Västkuststiftelsen. Folkhälsoarbetet är ett annat område de jobbar 

med. 

Genom att skydda och avsätta områden som till exempel naturreservat kan naturen 

bevaras. Länsstyrelserna, kommunerna och Skogsstyrelsen kan med stöd av Miljö-

balken besluta om att skydda områden. 

Länsstyrelsen har i samarbete med kommunerna, föreningarna och det regionala 

friluftsrådet föreslagit olika åtgärder under respektive mål. Det har skett genom 

Tankesmedjor, delregionala träffar, digitala och fysiska möten. För att öka delak-

tigheten i friluftsplanering skickas handlingsplanen på remiss i december 2020. Fö-

reslagna åtgärder ska inte ses som Länsstyrelsens ståndpunkt utan är en redovis-

ning av de förslag som inkommit vilket är en blandning av stort och smått. I sam-

band med remissen av friluftsplanen kommer förhoppningsvis fler förslag att in-

komma. 

  _____________________ 
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1. Inledning 

1.1  Handlingsplanens syfte 
Syftet med en handlingsplan för friluftslivet är att ge en överblick, visa på behov 

och planera för friluftslivet. Den ska visa aktuella policys, föreslå regionala strate-

gier och ge riktlinjer för framtida förvaltningsåtgärder. Den ska även vara en 

idébank för olika åtgärder. 

1.2  Metod 
Denna handlingsplan är framtagen tillsammans med kommuner, föreningar, region-

alt friluftsråd och övriga deltagare som deltog på tankesmedjan för friluftsliv 2019. 

Under vintern 2018/2019 besökte Länsstyrelsen anordnare fyra delregionala träffar 

med fokus att ta fram åtgärdsförslag. Totalt deltog 60 personer från kommunerna 

på dessa träffar. Under 2020 inbjöds föreningar vid två tillfällen lämna åtgärdsför-

lag. Totalt deltog 14 personer från föreningslivet. Den här handlingsplanen kom-

mer att gå ut på remiss till ett stort antal intressenter med förhoppningen ännu fler 

delaktiga i processen. Dokumentet är levande och kommer att revideras med jämna 

mellanrum.  

 

Under Regionala Tankesmedjan för friluftsliv som Länsstyrelsen arrangerade under 

hösten 2020 kom följande resultat fram. Totalt svarade 69 personer. Det är tydligt 

att grönområden behöver säkras för att tillgängliggöra friluftsliv. En bättre samver-

kan mellan olika aktörer är också viktigt att fokusera på.  
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1.3  Bakgrund 

1.3.1 Definition av friluftsliv 

I Naturvårdsverkets definition av friluftsliv står: ”vistelse utomhus i natur- eller 

kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling”.  

1.3.2. Den statliga friluftspolitiken 

Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Det finns många 

aktörer i samhället som arbetar för att utveckla friluftslivet. Naturvårdsverket ver-

kar för att förutsättningarna för friluftslivet bevaras och utvecklas. På regeringens 

uppdrag samordnar de myndigheternas arbete. 

Målet för friluftslivspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas i natu-

ren och utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund. Friluftslivet är brett och 

spänner över flera politikområden; naturvård, regional tillväxt, jordbruk, skog, 

landsbygdsutveckling, folkhälsa, utbildnings- och forskningspolitik är några exem-

pel. 

1.3.3 Länsstyrelsens ansvar 

Länsstyrelsernas uppdrag enligt regleringsbrevet 2019: 

Länsstyrelserna ska samordna och leda det regionala arbetet med friluftslivspoliti-

ken. Inom ramen för uppdraget ska länsstyrelserna ha en god samverkan mellan 

sig, Skogsstyrelsen, kommuner och andra berörda aktörer. Länsstyrelserna ska re-

dovisa vilka åtgärder som har vidtagits i syfte att stärka arbetet med tätortsnära 

natur samt vilka insatser som genomförts för att friluftslivsmålen ska få ett ökat ge-

nomslag inom bl.a. samhällsplanering, utvecklings- och tillväxtarbete samt natur-

vårdsarbete. Uppdraget ska redovisas till Naturvårdsverket senast den 15 februari 

2020 i enlighet med Naturvårdsverkets anvisningar. 

Länsstyrelsen har under flera år genomfört olika åtgärder för att stärka arbetet med 

friluftslivsmålen för att de ska få ett ökat genomslag inom bland annat samhällspla-

nering, utvecklings- och tillväxtarbete samt naturvårdsarbete. Stora insatser har 

lagts på bland annat temadagar, regionala tankesmedjor, delregionala träffar, ny-

hetsbrev, samverkan med andra län och centrala myndigheter. Nu är det hög tid att 

också utforma en regional handlingsplan för att strukturera det fortsatta arbetet så 

att rätt insatser och prioriteringar kan ske framöver.  

Länsstyrelsen förvaltar två naturum i länet. Ett ligger på Sydkoster och det andra 

vid Hornborgasjön. Här bedrivs verksamhet som har koppling till undervisning och 

friluftsliv och är Länsstyrelsens ansikte utåt. 

1.3.4 Kommunernas ansvar 

Kommunen har ansvar för den fysiska planeringen inom kommunen och har som 

uppgift att reglera användningen av mark och vatten. Det finns tre typer av kom-

munala fysiska planer med vilka kommunen kan styra mark- och vattenanvänd-

ningen: översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Av dessa är det 

detaljplanen som ger byggrätter. Översiktsplanen är vägledande. Områdesbestäm-

melser används inte så ofta, men de kan användas för att reglera grunddragen i 

mark- och vattenanvändningen om det. 

I kommunernas översiktsplaner ska det även framgå hur man ska beakta de värden 

som finns utpekade i olika riksintressen, där Riksintresse Friluftsliv är ett exempel. 
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Riksintressen för bevarande är viktiga för att säkerställa grön infrastruktur. 

Utöver den fysiska planeringen har kommunerna stor betydelse för var och hur fri-

luftsliv kan bedrivas i kommunen. Ofta finns särskilda friluftsområden, parker och 

tätortsnära områden utpekade där olika former av friluftsliv kan bedrivas. Kommu-

nerna sköter själva eller överlåter skötsel till kommunala bolag och ideella före-

ningar för att tillgodose friluftslivets behov. 
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Sätten att tillgodose friluftslivet ser väldigt olika ut mellan olika kommuner bero-

ende på vilka resurser och den viljeinriktning som finns.   

 

1.3.5 Regionens ansvar 

Folkhälsoarbetet i regionen/länet leds av Västra Götalandsregionen, där idrott, mot-

ion och friluftsliv framhålls som viktiga faktorer. Regionen stödjer många utveckl-

ingsprojekt där ledutveckling är ett exempel. Regionen ger också uppdrag för att 

kartlägga viktiga platser för friluftslivet längs kusten. Regionen ansvarar också för 

den tillgänglighetsdatabas som finns på deras hemsida. 

 

1.3.6 Skogsstyrelsens ansvar 

Skogsstyrelsens uppdrag är bland annat att värna skogens sociala värden för rekre-

ation, friluftsliv, folkhälsa och turism. 

Skogsstyrelsen ansvarar för miljömålet ”Levande skogar”. Tillsammans med Na-

turvårdsverket ansvarar de för att följa upp delmålet ”Tillgång till natur för frilufts-

liv inom friluftspolitiken”. 

Vidare arbetar myndigheten för att uppmärksamma och stärka skogens värde för 

rekreation, friluftsliv, folkhälsa och naturturism. De ska verka för att skogar med 

höga sociala värden ska få en skötsel så att natur- och kulturmiljövärden liksom 

möjligheterna till rekreation bevaras och utvecklas långsiktigt. 

De ska främja dialog mellan markägare och nyttjare för att minimera konflikter 

mellan olika intressen. Skogsstyrelsen ger också råd kring sociala värden och arbe-

tar med frågan inom ramen för Skogen i skolan. I skogar med höga sociala värden 

kan kommunen eller Skogsstyrelsen teckna naturvårdsavtal med markägaren. 

Figuren visar länet med dess kommuner och i vilken omfattning respektive kommun väger in 
friluftsmålen i översiktsplanerna. Källa: ”Friluftsliv i översiktsplaner”, Simon Rasmusson 2017. 

Lägre

Högre
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1.3.7. Föreningslivet 

Sverige har en lång tradition av föreningsliv för olika intressegrupper och som vilar 

på demokratiska principer. Stor del av föreningarnas arbete bygger på frivillighet 

och det ideella arbetet är oftast en förutsättning för deras verksamheter. 

1.4  Mål som berör friluftslivet 

1.4.1 De tio friluftsmålen 

Sedan 2012 finns det tio friluftslivmål framtagna inom friluftslivspolitiken. Målen 

gäller fram till 2020.  

 
Ansvaret för att genomföra och följa upp friluftslivspolitiken delas mellan flera myn-

digheter. Naturvårdsverket har ansvaret att samordna det nationella friluftslivsar-

betet mellan olika myndigheter, detta sker bland annat via Myndighetsnätverket för 

friluftsliv.  

 

På regional nivå ansvarar länsstyrelserna i respektive län för att samordna arbetet 

med friluftslivsmålen. 2015 genomförde Naturvårdsverket tillsammans med övriga 

berörda myndigheter en uppföljning av friluftslivspolitikens mål. ”Friluftsliv för alla 

- Uppföljning av de tio målen för friluftslivspolitiken.”1 

1.4.2. Allemansrätten och äganderätten 

Att kort beskriva allemansrätten vs äganderätten är komplext och istället för att 

återge det här hänvisas till ”Allemansrätten” – vad säger lagen, Bertil Bengtsson. 

ISBN 91-620-8161-6. Den kan beställas på Naturvårdsverkets hemsida. 

1.4.3. Lagar och konventioner 

Det finns flera olika lagar och konventioner, gällande till exempel diskriminering, 

barnperspektivet och jämställdhet som samtliga organisationer och myndigheter 

måste förhålla sig till i sin verksamhet.  

1.4.4. Agenda 2030 

Friluftsliv anknyter till flera av de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 

2030. Friluftsliv är en viktig faktor för människors välbefinnande och hälsa (mål 3 

om God hälsa och välbefinnande) och tillgången till gröna miljöer uppmärksammas 

i mål 11 om Hållbara städer och samhällen, mål 14 om Hav och marina resurser 

och mål 15 om Ekosystem och biologisk mångfald. Arbetet med friluftsliv bidrar 

även till mål 4 God utbildning för alla, 5 Jämställdhet, 9 Hållbar industri, innovat-

ioner och infrastruktur, 10 Minskad ojämlikhet, 12 Hållbar konsumtion och pro-

duktion samt 16 fredliga och inkluderande samhällen. 
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1.4.5. Miljökvalitetsmålen 

 
Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal 

etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stads-

utveckling, luftföroreningar och klimat. Sveriges miljömål är det nationella genom-

förandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Miljömå-

let ”God bebyggd miljö” är kanske det mål som friluftslivet har störst koppling till. 

1.4.6. Folkhälsomålen 

Våren 2018 beslutade regeringen om nya folkhälsomål, där bland annat behovet av 

tillgång till grönområden i tätorter och i skolmiljöer lyfts. Forskningen2 slår fast att 

vistelse i skog och mark är positivt för välbefinnandet och naturrekration på recept 

har börjat införas i vissa landsting eller regioner. Det övergripande målet för folk-

hälsopolitiken omformuleras med ett tydligare fokus på jämlik hälsa. Det nationella 

målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och 

jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en 

generation. Målet innebär att statliga myndigheter som har uppgifter eller verksam-

het som påverkar folkhälsan ska beakta effekterna på folkhälsan. 
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Karta som visar ostörda områden Västra Götalands län.  
Källa: Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Västra Götalands län. 

1.4.7. Grön infrastruktur 

Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till goda livsmiljöer för växter 

och djur och till människors välbefinnande. En fungerande grön infrastruktur är en 

förutsättning för friluftslivet och miljömålen. Handlingsplanen för grön infrastruk-

tur kan bidra med kunskapsunderlag som visar på landskapets potential för frilufts-

liv. Detta underlag kan utvecklas för att bevara och utveckla områden för friluftsliv 

som är tillgängliga och har hög kvalitet. 

Det regionala perspektivet ger en bättre överblick över var det finns möjligheter 

och utmaningar och hur de bäst kan utvecklas eller tas om hand. Arbetet 

med friluftsliv i grön infrastruktur kan även hjälpa till att öka förståelsen för 

naturens betydelse för folkhälsa och välfärd i planering, hållbar regional tillväxt 

och landsbygdsutveckling. I nulägesbeskrivningen till handlingsplanen för grön in-

frastruktur sammanfattas de olika naturtypernas betydelse för friluftslivet och ges 

en överblick av grön infrastrukturs betydelse för friluftslivet. 

 

Det är viktigt att se friluftslivet i både ett lokalt och regionalt perspektiv. Ett 

friluftslivsområdes kvaliteter och potential för olika friluftslivsaktiviteter kan 

öka med områdets storlek och om det ingår i en sammanhängande regional helhet. 

Förutsättningarna för en varierad natur ökar och påverkan från omgivningen i form 

av till exempel buller kan då bli lägre. Samtidigt har det lokala friluftslivet mest be-

tydelse i människors vardag. 
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Områden med höga rekreationsvärden 2018.  
Källa: Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Västra Götalands län. 

 

Flera av åtgärderna i handlingsplanen för friluftsliv har beröring med handlingspla-

nen för Grön infrastruktur och ingår som åtgärder även i den planen. Däremot tar 

handlingsplanen för friluftsliv ett vidare grepp. 

1.5  Friluftslivet i Västra Götalands län  

Förutsättningar 

Västra Götalands län är Sveriges femte största län och omfattar landskapen Bohus-

län, Dalsland och huvuddelen av Västergötland. Det består av 49 kommuner och 

har ca 1,7 miljoner invånare vilket gör det till landets näst största län sett till be-

folkningsmängd. Göteborg är största staden och har en folkmängd på ca 600 000 

följt av Borås med ca 110 000 och Trollhättan med ca 58 000. De minsta kommu-

nerna Gullspång och Dals-Ed har 5 300 respektive 4 800. I flertalet kommuner sker 

en befolkningstillväxt. Störst är ökningen i Göteborgsregionen men även Bolle-

bygd och Strömstad. 
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Befolkningen är ojämnt fördelad 

över Västra Götalands yta. Cirka 

hälften av invånarna bor i Göteborgs-

regionen och i övrigt är befolkningen 

i huvudsak koncentererad till områ-

dena kring Borås, Skövde, Trestad. 

Befolkningstätheten i länet är 72 in-

vånare per kvadratkilometer (km2). 

Göteborg har högst täthet med ca 

1300 invånare per km2 och Dals-Ed 

lägst med knappt sju invånare 

perkm2. Den genomsnittliga befolk-

ningstätheten i Sverige är 25 

inv./km2.. I Stockholms län och i 

Skåne län bor 360 respektive 124 

inv. /km2. 

 

 

Förutsättningarna för människor att ägna sig åt friluftsliv i länet får anses goda men 

kan se väldigt olika ut beroende på var i länet man bor. I Göteborgsregionen är av 

förklarliga skäl trycket större på de grönområden som finns eftersom andelen grön-

yta per person är lägre här jämfört med i glesbygdskommunerna. Utmed västkusten 

är besökstrycket väldigt stort under en kort men intensiv period under sommaren. 

Under sommarhalvåret kan en kommun som Lysekil öka antalet boende med upp 

till 70 % då många hus används för delårsboende.  

I helåkersbygd som Varaslätten och andra områden är man som friluftsidkare hän-

visad till vissa områden som inte alltid ligger i närheten av tätorten som kanske 

omges av åkrar. 

 
Grönyta per person i tätorter år 2015 efter tätorternas befolkningsmässiga storleksklasser.  
Källa: Rådet för Hållbara städer. 

  

Befolkningstäthet, invånare per kvadratkilometer. 
Källa: Västra Götalandsregionen 
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Framtidsperspektiv 

Länets varierade geografi och en ojämnt fördelad befolkningstäthet ger olika förut-

sättningar för människor att bedriva friluftsliv och typ av friluftsliv, beroende på 

var man bor. Utmaningarna för kommunerna är att tillgodose bostadsbyggandet 

samtidigt som man ska värna de viktiga tätortsnära park- och naturområdena 

https://intranet.lansstyrelsen.se/vastragotaland/för friluftslivet. I små kommuner 

kan bristande resurser begränsa möjligheten att tillgängliggöra områden för frilufts-

liv. 

Människors olika förutsättningar att bedriva friluftsliv beror också på en rad andra 

faktorer, av mer strukturell karaktär. Det kan handla om att möjligheterna ser olika 

ut sett till kön, klass och etnicitet, men också utifrån funktionsvariation. Möjlighet-

erna att bedriva friluftsliv är stora för vissa, men små för andra, det beror inte så 

mycket på befolkningstäthet. Kanske är det istället så att befolkningstäthet gynnar 

friluftslivet, i Göteborgsområdet kan en till exempel åka kollektivt till friluftsområ-

den i en större utsträckning än i delar av länet där kollektivtrafiken är sämre. Vissa 

typer av friluftsliv är definitivt enklare att bedriva i regionala centra än i andra de-

lar. Det kan till exempel handla om att det finns fler preparerade konstsnöspår, fler 

mountainbikeslingor eller fler uthyrare av utrustning. 

 

 
Tätorter i Västra Götalands län. 
Källa: Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Västra Götalands län. 

 

 

 

https://intranet.lansstyrelsen.se/vastragotaland/
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Vattenområden i Västra Götalands län av betydelse för fisket. 
Källa: Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Västra Götalands län. 

 

 

 
 
Grönyta fördelad på ägarkategorier 2015 Sverige som helhet. Källa SCB. 

 

 

 

I nästa avsnitt beskrivs de olika friluftsmålen. Till dem har Naturvårdsverket gjort preciseringar som också tagits med. 

Under rubriken ”Förslag till åtgärder” finns alla de förslag som kommit fram i möten med kommuner och föreningar. 

De är alltså resultatet av de träffar Länsstyrelsen haft med kommuner och föreningar och ska inte tolkas som Länssty-

relsens ståndpunkter. 
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2 Friluftsmålen 

2.1 Tillgänglig natur för alla 
Alla människor ska ha möjlighet att vistas i och njuta av natur- och kulturland-

skapet. Tillgänglighet handlar om människors kunskap om att friluftsområden exi-

sterar och deras föreställningar om hur tillgängliga områdena är. Att känna sig väl-

kommen till, lockad och stimulerad av naturen är avgörande för att områden ska 

användas. 

Naturvårdsverkets preciseringar 

1.Tillgänglighet till natur- och kulturlandskapet är tillgodosedd inom långsiktig 

samhällsplanering, förvaltning och skötsel samt fysiska åtgärder, kommunikation, 

information, vägledning och kunskapsspridning  

2. Utpekade områden med god tillgänglighet är kända, används och uppskattas av 

besökare 

3. Attraktivt och tillgängligt natur- och kulturlandskap medverkar till ökad använd-

ning, bättre hälsa och livskvalitet. 

4. Andelen kommuner och länsstyrelser som arbetar med naturvägledning ökar 

kontinuerligt. 

Förslag till åtgärder  

Åtgärdsförslag Förslag till ansvarig 

 kommuner Länsstyrel-
sen 

Regionen och 
myndigheter  

Ideella 
organi-
sationer 

Digital information om var och hur friluftsliv 

kan bedrivas. 
X X X X 

Ta fram kommunala friluftsplaner. X    

Infodag om verktyg för att ta fram kommu-

nala friluftsplaner. 
X X   

Informera allmänheten om vad som gäller för 

mountainbike och elcykel. 
X X X  

Skylta upp från busshållplats till vandringsled 

eller naturområde så att man kan åka kollek-

tivt. 

X  X  

Kvalitetssäkring av anordningar och info i re-

spektive naturreservat. 
X X   

Ta fram friluftskarta som visar stigar för 

vandring, cykling, ridning mm. 
X X X  

Åtgärdsplan för tillgänglighetsanpassning i 
skyddade områden. 

X X   

Erbjuda utlåning av friluftsutrustning. X   X 

Ta fram strategi för säkring av tysta områ-
den. 

X X   
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2.2  Starkt engagemang och samverkan 
Stärkt engagemang och samverkan för friluftslivet sätter individens personliga val 

och engagemang i centrum. Länsstyrelserna och kommunerna har en viktig roll i 

genomförandet och i den lokala förankringen av friluftslivsarbetet. Länsstyrelserna 

har genom särskilda medel anställt friluftssamordnare och väglett kommunerna i 

högre grad. De ideella organisationernas engagemang är avgörande för att kunna 

erbjuda aktiviteter och kunskap om friluftsliv.  

Naturvårdsverkets preciseringar 

1. Andelen kommuner i Sverige som har lokala friluftsråd eller liknande ökar 

kontinuerligt. 

2. Länsstyrelserna eller någon annan regional huvudman samordnar arbetet 

med friluftsliv regionalt och vägleder kommunerna. 

3. Det finns ett etablerat nätverk för friluftsliv mellan statliga myndigheter 

och myndigheterna samverkar med de ideella friluftsorganisationerna, de 

kommersiella aktörerna, kommunerna och markägarna i syfte att tillgäng-

liggöra svenskt natur- och kulturlandskap. 

4. Människors utevistelse i natur- och kulturlandskapet ökar. 

 

Förslag till åtgärder  

Åtgärdsförslag Förslag till ansvarig 

 kommuner Länsstyrel-
sen 

Regionen 
och myn-
digheter 

Ideella or-
ganisat-
ioner 

Bilda lokala friluftsråd i kommunerna med före-
ningar, m fl. 

X   X 

Barnkonventionen har blivit lag 2020. Få in de 
aspekterna i den praktiska verksamheten. 

X X X X 

Förbättra samarbetet mellan kommunala för-
valtningar - dela kunskap, gemensam planering 
och ta tillvara olika kompetensområden. 

X    

Tillsätt en friluftssamordnare i varje kommun. X    

Förankra föreliggande regionala friluftsplanen.  X X  

Förtydliga ansvaret för vem/vilka som ansvarar 
för friluftsfrågorna i kommunen. 

X    

Bilda en intern samordningsgrupp på kommu-
nen för friluftsfrågor. 

X    

Utse coach/bollplank att testa idéer mot när ny-
satsningar görs. 

X X   

Ha medborgardialoger t. ex. med elevråd, 
pensionärsforum, familjecentral, föreningsråd. 

X   X 

Samverka med grannkommunerna och med 
föreningar/organisationer. 

X   X 

Naturum samverkar med grannkommunerna 
och med föreningar/organisationer. 

X X  X 

Föreningar kan vara en resurs för att kunna 
driva olika friluftsanläggningar. 

X   X 

Hitta former för bra relationer med privata mar-
kägare. 

X X X X 

Förtydliga ansvaret mellan stat och kommun. X X   
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Kartlägg/beskriv konflikter för vidare hantering. X X X  

Anordna gemensamma aktiviteter/platser där 
man kan mötas för människor som normalt inte 
engagerar sig. 

X X  X 

Starta konkreta avgränsade projekt för t.ex. ut-
formning av en park. 

X   X 

God medverkan i Friluftslivets år 2021. X X X X 

Anordna temadagar och regional tankesmedja 
för entreprenörer för yrkesverksamma inom fri-
luftsutveckling i länet.  

 X   

Lyfta och sprida information via mejl och digi-
tala plattformer om goda exempel 

 X   

Bilda promenadgrupper för att få människor att 
pröva på friluftsliv. Marknadsför på t.ex. Fa-
cebook. 

X  X X 

Bilda medborgarråd eller lokalt friluftsråd i kom-
munen.  

X    

 

2.3  Allemansrätten 
Många friluftsaktiviteter sker på privat mark med allemansrätten som grund. Vik-

tiga mål för friluftspolitiken är att allemansrätten värnas och att allmänhet, markä-

gare, föreningar och företag har god kunskap om allemansrätten. 

Naturvårdsverkets preciseringar 

1. De regler och den tillsyn som förtydligar allemansrätten tillämpas effektivt. 

Syftet är att allemansrätten ska vara fortsatt stark. 

 

2. Allmänhetens, markägares, föreningars, företags och myndigheters kun-

skap om allemansrätten och dess möjligheter och begränsningar är god. 

 

3. Dialog med bland annat intresseorganisationer, markägare, företag och 

myndigheter om allemansrätten genomförs för att öka kunskapen, ge större 

förståelse och finna lösningsmodeller om intressemotsättningar eller kon-

flikter uppstår när det gäller allemansrättsrelaterade frågor. 

 

Förslag till åtgärder  

Åtgärdsförslag Förslag till ansvarig 

 kommun Länsstyrel-
sen 

Regionen 
och myn-
digheter 

Ideella orga-
nisationer 

Integration: Gemensamma lokala projekt, bjuda 
in till informationsträffar/aktiviteter om alle-
mansrätten. 

X  X X 

Informera och förklara friluftskunskap: (eldning, 
toa, skräphantering mm). 

X X  X 

Allemansrätten – i skolor och via studieförbund. X   X 
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2.4  Tillgång till natur för friluftsliv 
Tillgång till natur för friluftsliv innebär att friluftslivets behov säkerställs genom 

hållbart brukande, fysisk planering och bevarande. 

Tre grundläggande förutsättningar är nödvändiga för friluftsliv: tillgång, tillgäng-

lighet och kvalitet. Ett naturområde som ligger nära, är tillgängligt och har hög 

kvalitet har störst möjligheter att främja friluftsliv i vardagen. 

Naturvårdsverkets preciseringar 

1. Antalet områden av lokalt, regionalt och nationellt intresse för friluftsliv 

som är kända och kartlagda med värdebeskrivningar ökar. 

2. Andelen översiktsplaner som behandlar och visar tillgången till natur- och 

kulturlandskap med olika upplevelsevärden i hela kommunen ökar och 

uppdateras kontinuerligt. 

3. Friluftslivets behov av tillgång till attraktiva natur- och kulturlandskap sä-

kerställs genom hållbart brukande, fysisk planering och bevarande. 

4. Modeller för att lösa eventuella målkonflikter mellan olika intressen är eta-

blerade. 

 

Förslag till åtgärder 

Åtgärdsförslag Förslag till ansvarig 

 kommun Länsstyrel-
sen 

Regionen 
och myn-
digheter 

Ideella or-
ganisat-
ioner 

Friluftsplaner behöver kopplas ihop med andra 
planer, till exempel folkhälsomålen, Agenda 
2030, grön infrastruktur och miljömålen. När 
mål formuleras i planen bör de kunna relatera 
till de andra målen. 

X X X  

Synliggör natur- och friluftsområden i tä-
tortsnära natur. Det finns mycket att göra på 
hemmaplan. Alla har inte råd att åka iväg. 

X X X X 

Skapa dialogformer mellan markägare och nytt-
jare.  

X  X X 

Utforma förslag till nyttjanderätts-/ arrendeavtal. 
Ta hjälp av LRF, jordägarna m fl. 

  X X 

Ta fram verktyg som säkrar marktillgång för ut-
pekade områden för friluftsliv som till ex. är re-
dovisade i ÖP. 

X    

Samhället kan behöva betala intrångsersättning 
som kompensation för intrång som görs för att 
säkra friluftslivet i ett område. 

X X   

Skapa samarbete med Västtrafik för att kunna 
nå grönområden och naturreservat med kollek-
tivtrafik. 

X X X  
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2.5  Attraktiv tätortsnära natur 
Attraktiv tätortsnära natur innebär att det ska finnas tillgång till natur i och i när-

heten av tätorter. Allmänheten ska ha tillgång till grönområden och ett tätortsnära 

landskap med höga frilufts-, natur- och kulturmiljövärden. 

Naturvårdsverkets preciseringar 

1. Tillgången till sådant tätortsnära natur- och kulturlandskap som är attrak-

tivt för friluftslivet ökar genom bevarande, utveckling och nyskapande. 

2. Nåbarheten till och inom tätortsnära natur- och kulturlandskap ökar genom 

vägar, stigar, vandringsleder, cykelvägar, ridvägar och kollektivtrafik samt 

genom information om dessa möjligheter. 

3. Andelen av det tätortsnära natur- och kulturlandskapets kvaliteter och upp-

levelsevärden som är bevarade och utvecklas genom strategisk planering, 

förvaltning, dialog och skötsel ökar kontinuerligt. 

Förslag till åtgärder 

Åtgärdsförslag Förslag till ansvarig 

 kommun Länsstyrel-
sen 

Regionen 
och myn-
digheter 

Ideella or-
ganisat-
ioner 

Kartläggning av användarmönster. Var bed-
rivs och vilken form har friluftslivet i olika om-
råden. 

X  X  

Undersöka tillgången på tätortsnära natur i 
kommunerna. 

X    

Kartläggning av infrastrukturer i länet för fri-
luftslivet.  

X    

Utnyttja arbetsmarknadsåtgärder. Kan vara 
en resurs för att anlägga stigar mm. (natur-
nära jobb) 

X X X  

Se till att vandrings- och cykelleder under-
hålls, röjs och märks upp. 

X X X  

Tillämpa erfarenheter som presenteras i Reg-
ional handlingsplan för grön infrastruktur i den 
kommunala planeringen. 

X    

Sammankoppla vardagsnatur (små bostads-
nära ytor) med större friluftsområden genom 
att lägga stigar och gröna korridorer mellan 
dem. 

X    

Tillgodose att det finns gröna stråk för gång- 
och cykelvägar. 

X    

Avsätt naturmark och skogar som skolskogar 
nära skolorna. 

X    
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2.6  Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 
Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling innebär att friluftsliv och turism 

bidrar till att stärka den lokala och regionala attraktiviteten och medverkar till en 

stark, hållbar utveckling och regional tillväxt 

 

Naturvårdsverkets preciseringar 

1. Fler företag i alla delar av landet, i städer såväl som på landsbygden, ut-

vecklar marknaden för natur- och kulturturism. 

2. Natur- och kulturturismen har fortsatt organiserat sig och utvecklat fram-

gångsrika metoder för hållbara upplevelser och ett samarbete med turistnä-

ringens övriga aktörer och markägare. 

3. Infrastruktur och kommunikationer av olika slag fungerar väl och skapar 

en god tillgänglighet för turistnäringen och dess besökare. 

4. Modeller för samverkan och dialog mellan exempelvis turistföretag och 

markägare är etablerade och genomförs. 

5. Kunskap om kvalitet och hållbarhetsfrågor hos turistföretagen ökar. 

Förslag till åtgärder 

 

Åtgärdsförslag Förslag till ansvarig 

 kommun Länsstyrel-
sen 

Regionen 
och myndig-
heter 

Ideella or-
ganisat-
ioner 

Utnyttja investeringar för lokalbefolk-
ningens behov av anordningar för fri-
luftslivet så att de kan bidra till utveckl-
ing av naturturism.  

X X X  

Samarbeta med grannkommunerna 
när det gäller till exempel långa vand-
ringsleder. 

X  X  

Regional samordning av åtgärder som 
berör flera kommuner eller länsdelar. 

X  X  

Satsa på information och marknadsfö-
ring om inlandets skogsleder. 

X  X  

Säkra ekonomin för löpande skötsel 
innan man sätter igång med nya pro-
jekt. 

X X X  
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2.7  Skyddade områden som resurs för friluftslivet 
Skyddade områden är en resurs för friluftslivet och handlar om att naturområden 

ska göras attraktiva för friluftsliv och rekreation. 

Naturvårdsverkets preciseringar 

1. Alla nya beslut om naturreservat eller nationalparker har föreskrifter som 

inte är onödigt ingripande när det gäller friluftsliv och organiserad verk-

samhet.  

2. Skyddade områden, som är utsedda som särskilt besöksintressanta, har fö-

reskrifter och skötselplaner som uppdaterats när det gäller friluftsliv och 

organiserad verksamhet. 

3. Riktlinjer och metoder för zonering som planeringsverktyg för friluftsliv 

inom skyddade områden finns och används i samtliga län samt i kommuner 

med lämpliga områden. 

4. Antalet skyddade områden vars syfte är att främja friluftsliv ökar kontinu-

erligt. 

5. Områden som skyddas utan stöd av miljöbalken eller på frivillig väg och 

som bedöms ha betydelse för friluftslivet bör i dialog med berörda markä-

gare uppmärksammas. 

 

Karta som visar skyddade områden. Källa: Regional handlingsplan för grön infrastruktur. 
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Förslag till åtgärder 

Åtgärdsförslag Förslag till ansvarig  

 kommun Länsstyrel-
sen 

Regionen 
och myn-
digheter 

Ideella or-
ganisat-
ioner 

Bilda nya naturreservat för friluftslivet. X X   

Utse kontaktpersoner i kommun respektive 
länsstyrelse för i dialog angående naturreser-
vat. 

X X   

Framhåll och marknadsför kommunens fri-
luftsområden. Kommer i skymundan för natur-
reservaten. 

X    

Fokusera på vattnets betydelse för friluftslivet 
och säkerställ att det alltid finns tillräckligt 
bred passage utmed vattnet för allmänheten 
vid bebyggelse.  

X X X  

Ge friluftsfrågorna stor vikt i ÖP-arbetet.  X    

Samordna GIS-arbetet med information och 
attribut. 

X X   

Kartlägg, skydda och informera om tysta om-
råden som underlag i kommunernas planar-
bete. 

X    

Säkerställ de friluftsområden, utanför detalj-
plan, som är välbesökta men som idag sak-
nar långsiktigt skydd.   

X    

Bedriv aktiv tillsyn för att få bort privata an-
läggningar, exempelvis bryggdäck som hind-
rar allemansrättslig tillgång till stranden. 

X X   

Översyn av föreskrifter för allmänheten i na-
turreservaten för att möjliggöra eller reglera 
friluftslivet. 

X X   

Sociala anordningar i reservaten ska läggas 
in på länsstyrelsens webb om naturreservat. 
 

X X   
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2.8  Ett rikt friluftsliv i skolan 
Ett rikt friluftsliv i skolan innebär att förskolor, förskoleklasser, grundskolor och 

motsvarande bedriver friluftslivsverksamhet och undervisning om en god miljö och 

hållbar utveckling enligt styrande dokument. 

Naturvårdsverkets preciseringar 

1. Ges goda möjligheter till friluftsliv och utomhusvistelse. 

2. Får kunskaper om förutsättningar för en god miljö och hållbar utveckling 

3. Att hänsyn tas till individens förutsättningar och behov att få tillgång till ett 

rikt friluftsliv. 

Förslag till åtgärder 

Åtgärdsförslag Förslag till ansvarig 

 kommun Länsstyrel-
sen 

Regionen 
och andra 
myndigheter 

Ideella 
organi-
sationer 

Avsätt och bevara naturmark och skog som 
skolskogar. 

X    

Gynna biologisk mångfald på olika sätt i 
skolskogen med pedagogiska exempel. 

X    

Pedagogiska naturstigar för barn. X    

Bevara tätortsnära naturområden som kan 
nyttjas av skolorna. 

X    

Introducera friluftslivet som ämne i förskolor 
och skolor. 

X X   

Anordna friluftsdagar. X    

Nyttja naturen för utomhuspedagogik inom 
flera ämnesområden. 

X X   

Utbildning för skolpedagoger. X X X X 

Fortsatt utveckling av Skogsstyrelsens sats-
ning ”Skogen i skolan”. 

  X  
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2.9  Friluftsliv för god folkhälsa 
Friluftsliv för god folkhälsa handlar om att skapa goda förutsättningar så att männi-

skor kan vara regelbundet fysiskt aktiva i natur- och kulturlandskapet. 

Samhället står inför en rad utmaningar kopplade till våra levnadsvanor och livsstil, 

till exempel har stillasittande och psykisk ohälsa ökat. Friluftslivet kan utgöra en 

viktig resurs i folkhälsoarbetet. Naturvistelse har flera positiva hälsoeffekter, såväl 

fysiskt som psykiskt och friluftsliv ger möjlighet till fysisk aktivitet, avkoppling, 

rekreation och återhämtning.  

Naturvårdsverkets preciseringar 

1. Genomförandet av effektiva insatser följs upp i kommuner. Det följs också 

upp hur samverkan mellan kommuner, landsting och den ideella sektorn 

skapar förutsättningar för fler människor att bli eller förbli fysiskt aktiva 

genom friluftsliv.  

2. Evidensbaserade indikatorer som belyser sambandet mellan friluftsmiljöer 

och hälsa etableras. 

3. Utifrån aktuell forskning sammanställs kunskaper om effektiva metoder 

och insatser som främjar vistelser i friluftsmiljöer och hälsa. Dessa sprids 

till kommuner, landsting, ideella organisationer och andra berörda aktörer. 

4. Antalet kommuner som uppnår kriterierna fastställda för Sveriges frilufts-

kommun ökar. 

Förslag till åtgärder 

Åtgärdsförslag Förslag till ansvarig 

 kommun Länsstyrel-
sen 

Regionen 
och myn-
digheter 

Ideella or-
ganisationer 

Uppföljning av Regionens och kommunernas 
folkhälsoarbete beträffande friluftsliv 

X  X  

Friskvårdsprojekt ledda av ideella organisat-
ioner 

   X 

Verka för FAR, (fysisk aktivitet på recept) får 
ökad kännedom och tillämpning. 

  X  

  

Foto: Sofie Bernhardsson 
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2.10 God kunskap om friluftslivet 
God kunskap om friluftslivet innebär att det bör finnas etablerad forskning och sta-

tistikinsamling kring friluftsliv som utgår från ämnesfältets bredd och mångveten-

skapliga karaktär, är långsiktig över tiden och bygger på behoven hos friluftslivets 

aktörer. 

Naturvårdsverkets preciseringar 

1. Forskning om friluftsliv stöds på ett sätt som tillvaratar ämnets bredd, 

skapar bra möjligheter till finansiering och utveckling. En nationell nät-

verksorganisation är etablerad, angelägna forskningsområden är identifie-

rade och en nationell forskarskola är inrättad. Forskning om friluftsliv upp-

fattas som en attraktiv karriärväg och svensk friluftsforskning står sig väl 

internationellt. 

2. Statistik om friluftslivet finns och är utformad för att motsvara samhällets 

behov. Statistiska centralbyråns ULF-undersökning (undersökning om lev-

nadsförhållanden) och myndigheternas statistikinsamling har utvecklats för 

att passa de nya friluftslivspolitiska ambitionerna. 

3. Berörda myndigheter, organisationer, markägare, kommuner och företag 

har god kunskap och kompetens i frågor om friluftsliv, landskapets utform-

ning, hållbart nyttjande och natur- och kulturturism omfattande hela fri-

luftslivspolitikens bredd. 

4. Forskningsresultat och statistik om friluftsliv kommuniceras aktivt och 

sätts in i ett större sammanhang. 

 

Förslag till åtgärder 

 

Åtgärdsförslag Förslag till ansvarig  

 kommun Länsstyrel-
sen 

Regionen 
och myn-
digheter 

Ideella 
organi-
sationer 

Besöksenkäter, räkning och intervjuer 

i naturreservaten.  
X X   

Intervjuundersökningar om männi-
skors friluftsvanor. 

 X   

Bistå och följ Mistraprogrammet ”Sport 
& Outdoors” via GU. 

X X X X 

Besöksräkning i friluftsområden X X   

Uppföljning av Regionens satsning på 
ledutveckling. 

  X  
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 Kultur- och fritidsnämnden 

Teaterveckan 2020 – rapport efter genomfört arrange-
mang  

Förslag till beslut 

1 Rapporten läggs till handlingarna.        

Bakgrund 

Föreningen Teaterveckan ansökte i januari 2020 om bidrag till teater-

uppsättningen Den motvilliga nunnan att framföras i Folkets Park, Falkö-

ping. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 18 februari 2020 att bevilja 

teaterföreningen ett evenemangsbidrag på 80 000 kronor. Efter genomfört 

arrangemang skulle en rapport lämnas till kultur- och fritidsnämnden. 

Föreningen Teaterveckan har lämnat en rapport, inkommen den 21 december 

2020. Audition till teateruppsättningen hölls i mars. Därefter slog corona-

pandemin till. Under våren och sommaren hölls coronaanpassade repeti-

tioner och rekvisita tillverkades. Förhoppningen var länge att det skulle vara 

möjligt att genomföra en fullskalig teatervecka 8–11 oktober 2020. När 

hösten kom var det inte försvarbart att sätta upp föreställningen för publik. 

Föreställningen skrevs om och en mindre uppsättning genomfördes med ett 

begränsat antal skådespelare. Scen för scen spelades in och klipptes ihop till 

en liten filmatiserad föreställning. Filmen lades ut på Teaterveckans sociala 

kanaler. Av förklarliga skäl blev det inga publikintäkter men många av ut-

gifterna fanns dock kvar. Hälften av bidraget har återbetalats till kultur- och 

fritidsnämnden. 

Barnkonsekvensanalys 

I detta ärende görs ingen barnkonsekvensanalys eftersom det är en rapport 

som läggs till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 12 februari 2020 

Rapport från föreningen Teaterveckan       

 

 

 

Ulla Andersson 

Nämndsekreterare 



Rapport 2020-12-15 
Ett ovanligt år i coronapandemins tecken. 

 
 
 

 

Den motvilliga nunnan 
 

En humoristisk föreställning om medeltiden, kvinnor och Skaraborg. 
 
 

 
 

Folkets park, Falköping 
8-11 oktober 2020 

av och med Teaterveckan 
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Sammanfattning 
Föreningen Teaterveckan hade som mål att sätta upp tvåaktersföreställningen Den motvilliga 
nunnan på Folkets Park i Falköping under hösten 2020. Handlingen utspelas i Skaraborg, dels i 
modern tid och dels år 1173 då klostret håller på att byggas. 
 
Audition hölls i mars och många personer, från Piteå i norr till Göteborg i söder, ville vara med. 
Därefter slog coronapandemin till. Under våren och sommaren hölls coronaanpassade 
repetitionshelger och rekvisita tillverkades. Förhoppningen var länge att det skulle vara möjligt att 
trots allt genomföra en fullskalig teatervecka med sittande publik under vecka 41. 
 
När hösten väl kom bedömde vi dock att det inte var försvarbart att sätta upp föreställningen för 
publik. Dels med hänsyn till publiken men också för ensemblens skull. Efter stora våndor beslutades 
det att vi på kort tid skulle skriva om föreställningen och genomföra en mindre uppsättning med 
begränsat antal skådespelare (baserat på frivillighet). Repetitionerna skulle genomföras som det var 
tänkt med sedan spelas in scen för scen och klippas ihop till en liten filmatiserad föreställning. 
 
Ekonomiskt har vi av förklarliga skäl inte fått in några publikintäkter. Många av utgifterna fanns dock 
kvar. I samråd med kommunens kulturstrateg har vi avvaktat med att återbetala några av de medel 
som sökts och beviljats av Kultur- och Fritidsnämnden, Falköpings kommun tills dess att 
produktionen är klar. Totalt har produktionen kostat ca 40 000 kr varvid vi kan återbetala ungefär 
lika mycket till Falköpings kommun. 
 
Filmen finns nu tillgänglig för allmänheten på Teaterveckans sociala kanaler. 
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Målgrupp 
Vi riktar oss främst till familjer och en teater- och kulturhistoriskt intresserad allmänhet. Vår 
förhoppning var att också kunna locka ungdomar till föreställningarna genom den särskilda 
inramningen av nutid som blandas med dåtid och genom att särskilt rikta vissa föreställningar till 
skolan eller genom samarbete med Ungdomens hus i Falköping. 
 
Avsikten 2020 var att samarbetet med Ungdomens hus skulle utvecklas, ungdomar skulle bland 
annat få möjlighet att vara med back stage och lära sig om en produktion inifrån. Alla sådana 
ansatser var dock omöjliga på grund av coronapandemin. 
 
Inte heller någon skolföreställning eller föreställningar för allmänheten gick att genomföra. Vi 
hoppas att den kortare filmatiserade versionen får spridning och att föreställningen på så vis 
kommer allmänheten till del. 
 

 
Föreningen Teaterveckan 
Teaterveckan är en ideell förening som varje år gör ett större arrangemang men också ordnar 
workshops, utbildningar med mera för sina medlemmar. 
 
Grundtanken är att den som har ett stort intresse för teater men inte hinner (eller av andra orsaker) 
utveckla sitt intresse skall kunna göra det under en vecka men då mer intensivt. Huvuddelen av 
repetitioner och arbetet med föreställningen skall därför ske koncentrerat på en vecka.  
 
Föreningens bas är i Falköpings kommun där många av skådespelare och andra medlemmar också 
bor, flera kommer också utifrån för att få möjlighet att spela teater. Avsikten är att föreningens 
medlemmar både ska kunna utvecklas och bygga sina egna kontaktnät. 
 
Under 2020 var ungefär 20 personer involverade i den faktiska produktionen. Det är ungefär hälften 
så många som vi hade varit om föreställningen hade kunnat sättas upp fullt ut. 
 

Föreställningen 
Vi ville göra en humoristisk föreställning som roade publiken samtidigt som den varinformationsrik 
när den gäller historia och manar till diskussioner om vissa frågor. Pjäsen är aktuell eftersom det är 
viktigt att förstå vad som tidigare har hänt i ett område för att kunna se vad som händer nu. Genom 
att berätta om Falbygdens och Skaraborgs historia var vår förhoppning om att de som såg 
föreställningen skulle bli ambassadörer för bygden. Inte minst är det viktigt för de barn och unga 
som växer upp i Falköpings kommun. 
 
Den långa föreställningen (40+30 minuter) som vi skulle satt upp skrevs ner till ca 20 minuter (ett 
stort jobb bara det) för att kunna spelas coronaanpassat av ett mindre antal skådespelare. De stora 
ambitioner kring historieberättande och humor vi hade planerat får möjligen tonas ner en aning i det 
perspektivet men allt som allt blev den korta versionen ändå en sammanfattning av det vi hade tänkt 
göra. 
 
Den motvilliga nunnan skulle satts upp i totalt fyra föreställningar för allmänheten och därtill 
skolföreställningar. På grund av coronapandemin sattes inte någon föreställning upp för livepublik. 
Istället blev det den kortare filmatiserade versionen.  
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Genomförande – tidsplan 
Höst 2019– mars 2020 Manus skrevs färdigt 
Februari- april 2020 Ansökan om medel skickades 
Mars 2020 Audition och uppstart 14-15 mars  
April, maj, juli Repetitionshelger 
Juni 2020 Planerat biljettsläpp, först uppskjutet, sedan inställt från augusti. 
Juni- augusti 2020 Kostymer och rekvisita provades ut och färdigställdes 
September 2020 Planerad marknadsföring bedömdes som ogenomförbar p.g.a. 

restriktionerna. 
Oktober 2020 Teaterveckan 2020 
November- december 2020 Rapportering till finansiärer och sponsorer 
 

 

Framtiden - vad har vi lärt oss? 

På grund av coronapandemin har vi tvingats prova olika nya tekniska lösningar. Exempelvis har vissa 
deltagare repeterat via länk, det har varit spännande men utmanande. 

Under teaterveckan 2020 lärde sig föreningens medlemmar mycket om hur filmning går till och kan 
användas. Vi lärde oss om hur man livesänder, hur program fungerar och liknande. Även om dessa 
kunskaper inte kunde blomma ut fullt under årets teatervecka har vi övertygats om att dessa 
redskap gör en fortsättning möjlig även om pandemin fortsätter under 2021. 

Nu har vi både kompetens och till en del utrustning för att både kunna spela för en mindre publik 
och livesända en föreställning med flera kameror samtidigt. 

Samarbetspartners 

Vi samverkar med flera olika föreningar och organisationer. Under 2020 har vi dock endast tagit 
emot medel från Falköpings kommun som vi vill tacka extra mycket. Övriga samarbetspartners 
tackar vi för bra dialog. Vi hoppas kunna återuppta ett närmare samarbete i framtiden. 
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Ekonomi - den budget vi utgick ifrån 
Teaterveckan har inget intresse av att göra vinst på arrangemanget. Eftersom det är en ideell 
förening finns inte heller möjligheten att göra en förlust. Notera att vi inte kan dra av moms. Vi 
måste klara ett 0-resultat. Om det på något sätt skulle bli ett överskott kommer det att överföras till 
föreningens arrangemang kommande år. Vi ser föreningens verksamhet långsiktigt. 

 

Utgifter inkl moms kommentar 
Medverkande  
Boende/mat 25 000 Boende i närheten av parken. Delvis gemensam matl. 
Gage musiker/ 5 000 Framförallt för att täcka slitage etc. 
annan extern 
Resor/hyrbil 10 000 Främst transport av kulisser. 
 

Marknadsföring 
Affischer/flyers 2 000 Det vi delar ut och sätter upp. 
Annonser/nät och tryck 30 000 Vi kommer att marknadsföra arrangemanget regionalt. 
Programblad 3 000 Det vi delar ut på plats. Här finns alla sponsorers loggor. 
 

Teateruppsättningen 
Lokal 10 000 Hyra av Folkets park 
Ljud och ljus 58 251 Enligt billigaste offerten 
Övrigt 10 000 Oförutsett 

Rekvisita 
Dräkter 10 000 Inköp av kläder, tyger osv. Möjlighet att beställa något. 
Smink 2 000 Teatersmink 
Kuliss m.m. 8 000 Vi återanvänder mycket material fr tidigare föreställning 

Uppföljning 
Film och rapport 10 000 Dokumentation. För att kunna visas i andra sammanhang. 

Summa 183 251 

Intäkter 
Biljettförsäljning 20 000 Biljetter till vuxna och pensionärer. 
Studiefrämjandet 5 000 Genom cirklar. Vi kan även låna viss utrustning  + kopiera. 
Region väst 50 000 Ansökan skickas februari 2020 
Sparbankstiftelsen Alfa 30 000 Ansökan skickas februari 2020 
Falköpings kommun 80 000 Ansökan skickad februari 2020 

Summa intäkter 185 000 Måste ge minst nollresultat  
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Ekonomiskt utfall - så som det blev 

Ekonomiskt har 2020 varit ett mycket bekymmersamt år. Vi hade kvar många av våra kostnader men 
hade inte möjlighet att få några intäkter. Vi har löpande stämt av läget med kommunens tjänstemän 
för att diskutera hur vi kan gå vidare. Den förståelse som vi mött från både tjänstemän och (som vi 
hört) från Kultur- och Fritidsnämnden har  varit fantastisk. 

Vi har försökt bromsa våra utgifter så mycket som möjligt, exempelvis har vi avbokat ljud- och 
ljusanläggningar som skulle varit en mycket stor utgift. Under våren, när coronapandemin slog till, 
valde vi också att inte ta emot andra medel än de som beviljats av Falköpings kommun. Vi valde det 
för att kunna vara maximalt transparenta i hur medlen användes och är ödmjuka för att det är 
skattemedel vi brukar. 

 
På grund av Teaterveckans förändrade upplägg blev det alltså  stor skillnad på budget och faktiskt 
resultat. Av intäkterna gäller det främst minskade intäkter på biljettförsäljning och bidrag. Bland 
utgifter främst minskade utgifter från resor, ljud/ljus, marknadsföring, dräkter/kuliss m.m. I tillägg till 
det som står i tabellen har Studiefrämjandet också bidragit med kopiering av manus. Vi har därför 
ett överskott på 40 895 kr som vi kan betala tillbaka till Falköpings kommun. 
Vi avvaktar beslut och godkännande av den här rapporten 
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Den motvilliga nunnan 2020 Budget Resultat 
   
Utgifter   
   
Boende/mat  25 000  21522 
Gage musiker/annan extern 5 000  0 
Resor/hyrbil  10 000  0 
Affischer/flyers  2 000  0 
Annonser/nät och tryck  30 000  0 
Programblad  3 000  0 
Lokal  10 000 10 000 
Ljud och ljus  58 251  0 
Övrigt  10 000 1250 
Dräkter  10 000 209 
Smink  2 000 0 
Kuliss m.m.  8 000 0 
Film och rapport  10 000  6379 
   
Summa utgifter 183 251 39360 
   
Intäkter   
   
Biljettförsäljning  20 000  0 
Studiefrämjandet  5 000  0 
Region väst  50 000 0 
Sparbankstiftelsen Alfa  30 000  0 
Falköpings kommun  80 000  80 000 
Övriga intäkter 0 255 
   
Summa intäkter  185 000  80 255 



Kontakt  
Egil Josefson, ordförande i Teaterveckan 
Trädgårdsgatan 6 
521 32 Falköping 
076 80 20 559 
egil.josefson@gmail.com 
 
 
Petra Lundgren, vice ordförande i Teaterveckan 
Rantens Gårds Väg 4, Lägenhetsnummer 1001. 
521 31 Falköping 
070 22 89 984 
ilbecka@yahoo.se 

 

Hemsida 
www.teaterveckan.se 
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§ 17 Dnr 2020/00009 805 

Föreningen Teaterveckan – ansökan om evenemangs-
bidrag till teaterföreställningar i oktober 2020 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1 Föreningen Teaterveckan beviljas ett evenemangsbidrag på 80 000 kronor 

till teateruppsättningen Den motvilliga nunnan den 8–10 oktober 2020. 

2 Efter genomfört evenemang ska föreningen lämna in en rapport till 

kultur- och fritidsnämnden.  

3 Kultur- och fritidsnämnden förbehåller sig rätten att återkräva bidraget 

om evenemanget inte genomförs enligt ansökan.  

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Gunnar Fredh (SD) i handläggningen av detta 

ärende.      

Bakgrund 

Föreningen Teaterveckan söker ett evenemangsbidrag på 80 000 kronor för 

att sätta upp teaterföreställningen Den motvilliga nunnan den 8–10 oktober 

2020 i Folkets Park i Falköping.  

Föreställningen utspelar sig i både nutid och under år 1173 då Gudhems 

kloster uppfördes. Föreningen vill genom föreställningen berätta om en 

spännande tid i Skaraborgs historia men vill också utmana och provocera 

publiken kring kvinnornas roll genom historien. Föreställningen riktar sig till 

en bred publik med intresse för teater såväl som kulturhistoria och passar för 

både barn, unga och vuxna. Föreningen Teaterveckans idé är att ge teater-

intresserade möjlighet att själva agera, på scenen eller att vara en del i pro-

duktionen. I år planerar Teaterveckan att skapa ett tätare samarbete med 

kommunens öppna ungdomsverksamhet och med Kultur i skolan.  

Föreningen planerar fyra föreställningar för allmänheten och eventuellt två 

skolföreställningar. Kostnaderna beräknas till 183 000 kronor och intäkterna 

hoppas föreningen blir runt 185 000 kronor. Föreningen har ett samarbete 

med Studiefrämjandet och söker, förutom hos Falköpings kommun, även 

bidrag hos Västra Götalandsregionen samt Sparbankstiftelsen Alfa.  

Tjänsteutlåtandet, daterat den 31 januari 2020, har utarbetats av kultur-

strategen Karin Hermansson.  

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under           

§ 13/2020.  

  

Paragrafen skickas till  
Föreningen Teaterveckan 

Karin Hermansson, kulturstrateg            









 

 
 
 
 
 

 

Den motvilliga nunnan 
 

En humoristisk föreställning om medeltiden, kvinnor och Skaraborg. 
 
 

 
 

Folkets park, Falköping 
8-11 oktober 2020 

av och med Teaterveckan 
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Kortfattat 
Föreningen Teaterveckan sätter upp Den motvilliga nunnan. Det är omarbetat version av 
föreställningen med samma namn som sattes upp i Gudhems klosterruin 2011. Handlingen utspelas i 
Skaraborg, dels i modern tid och dels år 1173 då klostret håller på att byggas. 
 
Vi vill utmana och provocera publiken kring kvinnors roller både nu och då samt berätta om en 
väldigt intressant del av Skaraborgs historia. Föreställningen är skriven som ett familjedrama och är 
tänkt att roa men har en grund i vårt områdes verkliga historia. Grunden i verkliga fynd och fakta gör 
Den motvilliga nunnan lämplig som skolföreställning. Tanken är att under ett antal föreställningar ta 
med våra besökare till en annan tid. 
 
Teaterföreställningarna sätts upp i och i samarbete med Folkets park, Falköping.  
 

Målgrupp 
Vi riktar oss främst till familjer och en teater- och kulturhistoriskt intresserad allmänhet. Vår 
förhoppning är att också kunna locka ungdomar till våra föreställningar genom den särskilda 
inramningen av nutid som blandas med dåtid och genom att särskilt rikta vissa föreställningar till 
skolan eller genom samarbete med Ungdomens hus i Falköping. 

 
Föreningen Teaterveckan 
Teaterveckan är en ideell förening som varje år gör ett större arrangemang men också ordnar 
workshops, utbildningar med mera för sina medlemmar. 
 
Grundtanken är att den som har ett stort intresse för teater men inte hinner (eller av andra orsaker) 
utveckla sitt intresse skall kunna göra det under en vecka men då mer intensivt. Huvuddelen av 
repetitioner och arbetet med föreställningen skall därför ske koncentrerat på en vecka.  
 
Föreningens bas är i Falköpings kommun där många av skådespelare och andra medlemmar också 
bor, flera kommer också utifrån för att få möjlighet att spela teater. Avsikten är att föreningens 
medlemmar både ska kunna utvecklas och bygga sina egna kontaktnät. 
 

Föreställningen 
Vi vill göra en humoristisk föreställning som roar vår publik samtidigt som den är informationsrik när 
den gäller historia och manar till diskussioner om vissa frågor. 
 
Det är en aktuell pjäs eftersom det är viktigt att förstå vad som tidigare har hänt i ett område för att 
kunna se vad som händer nu. Att berätta om Falbygdens och Skaraborgs historia och därmed göra 
våra invånare till ambassadörer för besöksmålen i området är viktigt. Inte minst är det viktigt för de 
barn och unga som växer upp i Falköpings kommun. 
 
Teaterveckan vill visa hur vi kan använda både dåtiden och nutiden för att försöka förstå hur vi vill att 
framtiden ska se ut men samtidigt bjuda publiken på en medryckande och intensiv teaterupplevelse. 
 
Intrigen i korthet 
Maja, nn ung kvinna som medverkar vid en arkeologiska utgrävning av Gudhems kloster, gör en 
sensationell upptäckt. I en grav hittar hon en nunna som utan tvekan har blivit mördad. Medan 
hennes kollegor ringer pressen, kallar till möten så lägger sig Maja för att vila. 
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Hon vaknar omtumlad på samma plats år 1173. Den tid då klostret håller på att byggas. Motvilligt 
tvingas hon acceptera en ny livssituation som nunna. 
 
Till en början ter sig livet ganska lugnt, men snart förvandlas Majas tillvaro till ett märkligt hopkok av 
intriger, medeltida byggnadskonst och en liten kärlekshistoria. I klostret finns fria kvinnor, 
bortskämda leksystrar som placerats i klostret i väntan på att giftas bort, en arg fransk priorinna, 
byggherrar från Frankrike och Tyskland och en galen tempelriddare. 
 
För att inte avslöja för mycket stannar vi där. 
Passar det barn då? Javisst - hela familjen. 
Om det slutar lyckligt? Självklart. 
 
Vi som skriver manus 
Möjligen framstår det som avancerat för en ideell förening att göra ett manus baserat på historisk 
vetenskap och kvinnors roller i olika tider. Vår manusgrupp är dock bred i som kompetens, road av 
utmaningar och mycket engagerad. De flesta har tidigare skrivit flera teatermanus i olika 
sammanhang. Tillsammans har vi en mycket gedigen utbildningsbakgrund även om alla inte är 
verksamma inom sina verksamhetsområden idag. I manusgruppen ingår Markus Frisen 
(kulturvetenskap), Egil Josefson (arkeologi, religionsvetenskap, litteraturvetenskap), Daniel Fredh 
(geologi, arkeologi, historia) och Sophia Engström (...).  

 
Hur många föreställningar? 
Den motvilliga nunnan ges i totalt fyra föreställningar för allmänheten. Därtill kan skolföreställningar 
komma att läggas till. 
 
Föreställningarna är uppdelade i två akter (lite kortare än fullängd) om 40 + 30 minuter. Möjlighet till 
fika eller mat ges mellan akterna beroende på vad vår samarbetspartner kan erbjuda. 
 
Vi räknar med att kunna erbjuda 200 personer sittplats vid varje föreställning. Om vi har fyra fullsatta 
föreställningar skulle totalt 800 personer kunna se föreställningen. 
 
Torsdag 8 oktober 
Förmiddag - möjlig skolföreställning 
 
Fredag 9 oktober 
Förmiddag - möjlig skolföreställning 
Kl. 19 Föreställning 1 
 
Lördag 10 oktober 
Kl. 12 Föreställning 2 
Kl. 19 Föreställning 3 
 
Söndag 11 oktober 
Kl. 12 Föreställning 4 
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Genomförande – tidsplan 
Höst 2019– mars 2020 Manus omarbetas och skrivs färdigt 
Februari- april 2020 Ansökan om medel och sponsorer skickas 
Mars 2020 Audition och uppstart 14-15 mars  
April, maj, juli Eventuellt repetitionshelger 
Juni 2020 Biljetter släpps, annonsering påbörjas 
Juni- augusti 2020 Kostymer och rekvisita provas ut och färdigställs 
September 2020 Medverkan på olika evenemang som marknadsföring 
Oktober 2020 Teaterveckan 2020 
November- december 2020 Rapportering och till finansiärer och sponsorer 
 

Vilka gör 
Teaterveckan är en ideell förening, alla som medverkar gör det utan ersättning som lön och liknande. 
Vi räknar med att ca 30-40 personer kommer att vara delaktiga i produktionen. 
 
Följande roller kan vara intressanta ur ett genomförandeperspektiv 
 
Producent Egil Josefson (med hjälp av styrelsen) 
Regissörer Markus Frisén, Egil Josefson + 2 st assistenter 
Manus (omarbetad version) Markus Frisén, Daniel Fredh, Sophia Engström, Egil Josefson 
Kuliss Daniel Fred (samordnare) 
 

Föreställningar för barn och unga 
 

Skolor 
Vi vill erbjuda elever i Falköpings skolor att komma till en av föreställningarna. Vårt förslag är att hela 
årskurs fem eller sex får komma på en föreställning. Lokalen är stor nog att rymma en hel årskurs 
(ca 400 elever) samtidigt. Vilken årskurs som kan vara aktuell överlåter vi till kultursamordnarna att 
avgöra. Nedan finns ett utdrag ur skolverkets läroplan. Teaterveckan kan inte ta ansvar för 

transporter 
till och från Folkets park. En förutsättning för att kunna genomföra en eller flera skolföreställningar är 
att vi har de ekonomiska förutsättningar som krävs i övrigt. 
 
Ur läroplan och kursplaner för grundskolan (lgr11): 

I årskurs 4–6 

Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 

● Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnåldern. 
● Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och 

migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem. 
● De nordiska staternas bildande. 
● Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och 

de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor 
och grupper. 

● Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser. 

4 
 



 

● Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra 
kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor 
för barn, kvinnor och män. 

Öppen ungdomsverksamhet 
Det vore roligt att kunna bidra till att öka intresset för teater och att ungdomar kanske själva 
starta verksamheter. Teaterveckan vill gärna medverka på Ungdomens hus i Falköping under 
hösten 2020 och hålla i improvisationsövningar. Ungdomarna är sedan välkomna att närvara 
på någon av föreställningarna i Folkets park utan kostnad. 
 
En intressant möjlighet vore att bjuda in ungdomarna från öppen ungdomsverksamhet att 
vara med på generalrepetitionen av föreställningen. De kunde då först få en visning av hur 
det ser ut bakom kulisserna vid en teaterföreställning. Hur logerna ser ut, var rekvisitan 
förvaras och hur ett ljudmixerbord fungerar. Därefter får ungdomarna ta plats och titta på 
föreställningen. 

Marknadsföring 
Föreställningarna kommer att marknadsföras på olika sätt. Lokalt genom pressvisningar, våra nätverk 
(både på nätet och med riktiga människor) och affischer. Regionalt genom annonsering och 
deltagande på olika kulturarrangemang där vi förhoppningsvis kan locka fler besökare till Falköpings 
kommun. 

Samarbetspartners 

Vi samverkar med flera olika föreningar och organisationer. Observera att exempelvis ekonomisk 
hjälp ännu inte har beviljats från alla vi sökt hos. Dessa vill vi alltså ska bli samarbetspartners. Våra 
viktigaste samverkansparter för teaterveckan 2020 är: 

Studiefrämjandet Skaraborg 
Falköpings kommun 
Västgöta hird 
Region Väst 
Sparbankstiftelsen Alfa 
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Finns det något som är bra för andra? 
Teaterveckans återkommande kulturarrangemang ger möjlighet för både en lokal och en regional 
publik att ta del av teater och relaterade arrangemang. Det ökar förhoppningsvis det generella 
intresset för olika kulturyttringar. 
 
Genom att förlägga föreställningen till både nutid och dåtid hoppas vi kunna locka ungdomar att ta 
del av teatervärlden som numera kan sägas tillhöra kulturens ”finrum”. Vi upplever att den 
målgruppen (utanför de större städerna) delvis är utestängd från teaterscenen. 
 
Vi vill vara med och bidra i det demokratiska samtalet. Teaterveckan är helt opolitisk men genom att 
lyfta frågor som kvinnors roller och möjligheter genom historien och i nutiden möjliggör vi för 
utvecklande samtal och utmanar kanske i viss mån rådande normer. Vad man kommer fram till är 
inte det viktiga. Vi söker diskussionen. 
 
Att berätta om kulturhistorien på Falbygden är viktigt för oss. Området döljer många händelser och 
viktiga skeenden genom nästan 10 000 år. Att förlägga handlingen till Skaraborg tror vi är ett bra sätt 
att kunna berätta om området på ett helt nytt sätt. Den som ser föreställningen kan så att säga lära 
sig saker utan att hen egentligen är medveten om att det var vad som hände. 
  
Vi ska inte heller glömma bort att även medlemmarna i teaterveckan är betjänta av arrangemanget. 
De kommer att lära sig kulturhistoria, hur teater spelas, vissa lär sig om marknadsföring, andra om 
rekvisitabygge. Alla, både ungdomar och vuxna får en unik chans att bredda sina personliga nätverk. 
Teaterveckans styrelse och ledningen för teaterprojektet 2020 är mycket erfaren inom flera olika 
kulturella områden. Att lära av varandra är centralt. En spännande bonus är att vi förhoppningsvis 
skapar Falbygdens framtida kulturbärare och kulturambassadörer. Självklart kommer vi åka på 
exkursion på Falbygden under teaterveckan. 
 
Om vi lockar turister till bygden måste dessa givetvis sova och äta någonstans. Ett lokalt arrangemang 
ger positiva ringar på vattnet. 
 

Biljetter 
Vi skulle helst se att det var fri entré till föreställningarna men av praktiska och ekonomiska skäl kan 
det vara bra att sälja biljetter. Vi får inte minst en bild av hur många som kommer och kan styra 
föreställningarna genom det. Vårt förslag är att biljetter kostar 100 kr för vuxen, är gratis för barn 
upp till 18 år och 50 kr för studerande eller pensionär. 

Av våra 800 biljetter vill vi sälja för 20 000kr. Det relativt låga beloppet beror på att vi ju önskar en 
ung publik. Eftersom vi samtidigt inte vill att just de skall betala slår vårt mål mot ekonomin.  

Vi kommer att erbjuda skolklasser (i samråd med samordnarna för kultur i skola) att se någon av 
föreställningarna utan kostnad. Även den öppna ungdomsverksamheten i Falköping kommer 
erbjudas att se föreställningarna utan kostnad. 
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Ekonomi 
Teaterveckan har inget intresse av att göra vinst på arrangemanget. Eftersom det är en ideell 
förening finns inte heller möjligheten att göra en förlust. Notera att vi inte kan dra av moms. Vi måste 
klara ett 0-resultat. Om det på något sätt skulle bli ett överskott kommer det att överföras till 
föreningens arrangemang kommande år. Vi ser föreningens verksamhet långsiktigt. 

 

Utgifter inkl moms kommentar 
Medverkande inkl moms kommentar 
Boende/mat 25 000 Boende i närheten av parken. Delvis gemensam matl. 
Gage musiker/ 5 000 Framförallt för att täcka slitage etc. 
annan extern 
Resor/hyrbil 10 000 Främst transport av kulisser. 
 

Marknadsföring 
Affischer/flyers 2 000 Det vi delar ut och sätter upp. 
Annonser/nät och tryck 30 000 Vi kommer att marknadsföra arrangemanget regionalt. 
Programblad 3 000 Det vi delar ut på plats. Här finns alla sponsorers loggor. 
 

Teateruppsättningen 
Lokal 10 000 Hyra av Folkets park 
Ljud och ljus 58 251 Enligt billigaste offerten 
Övrigt 10 000 Oförutsett 

Rekvisita 
Dräkter 10 000 Inköp av kläder, tyger osv. Möjlighet att beställa något. 
Smink 2 000 Teatersmink 
Kuliss m.m. 8 000 Vi återanvänder mycket material fr tidigare föreställning 

Uppföljning 
Film och rapport 10 000 Dokumentation. För att kunna visas i andra sammanhang. 

Summa 183 251 

Intäkter 
Biljettförsäljning 20 000 Biljetter till vuxna och pensionärer. 
Studiefrämjandet 5 000 Genom cirklar. Vi kan även låna viss utrustning  + kopiera. 
Region väst 50 000 Ansökan skickas februari 2020 
Sparbankstiftelsen Alfa 30 000 Ansökan skickas februari 2020 
Falköpings kommun 80 000 Ansökan skickad februari 2020 

Summa intäkter 185 000 Måste ge minst nollresultat  
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Kontakt  
Egil Josefson, ordförande i Teaterveckan 
Trädgårdsgatan 6 
521 32 Falköping 
076 80 20 559 
egil.josefson@gmail.com 
 
 
Petra Lundgren, vice ordförande i Teaterveckan 
Rantens Gårds Väg 4, Lägenhetsnummer 1001. 
521 31 Falköping 
070 22 89 984 
ilbecka@yahoo.se 

 

Hemsida 
www.teaterveckan.se 
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 Kultur- och fritidsnämnden 

Valle Baroque 2020 – rapport efter genomfört arrange-
mang 

Förslag till beslut 

1 Rapporten läggs till handlingarna.        

Bakgrund 

Göteborg Baroque, ideell förening, ansökte i januari 2020 om bidrag till 

barockmusikfestivalen Valle Baroque 2020. Kultur- och fritidsnämnden 

beslutade den 18 februari 2020 att bevilja föreningen ett evenemangsbidrag 

på 100 000 kronor. Efter genomfört arrangemang skulle en rapport lämnas 

till kultur- och fritidsnämnden. 

Föreningen Göteborgs Baroque har lämnat en rapport, inkommen den 28 ja-

nuari 2021. På grund av coronapandemin fick arrangemanget ta hänsyn till 

de restriktioner som gällde. Ett axplock av det som anordnades var en barn-

föreställning vid Rantens Kvarn och barockpub på Vilhelmsro gårdscafé 

med begränsat publikantal samt sånginspirationsvideor på sociala medier 

som skapades under hela hösten 2020. Arrangemanget var ett samarbete med 

Skara och Falköpings kommuner, Kulturrådet och Västra Götalandsregion-

en. Föreningen är nöjd med att festivalen kunde genomföras. 

Barnkonsekvensanalys 

I detta ärende görs ingen barnkonsekvensanalys eftersom det är en rapport 

som läggs till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 12 februari 2021 

Rapport från Göteborg Baroque, ideell förening       

 

 

 

 

Ulla Andersson 

Nämndsekreterare 



Redovisning för barockmusikfestivalen Valle Baroque 2020 
 

1. Evenemangets namn: Valle Baroque 

2. Datum för evenemanget: 15-18 augusti 2020, Falköping och Skara kommun, samt streamat 

via Facebook, Youtube och Instagram från 14 augusti till 31 december. 

3. Arrangör: Göteborg Baroque ideell förening 

4. Samarbetspartners: 

a. Falköpings församling. Lokaler för kurser. Fika till kursdeltagare. Konsertplatser 

(inställt) 

b. Varnhems församling. Konsertlokaler. Fika till medverkande (inställt) 

c. Falköping NU. Kontaktskapare. Praktisk hjälp 

d. Skara kommun. Bidrag till Valle Baroques del i Skara kommun med fokus på 

barnföreställning och 1700-talsveckan. (genomfördes till viss del) 

e. Skara domkyrkoförsamling. Konsertlokal och teknisk personal. (inställt) 

f. Mössebergs kurort. Spelställe (inställt) och partner för logi 

g. Vilhelmsro gårdscafé. Spelställe och partner för mat  

5. Hur evenemanget bidragit till att främja det goda livet för kommuninnevånarna: Valle 

Baroque har för 8:e gången givit innevånarna i Falköping kommun tillgång till barockmusik på 

allra högsta internationella nivå. Konserter och evenemang har varit på många olika platser 

dit en lätt har kunnat ta sig. Inramningen har varit olika beroende på arrangemangets 

karaktär. T.ex. spelades barnföreställning vid Rantens kvarn, barockpub på Vilhelmsro 

gårdscafé och sånginsirationsvideos på sociala medier. 

6. Hur evenemanget bidragit till att stärka kommunens varumärke som evenemangsort: Alla 

medverkande under festivalen bodde på hotell Falköping. Covid-19-pandemin har satt djupa 

spår i hur festivalen kunde genomföras. Stora delar fick ställas in och annat fick planeras om 

och flyttas pga restriktioner. Körkursen uteblev exempelvis och inspirationsfilmer för 

körsångare spelades in som per 31 december setts av 5383 personer. Vi upplever att Valle 

Baroque är ett numer starkt varumärke inom den klassiska kulturvärlden i Norra Europa, där 

finns alltid Falköping med i marknadsföring och presentationsmaterial. Omgivningar, 

boendemöjligheter, evenemangsplatser och infrastruktur gör att Falköpings kommun är en 

välfungerande stam för Valle Baroque där Skara och till viss del Skövde utgör viktiga grenar 

och lövverk för att kunna erbjuda publik och medverkande fantastiska upplevelser och 

arbetsmöjligheter.   

7. Om målen för evenemanget uppfylldes: De evenemang som genomfördes gjordes med de 

restriktioner som Covid-19 krävde vilket gjorde att publikantalet var begränsat. I övrigt 

gjordes flera evenemang digitalt och dessa fick stor spridning. Programpunkter och antal 

visningar och delningar redovisas i den ekonomiska rapporten. 

8.  Vilka som kom och fördelning i ålder/kön: Till de få fysiska evenemang som gick att 

genomföra kom de som var intresserade av klassisk musik, mat eller det pedagogiska 

utbudet gällande barnkonserterna. Då restriktionerna satte spärrar gällande antal är 

materialet för att föra en diskussion kring publik väldigt begränsat. Vad gäller de digitala 

eventen så är de som tittat ännu svårare att veta som faktiskt tittar och delar. Eventen ses av 

våra följare på de digitala plattformarna främst men vid delningar så ser även andra utanför 



den sfären filmerna vilket är viktigt. Vid markandsföring på plattformarna siktar vi på Västra 

Götalandsregionen och kultur men har i övrigt inga avsmalnande faktorer vilket gör att 

spridningen blir stor både vad gäller ålder och kön som social och etnisk bakgrund. 

9. Hur det gick ekonomiskt: En ekonomisk redovisning bifogas. Då året varit konstigt och 

festivalen var tvungen att ställa om fick Valle Baroque godkänt en ansökan om att få använda 

bidraget från Västra Götalandsregionen under hela hösten och till inspelning av digitalt 

material. Då kostnader för detta är stora styrdes hela Västra Götalansregionen bidrag om till 

att användas under höstens digitala produktion. Även ett digitaliseringsbidrag från 

Kulturrådet beviljades för bl.a. dessa produktioner. 

Det gör att intäkterna för delen som hänförs Falköpings kommun endast innefattar Falköping 

kommuns bidrag vilket tidigare år inte gjort. Då har regionens delats upp mellan de 

aktiviteter som föregått i Falköping och Skara kommuner. 

Trots detta har Göteborg Baroque tvingats gå in med en ansenlig mängd egna medel, 

205 800 SEK, för att budgeten skulle balanseras totalt sett. 

I projekt av smal karaktär och där den fysiska publikens insats rent ekonomisk är av betydelse 

leder självklart pandemier i den storlek som vi nu upplever till radikala förändringar för hur 

kultur kan bedrivas men festivalen har överlevt och räknar med återkomma mer eller mindre 

som vanligt när restriktioner släpper och en återgång till normala sociala interaktioner är 

möjliga igen. 

10. Vad gick bra och vad gick mindre bra samt analys: Allting gick bra efter omständigheterna. 

Alla har varit förstående kring den situation som råder vilket totalt sett gör att en trygghet i 

att festivalen även fortsättningsvis kan vara en angelägen del i Falköping kommuns 

kulturutbud, för alla i kommunen. 

11. Erfarenheter: Valle Baroque är en ganska välfungerande plattform för en 

barockmusikfestival. Årets festival ses helt och håller i ljuset av Covid-19, där erfarenheterna 

handlar om hur en digital produktion genomförs på ett bra sätt. Långsiktigt ser festivalen 

dock att det fysiska mötet är det som bygger festivalens styrka. Att digitalisera visa delar av 

festivalen, såsom inspiration för olika saker är inslag som kan komma att fortsätta men i 

övrigt ser vi inte att resurser för digitalisering i någon större omfattning är rimliga att lägga 

för att nå samma kvalitet i de produktionerna som de mer vanliga konsertformerna har när 

publik är på plats i rummet. 

Programpunkter redovisas i den ekonomiska rapporten 



2020 Valle Baroque, utfall
Intäkter

Biljetter 0

Krisstöd för digitalisering, Kulturrådet 131 200

Falköping kommun 100 000

Skara kommun 63 000

Västra Götalandsregionen 400 000

Ideella insatser+egen kontantinsats 205 800

Summa 900 000

Kostnader

Arvoden musiker 545 000

Resor 10 000

Logi 25 000

Marknadsföring 5 000

Redovisning/revision 5 000

Administrationskostnader 60 000

Inspelnings/streamings- kostnader 250 000

Summa 900 000

Resultat 0

Konserter Publik IRL Publik digitalt, 31 dec Delningar, 31 dec

Onsdag 12 augusti

Hanna Tiel, Krååks Östra flygel 13

Torsdag 13 augusti

Woodpeckers, Barnkonsert, Kråks Västra flygel 46

Woodpeckers, Barnkonsert, Kråks Västra flygel 13

Helena Ek och Peter Janson, Vilhelsmro gårdscafé 46

Fredag 14 augusti

Woodpeckers, Barnkonsert, Rantens kvarn 45

Lördag 15 augusti

Föreläsning kring 1700-talsdans, Västergötlands museum 43

Kurser

12-14 augusti: Digitala masterclasses för körsångare 5383 17

16 augusti: Digital föresläsning/hälsning  med baroquedans 256

Torsdag 14 oktober, samt fredag 15 oktober

Oktoberfest i Tyska Christinae kyrka 68 1041

Julhälsningar, inspelade och streamade

25 dec, Es ist ein Ros entsprungen 5379 52

26 dec, Vom Himmel hoch da komm ich her 1892 91

27 dec, Schlaf mein grüner Rosmarin, schlaf mein schimmrender Jasmin 3196 33

29 dec, Jesu, dulcis memoria 3457 33

0% 
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Redovisning Valle Baroque 2020, Falköping
Inkomster

Biljettintäkter 0

Kursavgifter 0

Statens Kulturråd 0

Falköping NU 0

Falbygdens Mat & Kultur 0

Västra Götalandsregionen 0

Falköpings Kommun 100 000

Summa 100 000

Utgifter

Arvoden musiker 65 000

Resor 13 000

Boende 12 000

Produktionskostnader 5 000

Marknadsföring 5 000

Summa 100 000

Resultat 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

100% 
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Kursavgifter
Statens Kulturråd
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§ 16 Dnr 2020/00006 805 

Valle Baroque 2020 – ansökan om evenemangsbidrag 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1 Föreningen Göteborg Baroque beviljas ett evenemangsbidrag på 100 000 

kronor för genomförande av Valle Baroque 2020. 

2 Efter genomfört evenemang ska föreningen lämna in en rapport till 

kultur- och fritidsnämnden.  

3 Kultur- och fritidsnämnden förbehåller sig rätten att återkräva bidraget 

om evenemanget inte genomförs enligt ansökan.  

Bakgrund 

Föreningen Göteborg Baroque söker ett evenemangsbidrag på 150 000 kro-

nor för att genomföra barockmusikfestivalen Valle Baroque för nionde 

gången. Festivalen genomförs den 12–16 augusti 2020 på flera platser i 

Skara och Falköpings kommuner. Under festivalen ges möjlighet till att gå 

på konserter och kurser i 1600- och 1700-talsmusik. Medverkar gör musiker 

och ensembler från hela Europa. Nytt i årets planering av festivalen är en 

satsning på Fyrverkerimusiken av Händel med tillhörande fyrverkeri eller 

lasershow i Plantis samt en stadsvandring med musikinslag i Falköping.  

Tjänsteutlåtandet, daterat den 29 januari 2020, har utarbetats av kultur-

strategen Karin Hermansson.  

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet under          

§ 12/2020.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Föreningen Göteborg Baroque 

Karin Hermansson, kulturstrateg            



Från: kommunikation@falkoping.se 
Skickat: den 28 januari 2020 13:46 
Till: Funktionsbrevlåda Kultur och Fritids fv 
Ämne: Inskickat formulär 
Bifogade filer: Budget_2020_Valle_Total.pdf 
 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Slutfört 
 
Evenemangets namn 
Valle Baroque 
 
Datum, tid och plats 
2020-08-12-2020-08-16 
 
Sökande förenings namn 
Göteborg Baroque ideell förening 
 
Föreningens kontaktperson 
Pierre Torwald 
 
Kontaktpersonens telefonnummer 
0707466110 
 
Kontaktpersonens e-postadress 
ekonomi@goteborgbaroque.se 
 
Vem är arrangör? 
Svenska kyrkan Falköping, 
Skara stift 
Skara kommun 
Västra Götalandsregionen 
Varnhems församling 
Vilhelsmro gårdscafe 
Mössebergs kurort 
Mössebergs Musikkår 
 
Berätta om evenemanget 
Inom ramen för ansökan avser Göteborg Baroque att sätta upp barockmusikfestivalen Valle Baroque för 
9:e gången. De två kurserna i körsång och naturtrumpetensemble är sedan 7 år en del av festivalens 
utbud. Kursledare för naturtrumpetensemblekursen är Pierre Torwald, körkursens ledare är ännu ej 
bestämd. Då inga medel ännu ej är beviljade är planeringen endast skissartad som följer: 
12 aug. Göteborg Baroque - Varnhems klosterkyrka 
12 aug. Pub Düben med Woodpeckers på Kråks herrgård, östra flygeln 
13 aug. WoodPeckers - kvittrande klanger på Kråks herrgård, västra flygeln 
13 aug. Helsinki Baroque Orchestra - Bach, en inre eld, S:t Olofs kyrka 
13 aug. Pub Düben med Helena Ek och Peter Jansson - Vilhelmsro gårdscafé 
14 aug. Vandring/stadsvandring Falköping med musikinslag 

mailto:ekonomi@goteborgbaroque.se


14 aug. Konsert på Amfiteatern på Plantis i Falköping 
14 aug. Pub Düben med Brand New Calvados Kavlåsstugan 
15 aug. Naturtrumpetensemblekonsert - Stora torget i Skara 
15 aug. WoodPeckers - kvittrande klanger på Skara utomhusscen 
15 aug. Maskeradbal med bl. a. Martin Bagge på Kråks herrgård 
15 aug. Nattkonsert, grupp ej bestämd 
16 aug. Gudstjänst med naturtrumpetensemblekursen i Varnhems klosterkyrka 
16 aug. Avslutningskonsert med Göteborg Baroque och körkursen i Varnhems klosterkyrka Festivalen 
jobbar för att skapa en helhetsupplevelse för alla besökare på festivalen, oavsett om man kommer från 
regionen eller inte. Planering sker så att den geografiska platsen för varje dag är relativt kompakt vad 
gäller konserter och möjlighet till mat/natur-upplevelser. 
Vi vill även att festivalen ska vara en bra arbetsplats för dem som medverkar och planerar alltid in tid för 
rekreation både på Mössebergs kurort och i den natur som finns runt Falköping där deltagarna bor. 
Medverkande är förutom de står nämnda ovan även Mössebergs Musikkår och inhyrda musiker från hela 
Europa. 
Evenemanget på Plantis kommer enligt nuvarande plan att avslutas med Fyrverkerimusiken av Händel 
och då kanske även fyrverkeri eller ännu hellre lasershow. 
Målet med festivalen är att erbjuda Falköping och Skara-bor en internationellt högkvalitativ festival med 
musik från 1600 och 1700-talet. Detta skapas genom att bjuda in ensembler och musiker från hela 
Europa samt att arbete med de lokaler som erbjuds lokalt. Med det rika och omfattande utbud av lokaler 
av olika karaktär och de olika parternas positiva hållning kan fantastiska möten skapas där den inte lika 
vana konsertbesökaren på ett otvunget sätt kan komma i kontakt med musiken samtidigt som en dricker 
en öl och äter en bit mat. Evenemanget som sådant breddar på detta sett utbudet som idag finns i 
kommunen. Festivalen är numer ett fast inslag i slutet på sommarlovet och hoppas så att förbli och 
därmed räknas som en fast del av kommunens kulturutbud med den trygghet som det ger och möjlighet 
till ytterligare förstärkning och förnyelse av ett redan ganska väl fungerande koncept. 
 
Tänk kring målgrupp/publik. Vilka vill ni nå? 
Vi siktar på en publik om totalt ca 1500 med musikintresserade i synnerhet, för kursverksmhet är det 
specialintresserade. Marknadsföring kommer att göras i dagspress, specialmagasin samt sociala medier. 
Tursitbyråer i Falköping, Skara och Skövde kommer att få flyers och infomaterial. 
 
Ekonomi - Ange hur mycket ni söker i evenemangsbidrag Budget_2020_Valle_Total.pdf 
 
Samtycke 
2020-01-28 13.45 
Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas enligt följande: 
Personuppgiftsbehandlingen grundar sig på samtycke. Ansvarig för behandlingen av de uppgifter som 
samlas in är kultur- och fritidsnämnden i Falköpings kommun som behöver dina uppgifter för att kunna 
komma i kontakt med ansvarig person som skickat in ansökan. De som får ta del av dina uppgifter är 
personal inom kultur- och fritidsförvaltningen. Lagringstiden för uppgifterna är minst tre år. Om 
ansökningen registreras med ett diarienummer blir lagringstiden för evigt. Frågor om behandlingen kan 
ställas till linda.jakobsson@falkoping.se. 
För mer information om hur vi behandlar personuppgifter se www.falkoping.se/samtycke. 

mailto:linda.jakobsson@falkoping.se
http://www.falkoping.se/samtycke


Totalbudget Valle Baroque 2020
Inkomster

Biljettintäkter 150 000

Kursavgifter 40 000

Statens kulturråd 120 000

Västra Götalandsregionen 400 000

Skara kommun 63 000

Falköpings Kommun 150 000

Summa 923 000

Utgifter

Arvoden musiker 500 000

Resor 73 000

Boende 110 000

Produktionskostnader 70 000

Administration och bokföring 80 000

Marknadsföring 90 000

Summa 923 000

Resultat 0

16% 

4% 

13% 

44% 

7% 

16% 

Inkomster 

Biljettintäkter
Kursavgifter
Statens kulturråd
Västra Götalandsregionen
Skara kommun
Falköpings Kommun

54% 

8% 

12% 

7% 

9% 

10% 

Utgifter 

Arvoden musiker

Resor

Boende

Produktionskostnader

Administration och bokföring

Marknadsföring



 

Staben 

 

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

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

Falköping StreetArt 2020 – rapport efter genomfört 
arrangemang 

Förslag till beslut 

1 Rapporten läggs till handlingarna.        

Bakgrund 

Rizoma Galleri ansökte i april 2020 om bidrag till Falköping StreetArt 2020. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 12 maj 2020 att bevilja föreningen 

ett evenemangsbidrag på 100 000 kronor. Efter genomfört arrangemang 

skulle en rapport lämnas till kultur- och fritidsnämnden. 

Rizoma Galleri har lämnat en rapport, inkommen den 1 februari 2021. På 

grund av coronapandemin blev den årliga festivalen i mycket mindre skala 

än tidigare men de som deltog var nöjda. Två nya muralmålningar skapades, 

en tunnel målades, workshop med att skapa stickers och utställning.  

Barnkonsekvensanalys 

I detta ärende görs ingen barnkonsekvensanalys eftersom det är en rapport 

som läggs till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 12 februari 2021 

Rapport från Rizoma Galleri       

 

 

 

 

Ulla Andersson 

Nämndsekreterare 



STREET ART FESTIVALEN 2020 / RIZOMA GALLERI 
RAPPORT 

I augusti arrangerade vi vår årliga street art festival, om än i mycket mindre 
skala än tidigare, inresestopp till Sverige gjorde att vi inte kunde ha 
internationella konstnärer på plats men som tur är finns det många 
fantastiska konstnärer på närmare håll. 


Två nya muraler målades, en av ORB (Robin Modén från Östersund) och en 
tunnel målades som en workshop under en helg av SCEB (Camilla Boström 
från Göteborg) tillsammans med en grupp unga tjejer från stan som fick 
chansen att sätta färg på sin dagliga promenad till skolan.


Under festivalens gång hade vi också en workshop tillsammans med 
REGELVERK (Jens från Malmö) som tillsammans med inspirerade barn 
skapade stickers på Rizoma och Jens gjorde även en mycket 
uppskattad installation av stickers han samlat från alla världens hörn. 


Utställningen i samband med festivalen innehöll också korta animationer från 
pappan och sonen bakom instagram kontot BLIXTSKEJTARNA, en kortfilm 
om Rizoma skapad av vår egna Yazan tillsammans med Awaz, och konst 
från Louie-David från Canada mm.


BUDGET RAPPORT 

KOSTNAD BUDGET (SÖKT 115,000) AKTUELLT (FÅTT 100,000)

Material (färg, penslar osv.) 25000 23637

Marknadsföring 2000 2750

Skyddsutrustning (staket, skyltar, byggställning osv.) 3000 1500

Arvoden Konstnärer och Artister 75000 54859

Uppehälle och resor 10000 17242

TOTAL 115,000 99988
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§ 31 Dnr 2020/00023  

Ansökan från Rizoma Galleri om evenemangsbidrag till 
Falköping StreetArt 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1 Föreningen Rizoma Galleri beviljas ett evenemangsbidrag på 100 000 

kronor för att arrangera Falköping StreetArt i augusti 2020. 

2 Efter genomfört evenemang ska en rapport lämnas in till kultur- och 

fritidsnämnden. 

3. Kultur- och fritidsnämnden förbehåller sig rätten att kräva tillbaka 

bidraget om evenemanget inte genomförs enligt ansökan.  

Reservation 

Milada Wurm (SD) och Matti Qvist (SD) reserverar sig till förmån för 

Milada Wurms yrkande.    

Bakgrund 

Föreningen Rizoma Galleri söker 115 000 kronor till att genomföra Falkö-

pings StreetArt under de två första veckorna i augusti 2020.   

Målet med festivalen är att skapa tre nya gatukonstverk i Falköpings stad och 

konstnärer kommer att anlitas från Sverige och Mexiko. Under veckorna 

som festivalen pågår planerar föreningen att arrangera workshops för barn 

och unga, konserter och skapartillfällen tillsammans med konstnärerna.   

I anslutning till festivalen planeras även aktiviteter i samarbete med Ung-

domens Hus samt medverkan i stadsvandringarna i Falköpings stad.   

Kostnaderna beräknas till 115 000 kronor och består till största delen av 

arvoden och resor till anlitade konstnärer samt material.  

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 21/2020 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 

Ansökan från Rizoma Galleri                  

Yrkanden 

Milada Wurm (SD) yrkar avslag på ansökan. Göran Gynnemo (KD) yrkar 

bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.      

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut respek-

tive Milada Wurms (SD) yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden 

har beslutat enligt arbetsutskottets förslag.      

  

Paragrafen skickas till  
Rizoma Galleri, Karin Hermansson, kulturstrateg            
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Förteckning över delegationsbeslut till 
kultur- och fritidsnämndens sammanträde  
den 23 februari 2021 

Delegation 

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

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

Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat.  

Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsut-

skottet, ordföranden och tjänstepersoner i enlighet med kultur- och 

fritidsnämndens delegationsbestämmelser.  

Ett beslut som en delegat fattar med stöd av delegationsbestämmelserna har 

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

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

fritidsnämnden när som helst återkalla delegationen. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ett delegationsbeslut som fattas med stöd av kultur- och fritidsnämndens 

delegationsbestämmelser ska anmälas till kultur- och fritidsnämnden vid 

dess nästkommande sammanträde. Samtliga anmälda delegationsbeslut 

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

ning. 

Delegationsbeslut  
 
Ordförandebeslut 

Diarienr Beslut Delegat 

2020/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunala idrottsanläggningar – ord-

förandebeslut 14 december 2020  

 

 

Förändringar i verksamheten vid Falbyg-

dens museum – ordförandebeslut 18 de-

cember 2020  

 

Kommunala idrottsanläggningar – ord-

förandebeslut 19 december 2020  

 

Kultur- och fri-

tidsnämndens ord-

förande 
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Stängning av Falköpings bibliotek – ord-

förandebeslut 19 december 2020  

 

Öppen ungdomsverksamhet – ordföran-

debeslut 21 december 2020  

 

Öppettider på Falköpings bibliotek och 

biblioteksfilialerna – ordförandebeslut      

28 december 2020  

 

Öppnande av kommunala idrottsanlägg-

ningar för föreningar med ungdoms-

verksamhet (födda 2005 och senare) – 

ordförandebeslut 25 januari 2021  

 

Öppnande av fritidsgårdarna för unga i 

åldern 12–16 år inom Öppen ungdoms-

verksamhet – ordförandebeslut 25 januari 

2021  

 

Öppnande av kommunala idrottsanlägg-

ningar för föreningar med barn- och 

ungdomsverksamhet – ordförandebeslut  

8 februari 2021 

 

Öppnande av fritidgårdar för unga födda 

2002 och senare inom öppen ungdoms-

verksamhet – ordförandebeslut 8 februari 

2021 

 

Avskrivning av fordringar 

 

 

Lotteriregistreringar 2020 
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Verksamhetschef  

Bad & Fritid 

 

Lotterihand-

läggare 



FÖRTECKNING ÖVER ANMÄLNINGSÄRENDEN 

Kultur- och fritidsnämnden 23 februari 2021 

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 

händelser som kan vara av intresse för kommunstyrelsen.   

Nr Ärende 

1 Beslut från kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet den 10 de-

cember 2020, § 36, om bidrag till utredning om framtida stöd till civil-

samhället (KFN 2020/61) 

2 Kommunstyrelsens beslut från den 13 januari 2021, § 5, om kommun-

styrelsens internkontrollplan för 2021 

 

 

 




