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§ 33 Dnr 2022/00036 

Kultur- och fritidsnämndens budgetunderlag för åren 
2023-2025 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att överlämna budgetunderlag till 

budgetberedningen inför flerårsplanen för år 2023-2025.  

Deltar inte i beslut 

Milada Wurm (SD) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 

Nämnderna har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att ta fram 

budgetunderlag baserat på budgetförutsättningarna inför flerårsplanen för 

åren 2023-2025. Fortsatt krav på omställning påverkar ramen under hela 

planperioden. Utifrån nämndens nya ekonomiska förutsättningar har en 

preliminär plan upprättas för de kommande åren. 

Bakgrund 

Nämnderna har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att ta fram 

budgetunderlag baserat på budgetförutsättningarna inför flerårsplanen för 

åren 2023-2025. Senast den 31 augusti ska nämnderna besluta om 

överlämnande av budgetunderlaget till budgetberedningen.  

Förvaltningens bedömning 

Fortsatt krav på omställning påverkar ramen under hela planperioden. 

Inledningsvis motsvarar omställningen cirka en procent på föregående års 

ram och uppgår till 700 000 kronor för åren 2023 och 2024 och minskar 

därefter till 400 000 kronor. Budgetunderlaget beskrivet hur de preliminära 

ramarna kan förväntas påverka nämndernas ansvarsområde. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Utifrån nämndens nya ekonomiska förutsättningar har en preliminär plan 

upprättas för de kommande åren. Kostnaderna består till hälften av 

personalkostnader, en fjärdedel interna lokaler samt resterande fjärdedel av 

övriga externa och interna kostnader inklusive kapitalkostnader. Kostnaderna 

för nämndens verksamheter finansierar till cirka 15 procent av egna intäkter. 

Stor del utgörs av avgifter, försäljning och anläggningsuthyrningar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-08-09 

Budgetunderlag 2023-2025 
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 Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämndens budgetunderlag för åren 
2023-2025  

Förslag till beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att överlämna budgetunderlag till 

budgetberedningen inför flerårsplanen för år 2023-2025.  

Sammanfattning  

Nämnderna har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att ta fram 

budgetunderlag baserat på budgetförutsättningarna inför flerårsplanen för 

åren 2023-2025. Fortsatt krav på omställning påverkar ramen under hela 

planperioden. Utifrån nämndens nya ekonomiska förutsättningar har en 

preliminär plan upprättas för de kommande åren. 

Bakgrund 

Nämnderna har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att ta fram 

budgetunderlag baserat på budgetförutsättningarna inför flerårsplanen för åren 

2023-2025. Senast den 31 augusti ska nämnderna besluta om överlämnande av 

budgetunderlaget till budgetberedningen.  

Förvaltningens bedömning 

Fortsatt krav på omställning påverkar ramen under hela planperioden. 

Inledningsvis motsvarar omställningen cirka en procent på föregående års 

ram och uppgår till 700 000 kronor för åren 2023 och 2024 och minskar 

därefter till 400 000 kronor. Budgetunderlaget beskrivet hur de preliminära 

ramarna kan förväntas påverka nämndernas ansvarsområde. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Utifrån nämndens nya ekonomiska förutsättningar har en preliminär plan 

upprättas för de kommande åren. Kostnaderna består till hälften av 

personalkostnader, en fjärdedel interna lokaler samt resterande fjärdedel av 

övriga externa och interna kostnader inklusive kapitalkostnader. Kostnaderna 

för nämndens verksamheter finansierar till cirka 15 procent av egna intäkter. 

Stor del utgörs av avgifter, försäljning och anläggningsuthyrningar. 
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Inledning

Syfte 
Nämndens budgetunderlag syftar till att applicera 

budgetförutsättningarna från Falköpings kommuns 

budgetberedning på nämndens verksamheter och hur 

detta påverkas både verksamhetsmässigt men även 

ekonomiskt. Nämndens budgetunderlag tas fram av 

förvaltningen och beslutas av nämnden att överläm-

nas till budgetberedningen. 

Utifrån inkomna budgetunderlag från nämnderna 

sammanställer budgetberedningen förslag till flerårs-

plan för år 2023-2025, vilken beslutas av kommun-

fullmäktige under hösten. Utifrån denna flerårsplan 

har nämnderna i uppgift att ta fram verksamhetspla-

ner för perioden. Därför fungerar även nämndens 

budgetunderlag som ett utkast till kommande verk-

samhetsplan för år 2023-2025 med eventuella juste-

ringar kopplat till budgetberedningens förslag för 

flerårsplan för år 2023-2025. 

Grunden i budgetunderlagen utgår från gällande 

verksamhetsplan och eventuella beslut från nämnden 

eller kommunfullmäktige under pågående verksam-

hetsår med fokus på de sista två åren. 

 

Nämndens uppdrag och ansvar  
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att utifrån 

de politiska målen främja kultur- och fritidslivet och 

skapa förutsättningar för en mångsidig, tillgänglig 

och inkluderande kultur-, idrotts- och fritidsverk-

samhet. Kultur- och fritidsnämnden ska främja del-

aktighet och möjlighet till påverkan för dem som 

verksamheten riktar sig till. Kultur- och fritidsnämn-

den bedriver besöksnäringsverksamhet. Kultur- och 

fritidsnämnden ansvarar för kommunens folkbiblio-

tek och fullgör kommunens uppgifter enligt biblio-

tekslagen (2013:801). Kultur- och fritidsnämnden 

ansvarar för den museala verksamheten enligt mu-

seilagen (2017:563). 

Inom förvaltningen bedrivs en omfattande kontinuer-

lig verksamhet som beskrivs i respektive avdelnings-

plan. 

Nämndens verksamheter vilar på historisk grund 

med utgångspunkter från kultur, idrott, civilsamhälle 

och ungdomspolitik. Det finns en lång tradition 

kring verksamheternas grunder som springer ur kun-

skap, demokrati och rättighetsfrågor såsom ordets 

makt, föreningsrätt, rösträtt, social sammanhållning 

m.m. Samhällets uppbyggnad kring god hälsa för 

alla har utvecklat stora delar av de insatser som 

nämnden ansvarar för idag. Det betyder också att da-

gens utveckling är en del av det långa perspektivet 

framåt.  

 

Organisation 
Kultur- och fritidsförvaltningen är organiserad i fem 

olika avdelningar. Avdelningarna för bad & fritid, 

bibliotek, kulturarv och öppen ungdomsverksamhet 

har varsin chef. Inom avdelning strategi och stab ar-

betar strateger förvaltningsövergripande med frågor 

och ansvar inom inkludering, kultur, idrott och 

ungas inflytande och delaktighet. Avdelningen fun-

gerar som stöd för cheferna med funktioner för pla-

nering, uppföljning av mål och ekonomi samt 

nämndarbete. Avdelningen är placerad direkt under 

kultur- och fritidschefen och som tillsammans med 

verksamhetschef och avdelningschefer utgör förvalt-

ningens övergripande stöd-, styr- och ledningsorga-

nisation. 
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Nuläges- och omvärldsanalys 

 

Nämndens nulägeanalys 
Pandemin har skapat en så kallad skuld utifrån kul-

tur- och fritidsnämndens reglerade uppdrag. Fler 

barn som inte lärt sig simma, föreningar som mins-

kat verksamhet och färre ungdomar som varit fy-

siskt aktiva, läsförståelse som minskar när ytor mel-

lan bibliotekarier och invånare blir färre, kulturarv 

och kultur som inte upplevs när scener och verk-

samheter inte får vara öppna och tillgängliga. Det 

kommer vara avgörande för kultur- och fritids-

nämnden att kompensera för detta i flera år framö-

ver. 

 

Kopplat till denna skuld blir det också väsentligt att 

landa i vad som ska prioriteras. En åldrande befolk-

ning utmanar det ekonomiska utrymmet för kultur- 

och fritidsnämnden. Vilka mötesplatser ska finnas? 

Vilka anläggningar ska finnas och var ska de fin-

nas? På vilket sätt ska verksamheterna bedrivas för 

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

möjligt? Falköpings struktur idag utmanar när re-

surser ska fördelas. Det kommer sannolikt att behö-

vas en kultur- och fritidsstrategi som är politiskt an-

tagen som sätter riktningen i sektorns frågor kopp-

lat till kommunens övergripande utveckling. 

 

Nämnden omvärldsanalys 

Trygghet och allas rätt att delta 

Att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid 

främjar god hälsa och trygghet. Att ha roligt, känna 

samhörighet och uppleva delaktighet, lärande och 

utmaningar, fysisk aktivitet och upplevelser är häl-

sofrämjande och personligt utvecklande för männi-

skan.  

 

Individualisering 

Den starka individualiseringen ställer högre för-

väntningar på det verksamheten levererar. Ett med-

skapande arbetssätt genom att arbeta nära och i dia-

log med de som verksamheten är till för blir allt 

viktigare för att svara upp till de behov och förvänt-

ningar som finns. En analys av dem som nås och 

inte nås är alltid av relevans för att kunna förändra 

och anpassa verksamheterna för att bli attraktiv för 

fler. Att möjliggöra för alla invånare att delta är 

grundläggande för att förhindra ökning av segrega-

tion och ökade samhällsklyftor.  

Kultur- och fritidssektorn har ett stort ansvar i att ge 

förutsättningar för människor att mötas. Sektorn be-

höver ta hänsyn till de socioekonomiska skillnader 

som råder och ge tillgång för alla. Demokratibe-

greppet är centralt då det är på mötesplatser männi-

skor kan få utrymme till dialog. Mötet och inter-

aktionen bidrar till att stärka den sociala samman-

hållningen och mötesplatser är av avgörande bety-

delse för känsla av meningsfullhet, inkludering, för 

personlig och social utveckling, självkänsla och 

identitet samt för fysiskt och psykiskt välbefin-

nande. Olika mötesplatser attraherar olika grupper. 

Det är sociala faktorer som bland annat socioekono-

misk bakgrund, utbildning och genus som bidrar till 

att forma människors preferenser för och val av 

olika fritidsaktiviteter, inklusive de platser dessa är 

knutna till.  

Digitalisering 

Digitalisering och användning av ny teknik kan bi-

dra till större flexibilitet och nya arbetsmetoder. Det 

finns en förväntan om att kommunen ska erbjuda 

digitala alternativ i kontakt och service. Utövandet 

av intressen och fritid sker, för framför allt unga, 

till stor del på internet. Det är därför viktigt att för-

valtningen möter behoven av digitala forum och 

mötesplatser, vilket även har potential att bli en ge-

mensam plattform för både stad och landsbygd. Di-

gitaliseringen innebär även en snabbare informa-

tionsspridning och gör att rörelser från hela världen 

når Falköping ögonblickligen. Ständig omvärldsbe-

vakning krävs och verksamheterna utmanas i att ar-

beta med de långsiktiga perspektiven i en omvärld 

som rör sig snabbt.  

Trots att majoriteten av Sveriges befolkning idag är 

digitala så uppger 6 % att de aldrig eller sällan an-

vänder internet. De är ofta äldre, bor ensamma på 

landsbygden och har en låg utbildning och inkomst. 

Genom den snabba digitaliseringen riskerar de att 

hamna i flera former av utanförskap.  

Den digitala tekniken och samhällets stora inform-

ationsflöde ställer stora krav på människan att kri-

tiskt kunna granska och validera information.  I 

spåren av detta blir förvaltningens roll som bärare 

av kunskap särskilt viktig. Genom lärandeinsatser 

kan förvaltningen också bidra till att motverka den 

polarisering som sker i samhället.  
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Falköpings kommun har arbetat fram en digitalise-

ringsstrategi vilken kommer att ge riktning till 

samtliga förvaltningar och nämnder framåt.  

Former för ideellt engagemang  

Sverige har sin demokratiutveckling genom organi-

sering. Människor har genom tiderna känt stark till-

hörighet genom idéburen gemenskap. Här utmanas 

såväl idrotten som kulturen i att färre människor 

sluter sig till föreningar. Deltagandet i såväl före-

ningsliv som i det offentliga utbudet på fritiden 

sjunker med åldern. Fler slutar i lägre ålder och 

samtidigt erbjuds aktiviteter för allt yngre barn. Ut-

budet och resurser möter inte de unga och vuxna 

som vill göra något nytt.  

Bland barn och unga är det ungdomar i åldrarna 16–

19 år som främst upplever att de har så mycket fri-

tid att de inte vet vad de ska göra med sin tid. Här 

finns en efterfrågan som verksamheter kan möta ge-

nom att omfördela resurserna och ha dialog med 

målgruppen.   

När unga i Falköping avstår fritidsaktiviteter i det 

befintliga utbudet så är det oftast för att det inte in-

tresserar. En del ungdomar avstår från fritidsaktivi-

teter när det kostar för mycket eller för att det är för 

stora geografiska avstånd. Unga vill på sin fritid i 

första hand uppleva att de har roligt, att de kan lära 

sig nytt som intresserar samt att de får möjlighet att 

uttrycka sig och sin personlighet.  

Det eftersöks i allt högre grad flexibla och anpass-

ningsbara former för engagemang och utövande av 

idrott eller kultur. Detta utmanar inte enbart idén 

om demokratin utan också hur organiseringen och 

systemen utformas. Frågor som bidrag till före-

ningar, vilka anläggningar och lokaler som krävs 

och synen på vem som har rätt till vad, är avgö-

rande för att möta nya former för organisering och 

engagemang.  

När färre utövar traditionella idrotter utmanas     

tanken om vilka typer av anläggningar som behövs. 

De aktiviteter som är tillgängliga för många under 

flexibla tider blir allt viktigare. Att lokaler och ytor 

är tillgänglighetsanpassade är nödvändigt för att 

alla ska ha möjlighet att nyttja dem.  

Stad och landsbygd 

Samspel mellan stad och landsbygd 

I Sverige råder urbanisering där människor i allt 

högre utsträckning flyttar till städer eller större or-

ter. I denna rörelse ställs staden ofta fram som nor-

men och landsbygden som det avvikande. I kölvatt-

net av urbaniseringsnormen skapas föreställningar 

och ibland även myter om landsbygdens människor, 

levnadssätt och verksamheter. 

Falköpings stad och tätorterna är beroende av lands-

bygdens varor, tjänster och platser för rekreation 

och upplevelser. Landsbygden är beroende av sta-

den för försäljning av varor och tjänster samt för ut-

veckling av samhällstjänster.  

Den sviktande fysiska handeln ger utrymme för 

upplevelsebaserade möten i våra tätorter. Här krävs 

långsiktig planering och ett övergripande sektors-

tänk för att idrotten, fritiden och kulturen ska möta 

behoven och kunna bidra till samhällsutvecklingen. 

 

Kulturens roll i gestaltade livsmiljöer 

Konst och kultur skapar mening och sammanhang. 

Det är därför viktigt att kulturen ges en inkluderad 

plats i planeringen av attraktiva och hållbara sam-

hällen genom satsningar på konstnärlig gestaltning, 

platser för kulturaktiviteter och bevarande av bygg-

nader och kulturmiljöer. Kulturen kan utöver värdet 

i sig även fungera som ett verktyg i utvecklingen av 

miljöer och platser genom att exempelvis konstnär-

er anlitas i arbetsprocesser för att vidga perspektiven.  

Turism 

Museer lockar allt fler besök inte bara i Sverige 

utan i världen. För Falköpings kommun är kultur-

arvet centralt och en stor del av bygdens identitet. 

Det går inte att mota ljudet av historiens vingslag. 

Kulturarvets potential i frågan om att locka besö-

kare kombinerat med samhörighet och identitet med 

kommunens invånare är mycket stor.  

Att vandra och vistas i naturen har ökat som rese-

anledning de senaste åren. Detta har skapat en 

högre förväntan på tillgänglighet – både vad gäller 

tydligt markerade vandringsleder samt tillgängligt 

informations- och marknadsföringsmaterial. 

Barn och unga 

Barnkonventionen har stor inverkan på förvaltning-

ens arbete då barn och unga i stor utsträckning be-

rörs av beslut som tas av nämnden. Kunskaps-

höjande insatser har genomförts och struktur för ar-

betet har skapats. Genom att öka barns och ungas 

delaktighet i utveckling av verksamheter stärks 

barns rättigheter. När barn och unga upplever sig 

delaktiga är de också mer nöjda med sin fritid, upp-

lever sin hälsa bättre och har högre förtroende för 

vuxna och samhället i stort. För att skapa samhälls-

aktiva medborgare i Falköpings kommun krävs att 

förvaltningarna har förtroende för och bygger rela-

tioner med barn och unga.  
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Kulturdeltagandet på fritiden är högt bland barn och 

unga men varierar utifrån ålder, kön och socioeko-

nomiska förhållanden. Kulturmötesplatser spelar en 

viktig roll i att kunna erbjuda möjligheter för barn 

och unga att uppleva och skapa kultur med subven-

tionerade eller kostnadsfria aktiviteter. I Falköpings 

kommun vill unga ha bättre tillgång till mötesplats-

er utomhus där olika fritidsintressen kan utövas och 

kombineras.  

De yngre barnen är generellt mer aktiva i kulturak-

tiviteter än de äldre och flickor deltar i högre ut-

sträckning i kulturaktiviteter än pojkar. Inom före-

ningsidrotten är det tvärtom pojkar som deltar i 

högre utsträckning än flickor. Barns och ungas del-

tagande i idrotts- och kulturaktiviteter påverkas av 

föräldrarnas utbildningsnivå. Barn i familjer med 

låg utbildningsnivå och låg ekonomisk standard 

deltar mindre i idrotts- och kulturlivet. Var föräld-

rarna har sitt ursprung påverkar i mindre grad hur 

barnen tar del av kultur. Däremot deltar barn med 

utlandsfödda föräldrar i idrottsaktiviteter i lägre 

grad.  

Platåskolan  

Platåskolan är planerad att stå färdig 2025 centralt i 

Falköping nära det gamla stenbrottet. Omorganise-

ringen av skolan innebär att barn från stora delar av 

kommunen flyttas till en centralt placerad skola. 

Detta kommer att påverka förvaltningen. Allt fler 

unga kan vilja ta del av utbud i staden efter skolan 

vilket ökar trycket på aktiviteter. Det kan också in-

nebära en ökad efterfrågan på mötesplatser för ut-

bud på fritiden samtidigt som utbudet i kommunens 

orter minskas. En stor skola med fler elever och an-

ställda i Falköpings stad kan även innebära föränd-

ringar i stadens flöden, transportsträckor och nya 

mötesplatser. 

Miljö och klimat 

Västra Götalandsregionens klimatmål är att vara en 

fossiloberoende region till år 2030. Klimatstrategin 

förespråkar fyra arbetssätt: Föregångare, innova-

tioner, klimatplanering och attraktiva samhällen. 

Här finns också fyra prioriterade fokusområden där 

god klimatnytta förväntas: Hållbara transporter, kli-

matsmart och hälsosam mat, förnybara och resurs-

effektiva tjänster och produkter samt sunda och kli-

matsmarta bostäder och lokaler. Falköpings kom-

muns kommande klimatstrategi inspireras av den 

regionala strategin och kommer att påverka förvalt-

ningen och nämndens arbete framåt. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen har goda förutsätt-

ningar att vara föregångare genom verksamheternas 

utbud och att sprida kunskap. I samverkan med öv-

riga förvaltningar och andra samhällsaktörer kan 

förvaltningen bidra med kompetens och innovativa 

lösningar för en klimatsmart kommun.  

Coronapandemins effekter 

Minskade möjligheter till resor har ökat intresset för 

att turista hemma. Besöken till kultur- och naturmil-

jöer har blivit fler vilket skapar frågor kring hur en 

ökad mängd besökare kan tas emot och samtidigt 

hitta sätt att hantera det ökade slitaget på områdena.     

Positiva effekter av skapande av nya former för ut-

bud är att nya målgrupper har nåtts med utbudet. 

Att skapa attraktiva miljöer och utbud som en kan 

ta del av när man vill har även fått större uppmärk-

samhet. Genom detta har förvaltningens verksam-

heter vågat testa nya arbetssätt. 

Förvaltningens intäktsfinansierade verksamheter 

påverkas enormt av covid-19, såväl genom budget 

som utvecklingsarbete, drift och service. På grund 

av covid-19 begränsas förvaltningens möjligheter 

att arbeta mot målen.  

Vissa delar av arbetet med utveckling och förnyelse 

är en förutsättning för att på något sätt fortsätta ar-

betet mot målen, medan andra områden mer eller 

mindre begränsas. Det nyligen påbörjade arbetet för 

ökad medarbetardriven innovation där förvaltning-

ens medarbetare ska bjudas in till innovationsfru-

kostar är ett exempel på ett arbete som i nuläget 

stannat av. Även möjligheter till samverkan med 

övriga förvaltningar och det civila samhället be-

gränsas kraftigt. 

Pandemin skapar en så kallad skuld utifrån kultur- 

och fritidsnämndens reglerade uppdrag. Fler barn 

som inte lär sig simma, föreningar som minskar 

verksamhet och färre ungdomar som är fysiskt ak-

tiva, läsförståelse som minskar när ytor mellan bib-

liotekarier och invånare blir färre, kulturarv och 

kultur som inte upplevs när scener och verksam-

heter inte får vara öppna och tillgängliga. Det kom-

mer vara avgörande för kultur- och fritidsnämnden 

att kompensera för detta i flera år framöver.  

Kopplat till denna skuld blir det också väsentligt att 

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

narna åldras och att skatteintäkterna används an-

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

tivt? Vilka mötesplatser ska finnas? Vilka anlägg-

ningar ska finnas och var ska de finnas? På vilket 

sätt ska verksamheterna bedrivas för att nå så 

många som möjligt på ett så bra sätt som möjligt? 

Falköpings struktur idag utmanar när resurser ska 

fördelas. Det kommer sannolikt att behövas en kul-

tur- och fritidsstrategi, som är politiskt antagen, 
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som sätter riktningen i sektorns frågor kopplat till 

kommunens övergripande utveckling.  

Arbetet med Falköpings kommuns stadskärna på-

verkar nämndens verksamhet i stor utsträckning. 

Det finns stor efterfrågan på mer kultur i centrum 

både vad gäller mer konst, mer aktiviteter men 

också efterfrågan av kultur i form av institution. 

Detta behöver arbetas vidare med.  

Den höga innovationskraft som funnits under pan-

demin kommer att prägla utvecklingen av arbetet 

framåt. Det digitala utbud som tagit form behöver 

utvärderas och göras till en del av det basutbud 

verksamheterna består av. Detta skapar utrymme att 

forma om tidigare sätt att bedriva verksamhet på. 

Denna utveckling kommer att synas både kopplat 

till det som erbjuds invånaren och det som påverkar 

medarbetaren. Färre resor till och från arbetet, fler 

digitala möten, fler digitala mötesplatser m.m.  

 

Närvärld 

Bad & fritid  

Spontanytor/mötesplatser 

Ett underlag togs fram 2018 för att bygga en spon-

tanidrottsplats i Dotorp. Målet var att skapa en at-

traktiv och trygg plats för alla kommuninvånare att 

kunna vara fysiskt aktiva utan att vara förenings-an-

sluten. I området finns idag bostadsbebyggelse i 

många olika typer med olika socioekonomiska grup-

per representerade. Det finns lika stora, eller ännu 

större behov av en spontanidrottsyta idag. Trenden 

har över tid varit nedåtgående vad gäller barns och 

ungas fysiska aktivitet, något som blivit ännu tydli-

gare under pandemin. Samma trend syns vad gäller 

föreningsdeltagandet, vilket generellt redan ligger 

lågt i området. En yta som ökar attraktiviteten i om-

rådet, och som inbjuder till fysisk aktivitet un-

der ”oorganiserade former”, när individen själv vill, 

skulle bidra till att uppnå både målet om ett attrakti-

vare som ett socialt hållbart Falköping. Naturnära 

och tillgängliga mötesplatser och ytor för spontana 

aktiviteter är ett stort behov inte bara på Dotorp utan 

i hela kommunen. Avdelningen har fått ett uppdrag 

att se över idrottsområdet på Dotorp i sin helhet vil-

ket är mycket positivt. Området behöver stärkas för 

såväl spontana aktiviteter som för den organiserade 

idrotten.  

 

Att vistas i naturen har ökat de senaste åren som en 

effekt av pandemin. Detta har skapat en högre för-

väntan på tillgänglighet  och en högre belastning på 

kommunens friluftsområden. Falköping ska vara en 

attraktiv läger- och arrangemangskommun, avdel-

ningen ser att det är attraktivt för föreningar att 

komma hit, men behovet av attraktiv förläggning och 

intilliggande kök med tillagningsmöjligheter är nå-

got som saknas och skulle göra kommunen än mer 

attraktiv för framförallt läger  

  

Odenbadet 

Ett behov av mer simyta på Odenbadet finns, 

antingen genom att bredda befintlig bassäng med 

fler banor eller bygga en ny träningsbassäng. Just 

nu består badet av en 25-metersbassäng med sex 

banor. Klockan 8–15.30 besöker alla skolor i 

kommunen Odenbadet. Cirka 17 000 besöker badet 

från skolan under året. Här har kravet ökat sedan 

simning infördes i betyget. För att bli godkänd i 

simning krävs 200 meter simning varav 50 meter på 

rygg. Till följd av den ”skuld” som sakpats i och 

med pandemin samt en hög inflyttning av nya 

invånare har lett till att antalet elever i behov av 

simundervisning ökat. Många skolor efterfrågar fler 

tider för att kunna erbjuda extra simundervisning. 

Samtidigt vill många kunder kunna motionssimma 

under dessa tider. Under skoltid är bassängen 

upptagen av elever. På kvällar hyr en förening tider 

i bassängen. Just nu tränar de alla dagar i veckan, 

förutom ons-dagar som hålls fria från träning. De 

hyr 2–4 banor vid varje tillfälle och här får de dela 

bassängen med våra besökare som vill simma och 

leka. Som det ser ut nu kan badet inte erbjuda 

klubben mer tider. Det har också bildats nya 

klubbar som håller på med triathlon, som vill ha 

tider i badhuset. Vi ser en trend i att fler och fler vill 

ha möjlighet att motions-simma eller crawla. Just 

nu får alla konkurrera om platsen i vattnet. En 

ombyggnation skulle förbättra möjligheten för alla 

intresserade att nyttja bassängen. Det skulle 

dessutom öka möjligheten för fler av kommunens 

invånare att lära sig simma. Kommunens 

möjligheter att kunna ta emot läger i simning skulle 

också öka, det vill säga att vara den attraktiva 

lägerstad som kommunen vill vara.  

En ombyggnation av bassäng skulle ge många 

positiva effekter: 

• Skolan skulle kunna erbjudas mer simunder-

visning. På så sätt skulle simkunnigheten öka hos 

kommunens invånare.   

• Möjligheten att hyra ut banor till föreningar som 

simklubbar och triathlonklubbar skulle öka. 

• Möjlighet att kunna motionssimma under hela 

tiden badet är öppet.  

• Kommunens möjligheter att kunna ta emot läger i 

simning skulle öka. 

Öppen ungdomsverksamhet  

Den öppna ungdomsverksamheten är en plats där 

unga kan få stimulans och stöd att vidareutveckla 

de kunskaper, färdigheter, attityder och värderingar 

de behöver för att kunna nå sin fulla potential som 
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individer och samhällsmedborgare. Öppen ung-

domsverksamhet är därigenom en resurs i folkhäl-

soarbetet, mänskliga rättigheter och demokratiska 

processer är centrala i arbetet. Den öppna ungdoms-

verksamheten är därmed en lärandeprocess, inte 

bara för unga utan också för samhället i sig. Det är 

en investering som alla tjänar på. För ett samhälle 

som eftersträvar inkludering och social samman-

hållning så har den öppna ungdomsverksamheten 

en viktig roll att spela men det måste tilldelas, i re-

lation till målen och uppdraget, ändamålsenliga re-

surser. I dagsläget finns inte resurser för att uppnå 

målen fullt ut, inte heller de ambitioner som verk-

samheten har. Det blir tydligt i lokaliteter såväl som 

antal personal och öppettider på mötesplatserna. I 

ett jämförelseperspektiv satsar Falköpings kommun 

mindre resurser till öppen ungdomsverksamhet än 

vad många andra kommuner i Sverige gör. För att 

nå målen och ambitionsnivån samt fylla den viktiga 

samhällsfunktionen, men också möta ungas behov i 

framtiden är det absolut nödvändigt med mer resur-

ser till verksamheten.  

Bibliotek  

Verksamheten Bibliotek består av ett huvudbiblio-

tek och sex filialer. 

Huvudbibliotek 

Lokalerna är väl planerade och anpassade för bib-

lioteksverksamhet. E-tjänster ökar, fysiskt bestånd 

minskar och fler flexibla mötesplatser skapas i lo-

kalerna. För att ytterligare öka attraktivitet för 

bibliotekets besökare behöver mer publik yta göras 

tillgänglig. Ett ökat tryck finns på studierum och 

grupprum i biblioteket eftersom många besökare 

använder bibliotekets lokaler för studier och grupp-

samtal, något som verksamheten vill främja. Om 

fritid, strategi och stab hittar andra lokaler kan mer 

yta skapas för besökarna. Biblioteket har ett nära 

samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen 

och socialförvaltning för att främja läsning för alla 

åldrar.  

Filialer 

Lokalens placering är viktig för att skapa god till-

gänglighet och säkra arbetsmiljön för personalen. 

På samtliga filialer utom Åsarp förekommer ensam-

arbete främst kvällstid. Ensamarbete är svårt att 

lösa eftersom personlig service är viktig och upp-

skattas. Placering i skolan är inte optimalt för ett 

folkbibliotek samtidigt som flera samarbetsvinster 

finns.  

 

Filialen i Floby ryms i dag i gamla kommunalhuset 

plan två. Lokalerna är väldigt omoderna och trå-

kiga. En total renovering behövs för att kunna er-

bjuda en attraktiv biblioteksmiljö för invånarna i 

Floby. Ett alternativ är att flytta biblioteket till 

vårdcentralen, då krävs det en omfattade renove-

ring. Behov av självbetjäningsautomat finns för att 

förbättra arbetsmiljön för besökare och personal. 

Stenstorp finns i samma hus som Science Center på 

plan två. Lokaler och inredning är fortfarande gång-

bara men läget är helt fel. Grupper exkluderas från 

att besöka biblioteket på grund av det svårtillgäng-

liga läget. Den inomhushiss som idag finns för att 

komma till biblioteket fungerar inte tillfredsstäl-

lande och är svår att använda. För att få tillgång till 

hissen måste besökaren påkalla uppmärksamhet hos 

personalen via en porttelefon. Stort behov finns om 

byte av lokal eller byte av våning med Science Cen-

ter. Ny tillgänglig lokal med meröppet och självser-

vice skulle höja attraktiviteten och göra biblioteket 

med tillgängligt för skola/förskola och övriga besö-

kare. 

Kulturarv 

Avdelning Kulturarvs verksamhet bedrivs idag på 

två huvudenheter, Ekehagens Forntidsby och Fal-

bygdens museum med tillhörande föremålsarkiv 

(Gamla Aristo), samt till viss del ute i kulturarvs-

landskapet. Uppdelningen på flera enheter och verk-

samheter innebär både en tillgång och en splittring. 

Avdelningen har på flera sätt hittat möjligheter till 

utveckling och effektiv användning av exempelvis 

personalresurser, men upplever samtidigt att särskilt 

Ekehagen långsamt dränerats på kraft. Organisat-

ionen är i behov av en omfördelning och ett omtag, 

där exempelvis mer resurs avsätts för kommunikat-

ion och digital produktion. 

Avdelning Kulturarv har ett viktigt uppdrag att göra 

Falbygdens kulturarv och historia känd, spännande 

och tillgänglig för fler. Ett samhälle och alla dess in-

vånare är beroende av perspektiv på idag och igår, 

för att få sammanhang och främja social hållbarhet 

men också för att stärka identitet, profil och ortens 

attraktivitet. Intresset för historia och spännande be-

rättelser är ökande. Ett faktum som öppnar möjlig-

heter men samtidigt utmanar till fortsatt utveckling 

av upplevelser och presentationsformer. 

Nuvarande lokaler på museet och Ekehagen an-

vänds idag till max eller är på väg att omplaneras 

för annan verksamhet. En utredningen pågår i skri-

vande stund, om möjligheter för samlad kulturverk-

samhet i centrum. Utfallet av den får bli vägledande 

för hela avdelningens men särskilt museets fortsatta 
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utvecklingsmöjligheter kopplat till lokaler och de-

ras förutsättningar.  

Museets basutställning är fin men dryga 25 år gam-

mal och därmed i behov av att moderniseras, då 

både innehåll, visualiserings- och berättarmetoder 

samt teknik är delvis föråldrad men framför allt sli-

ten. Då Falbygdens kulturarv är av (åtminstone) 

nationellt intresse finns potential att utveckla och 

berätta fler berättelser. Under de senaste 20 åren har 

nya rön presenterats och nya fynd tillkommit, ex-

empelvis Finnestorps krigsbytesofferplats och nya 

tolkningar av förhistoriens migrationer. Ska sats-

ningen på en uppdaterad basutställning göras där 

museet ligger nu eller på annan adress? 

Museets föremålsarkiv på Gärdesgatan 11 har under 

dryga 20 år fungerat bra för samlingsvård då det är 

en så kallat långsam byggnad med stora ytor. Fas-

tigheten är under omplanering vilket innebär att 

verksamheten och kommunen nu aktivt måste pla-

nera för ett alternativt arkiv. Frågan behandlas i på-

gående utredning Kultur i Centrum utifrån perspek-

tivet att stora delar av samlingen integreras i ordina-

rie museiverksamhet alternativt bereds plats i sepa-

rat föremålsarkiv.  

Falbygdens kulturarvslandskap med Falbygdens 

museum och Ekehagens Forntidsby har goda poten-

tialer för att spela en större roll för besöksnäringen 

efter utnämningen av Platåbergens geopark som 

UNESCO Global geopark. Båda enheterna men 

kanske särskilt Ekehagen skulle vinna på att ut-

vecklas till ett starkare besöksnav specialiserat på 

landskapets förhistoria och geologi. För detta be-

hövs exempelvis plats för utvecklade presenta-

tioner, verksamhet och enheter med fungerande be-

söksservice. 
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Vision, mål och styrning 

Kommunens vision Det Goda Livet 
Det Goda Livet är kommunens vision om det håll-

bara samhället, ett samhälle i balans och harmoni, 

även för kommande generationer. Det Goda Livet 

bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva in-

vånare. Livskvalitetsfrågorna värnas för att öka väl-

befinnandet och trivseln för invånarna i Falköpings 

kommun.  

Kultur- och fritidsnämnden ambition är att skapa 

förutsättningar för en meningsfull fritid som främjar 

god hälsa och trygghet. Att ha roligt, känna samhö-

righet och uppleva delaktighet, lärande och utma-

ningar, fysisk aktivitet och upplevelser är hälsofräm-

jande och personligt utvecklande för människan så-

väl som för samhället i stort.  

 

Genom de insatser och aktiviteter som efter behov 

initieras under respektive mål sker en utveckling av 

nämndens arbete. Genom att bidra till en god 

måluppfyllelse för kommunens fyra övergripande 

mål skapas Det Goda Livet. 

Kommunfullmäktiges övergripande mål och Agenda 

2030 

Varje nämnd har möjlighet att utifrån kommunfull-

mäktiges mål bryta ner de fyra övergripande målen 

till olika nämndspecifika delmål. Nämnden arbetar 

med kommunfullmäktiges mål i sin helhet, men har 

valt ett antal prioriterade områden samt en strategi 

för arbetet som framkommer under respektive mål.  
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping  

 

 

Kultur- och fritidsnämnden arbetar 

för inkludering, gemenskap och 

förståelsen mellan människor med 

hjälp av mötesplatser såsom 

bibliotek, badhus, fritidsgårdar, 

museum, idrotts-platser samt 

arrangemang och evenemang. 

Inom flertalet verksamheter 

arbetas det med invånarens 

möjlighet till makt och inflytande. Som ett led i att 

arbeta med ett medskapande Falköping arbetar 

nämnden nätverkande och samverkande med 

civilsamhället såväl som enskilda med bland annat 

en omfattande volontärverksamhet. Nämnden 

bedriver verksamheter över hela kommunen genom 

stöd till föreningsliv, mötesplatser och fysiska 

lokaler med begränsade öppettider samt arrange-

mang. Alla verksamheter arbetar med lärande 

såsom pedagogisk verksamhet inom museet, 

Ekehagens Forntidsby, bad, kultur i skolan och 

bibliotek. Det informella lärandet stärks i 

verksamheter såsom öppen ungdomsverksamhet, 

språkvän, unga tar ordet, föreningsverksamhet och 

konst- och kulturverksamhet. Nämndens arbete 

präglas av samverkan och samarbete.  

Fysisk aktivitet, läsfrämjande insatser, kultur, 

demokratiskapande, historia och identitetsskapande 

aktiviteter är innehåll som verksamheterna präglas 

av.  

Styrande politiska majoriteten har identifierat föl-

jande fokusområden: Arbetsmarknad, Digitali-

sering, Klimat och Trygghet.  

Till de tre första, av fyra fokusområden, finns det 

strategier som ska fungera som verktyg i arbetet 

med fokusområdena.  

 

Strategi för kultur- och fritidsnämnden 
Inkludering som arbetssätt. 

Där barn och unga, stad och landsbygd, trygghet och 

allas rätt att delta prioriteras.  

 

Strategi från flerårsplan 2022–2024 
Arbetsmarknadsstrategin 

 

Planerade insatsområden  
Metodutvecklande insatser ska prioriteras och ge-

nomföras.  

Förvaltningen ska utveckla och stärka befintliga 

och nya mötesplatser såsom biblioteksfilialer, före-

ningsliv, öppen ungdomsverksamhet på landsbyg-

den.  

Utifrån perspektivet jämlikhet ska tillgängligheten 

till lokaler, evenemang och mötesplatser utvecklas.  

Förvaltningen ska prioritera samverkan.  

Förvaltningen ska arbeta med hälsofrämjande insat-

ser som stärker den fysiska och psykiska hälsan.  

Förvaltningen ska utveckla arbetet med demokrati-

stärkande insatser.  

Avdelningsgemensamma aktiviteter för år 2023:  

Insatserna är ännu inte beslutade för 2023 

 

 

 

 

  

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


 

BUDGETUNDERLAG 2023-2025LAG FÖR ÅR 2023-2025 I KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND I 13 

Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping  

 

 

 

Nämnden arbetar med besöksmål 

såsom Ekehagens Forntidsby, Oden-

badet och Falbygdens museum och 

lyfter fram Falköpings unika kultur- 

och naturarv. Ekehagens Forntidsby 

ska ha ett starkt varumärke som sät-

ter Falbygden på kartan. Verksam-

heterna strävar efter att besökaren får 

de bästa av upplevelser oavsett om det är på Ekeha-

gens Forntidsby, Odenbadet eller till någon av kom-

munens naturnära platser.  

Kultur- och fritidsnämnden arbetar för god tillgång 

till grönområden, friluftsområden och närheten till 

platser för rörelse. 

Kultur- och fritidsnämnden använder konst och kul-

tur, evenemang och projekt som verktyg för att nå 

målet. 

Styrande politiska majoriteten har identifierat föl-

jande fokusområden: Arbetsmarknad, Digitalisering, 

Klimat och Trygghet.  

Till de tre första, av fyra fokusområden, finns det 

strategier ska fungera som verktyg i arbetet med fo-

kusområdena.  

 

Strategi för kultur- och fritidsnämnden 
Ett modigt och kreativt arbetssätt och innehåll. 

 

Där barn och unga, stad och landsbygd, trygghet och 

allas rätt att delta prioriteras.  

Strategi från flerårsplan 2022–2024 
Digitaliseringsstrategin 

 

Planerade insatsområden  
I linje med kommunens satsning för ett levande 

centrum ska konst och kultur utvecklas i centralorten 

Falköping.  

Evenemang ska användas som metod och prioriteras 

i arbetet.  

Aktivitetsytor och platser att röra sig på ska bli fler.  

Besökarens möjlighet till upplevelser ska förmeras.  

Falköpings kultur- och naturarvsarbete ska utveck-

las.  

Avdelningsgemensamma aktiviteter för år 2023:  

Insatserna är ännu inte beslutade för 2023 

 

   

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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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

 

 

Kultur- och fritidsnämnden stödjer 

kultur-aktörer som driver närings-

verksamhet. Nämndens verksam-

heter arbetar för hög service och 

gott bemötande.  

Styrande politiska majoriteten har 

identifierat följande fokusområden: 

Arbetsmarknad, Digitalisering, Klimat och Trygg-

het.  

Till de tre första, av fyra fokusområden, finns det 

strategier ska fungera som verktyg i arbetet med fo-

kusområdena.  

 

Strategi för kultur- och fritidsnämnden 
Ett modigt och kreativt arbetssätt och innehåll. 

 

Där barn och unga, stad och landsbygd, trygghet och 

allas rätt att delta prioriteras.  

 

Planerade insatsområden  
Förvaltningen ska prioritera samverkan.  

 

  

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och för-

nyande med en tillitsbaserad styrning 

 

 

Förvaltningens organisation ger ut-

rymme för medarbetarna att utveckla 

idéer och förändra inom verksamhet-

erna. Medarbetarna, deras omställ-

ningsförmåga, kompetens och kun-

skap är den viktigaste resursen för att 

uppnå optimalt användande av för-

valtningens resurser. 

Gemensamt fokusområde för förvaltningens kvali-

tetsarbete tas fram varje år. Det valda fokusområdet 

ligger till grund för kunskapshöjande insatser som 

förvaltningens samtliga medarbetare tar del av.  

Nätverkande och omvärldsbevakning samt kontinu-

erlig uppföljning av medborgarnas åsikter om verk-

samheten utvecklar förvaltningens arbete. 

Förvaltningen genomför dialoger för att tillvarata 

medborgarnas intresse, kunskap och önskemål i frå-

gor som rör verksamheterna.   

Styrande politiska majoriteten har identifierat föl-

jande fokusområden: Arbetsmarknad, Digitalisering, 

Klimat och Trygghet.  

Till de tre första, av fyra fokusområden, finns det 

strategier ska fungera som verktyg i arbetet med fo-

kusområdena.  

 

Strategi för kultur- och fritidsnämnden 
Ett innovativt arbetssätt. 

Där medborgarens behov och förvaltningens förny-

else står i centrum. 

Strategi från flerårsplan 2022–2024 
Klimatstrategin 

Planerade insatsområden  
Förvaltningen ska arbeta för att ta miljö- och klimat-

ansvar samt effektivt hushålla med naturens resurser.  

Stöd och kunskap ska ges till övriga förvaltningar i 

arbetet med Barnkonventionen.  

Ständigt pågående utveckling genom alla medarbeta-

res deltagande ska förbättra förvaltningens verk-

samheter.  

Avdelningsgemensamma aktiviteter för år 2023:  

Insatserna är ännu inte beslutade för 2023 

 

  

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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Kommunens styrkedja 

Kommunens 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 kom-

munala organisationen från kommunfullmäktiges 

vision till verksamheterna.  

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål– och 

resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet 

och analys av resultat. Kommunen har initierat och 

påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemen-

sam struktur i uppföljnings-processen. Arbetet är 

långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och 

systematik samt skapa förutsättningar för en hel-

hetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning 

av kommunens fyra övergripande mål görs som en 

samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras 

bland annat på nämndernas analyser av måluppfyl-

lelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning 

av styrdokument och effekter av olika insatser. Syf-

tet är att få en så övergripande och trovärdig bild 

som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag 

och vilken effekt olika kommunala satsningar har.  

Vid resultatredovisning presenteras bedömning av 

måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsom-

råden.  

Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar 

som krävs för att bidra till utveckling. 

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan 

kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa 

möjliga underlag finns inför kommande beslutspro-

cesser. 

Nämndens uppföljningsarbete 
Förvaltningen arbetar utifrån den kommunövergri-

pande styrkedjan vad gäller budget, mål och intern 

kontroll. Ett årshjul tas fram för att tjänstepersoner-

nas arbete ska anpassas utifrån redovisning till poli-

tiken. För att uppnå tydlighet i arbetet med styrpro-

cesser gällande planering och uppföljning så sker 

alltid genomgång av detta på styr- och led-gruppen 

som består av avdelningschefer, strateger och stab.  

Internkontroll har tagits fram tillsammans med 

medarbetare i olika avdelningar samt nämndens 

politiker.   

Chefer följer regelbundet upp målen tillsammans 

med medarbetare enligt “kugghjuls-modellen” un-

der året. Controller och strateg genomför mål-upp-

följning med avdelningarna och dess medarbetare 

en gång per år. På detta sätt skapas tydligt målfo-

kus och den röda tråden inom förvaltningen stärks. 

Samtidigt fångas medarbetarnas kunskap upp till 

den samlade bedömningen och senare utveckl-

ingen inom förvaltningen. Löpande under året träf-

far avdelningschefer ekonom för uppföljning av 

budget. Utöver detta genomförs både uppföljning 

och planering av mål och ekonomi i styr- och led-

gruppen. Arbetsprocessen för uppföljning genere-

rar ständiga förbättringar och ökar flexibiliteten i 

förvaltningen. Sättet att mötas i större grupp stär-

ker förvaltningens samverkan och förståelse in-

ternt.  

För att öka kännedomen om varandras ansvarsom-

råden, utmaningar och arbete genomförs arbetsmö-

ten där samtliga medarbetare inom förvaltningen 

bjuds in att delta i framtagandet av verksamhets-

planen för kommande år och uppföljning av verk-

samhetsplanen för innevarande år. Ambitionen 

med denna metod är att öka samverkan mellan av-

delningarna, tillvarata medarbetarnas kompetens 

och idéer vilket ska gynna det innovativa arbetet 

inom förvaltningen.  

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse ligger 

tillgängliga för medarbetarna på Falnet och in-

formation om detta mejlas till samtliga medarbe-

tare när det är aktuellt.  
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Verksamhetsplanering 

 

Ambitionsmål togs fram i verksamhetsplan 2022–

2024. Samma ambitionsmål kvarstår för 2023-2025 

då samtliga är långsiktiga mål. Under kommunens 

fyra övergripande mål planeras insatser och aktivite-

ter som relaterar till och ska bidra till de uppsatta 

ambitionsmålen.  

1. År 2022–2024 ska antalet medlemmar i före-

ningslivet bibehållas, med utgångspunkt från år 

2021. 

 

2. Öka antal evenemang/aktiviteter där unga står 

som huvudarrangör (ungdomsproducerad tid).  

Ökning med 50 % fram till 2025.  

 

3. År 2022–2024 ska antalet utlån från biblioteket 

till barn bibehållas, med utgångspunkt från år 

2021.  

 

4. Simkunnighet ska öka för Åk 2 under vårtermi-

nen till 50% 2024. 

 

5. Till år 2024 ska antalet betalande besökare under 

turistsäsong på Ekehagens Forntidsby öka till 

7 000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underlag till verksamhetsplanerning 
VP

2022 

Prognos

2022 

Plan 

2023 

Plan

2024 

Plan 

2025 

Kultur

Antal föreningsmedlemmar

Antal utlån till barn

Antal betalande besökare Ekehagens 

forntidsby

Fritid

Antal föreningsmedlemmar

Antal evenemang/aktiviteter med ung 

huvudarrangör

Simkunnighet Åk 2



planeringsförutsättningar 
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Personalplanering  

 

Personalplanering 
Inom förvaltningen finns cirka 74 årsarbetare varav 

cirka tio inte är tillsvidareanställda. Inom badet och 

Ekehagens Forntidsby finns stort behov av säsongs-

personal under vår/höst alternativt sommar. Öppna 

ungdomsverksamheten behöver personal under kväl-

lar/helger och även viss säsongsinriktning. Detta in-

nebär att ett större antal tim- och visstidsanställ-

ningar behövs för att klara driften. Antalet årsarbe-

tare har minskat på grund av att vakans inom admi-

nistrationen inte återbesatts. 

Rekryteringsbehovet beskrivs utifrån antalet an-

ställda som uppnår 65 år ålder och därigenom even-

tuellt blir föremål för pensionsavgång. 

Kompetensförsörjning (ARUBA) 
Inom vissa personalkategorier finns svårigheter att 

rekrytera personal med efterfrågad kompetens och 

erfarenhet. Bibliotekarier, badpersonal och fritidsle-

dare är yrkesgrupper med begränsat antal sökande 

eller där kompetenshöjande insatser istället får ske 

inom organisationen. 

 

 

  

Underlag till personalplanering 
Budget 

2022 

Prognos

2022 

Plan 

2023 

Plan

2024 

Plan 

2025 

Stab & strategi

Årsarbetare 11,5 10,5 11,0 11,0 11,0

Rekryteringsbehov 1,0 2,0 1,0

Omsättning/avslut 3,0

Kultur

Årsarbetare 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0

Rekryteringsbehov 1,0 1,0 2,0 3,0

Omsättning/avslut 1,0

Fritid

Årsarbetare 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6

Rekryteringsbehov

Omsättning/avslut
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Ekonomiska förutsättningar 

 

Ekonomiska resurser för år 2023-2025 

baserat på budgetförutsättningar 
Kultur- och fritidsnämndens budgetram för år 2023 

uppgår till -72,1 mnkr.  

Fortsatt krav på omställning påverkar ramen under 

hela planperioden. Inledningsvis motsvarar omställ-

ningen cirka en procent på föregående års ram och 

uppgår till 0,7 mnkr för åren 2023 och 2024 och 

minskar därefter till 0,4 mnkr. 

Kostnader kopplade till lokaler avser fortsatt hyra 

av Kvarnen som i ett tidigare skede ingick i upp-

sagda samlingslokaler med liten uthyrning men som 

utifrån sin karaktär inte är lämplig att avyttra. År 

2024 återfinns helårseffekt avseende driftkostnad 

för ishallen efter ombyggnad.  

I generell intäkt-/kostnadstäckning ingår föränd-

ringar med anledning av nya löneavtal och inflat-

ionsuppräkning. Justeringar baseras på prisindex för 

kommunal verksamhet (PKV). Indextalen för löner 

är 2,4 %, 2,1 % och 3,4 % för respektive år under 

planperioden. Motsvarande index för övriga externa 

kostnader är 1,7 %, 2,1 % och 2,4 % . 

Eventuella riktade statsbidrag eller 

externa medel som inte ingår i 

budgetförutsättningarna 
Bidrag kan exempelvis sökas för Stärkta bibliotek 

och andra verksamhetsområden om syftet är i linje 

med målen. I nuläget finns inga nya bidrag av större 

omfattning med i planen. 

Ekonomiska risker och osäkerheter i 

budgetunderlaget 
Den allmänna prisökningen som bland annat drivs 

på via oron i världsläget överstiger den nivå som 

fångats av prisindexet för kommunal verksamhet 

(PKV) som ingår i förutsättningarna för kommu-

nens ekonomiska plan. Den faktiska prisuppgången 

på el, fordonsbränsle, livsmedel och andra varor ris-

kerar att urholka delar av budgeten. 

Nämndens verksamheter har cirka 15 procent av sin 

finansiering kopplade till avgifter och hyror från 

privatpersoner, föreningar och andra grupper. Risk 

finns att det samhällsekonomiska läget med allmänt 

ökade levnadsomkostnader kan medföra priorite-

ringar som påverkar besöksfrekvensen negativt. 

  

Ekonomiska förutsättnignar (tkr) 
Grund

 2022  

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Volymer & verksamhetsförändring

Kostnader kopplat till nya lokaler -100 -1 200 

Omställning 700 700 400

Politisk justering

Ev. rik tade bidrag/intäkter (netto)

Påverkan budgetram 0 600 -500 400

Generell intäkt/kostnadstäckning 

(ink l personal och vhtköp)

Preliminär löneökning -1 100 -1 000 -1 400 

Generell uppräkning inflation -300 -400 -400 

Budgetram -71 260 -72 100 -74 000 -75 400 
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Ekonomiska un-

derlag 

Ekonomiska underlag 
För år 2023-2025 

Kultur- och fritidsnämnd 
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Underlag till resultatbudget 

 

Nämndens budgetram för år 2023 uppgår till -72,1 

mnkr. Jämfört med budgeten för år 2022 ökar ramen 

med -0,8 mnkr. 

Utifrån nämndens nya ekonomiska förutsättningar 

har en preliminär plan upprättats för de kommande 

åren. Kostnaderna består till hälften av personalkost-

nader, en fjärdedel interna lokaler samt resterade 

fjärdedel av övriga externa och interna kostnader in-

klusive kapitalkostnader. 

Kostnaderna för nämndens verksamheter finansieras 

till cirka 15 procent av egna intäkter. Stor del utgörs 

av avgifter, försäljning och anläggningsuthyrning. 

Bidrag från hållbarhetsutskottets, som under lång tid 

finansierat Familjelördag, kommer att upphöra från 

år 2023. Kostnader och intäkter har därför minskats 

cirka 0,2 mnkr. 

Omställningskravet kommer delvis hanteras genom 

att inte återbesätta vakans inom administrationen 

och omfördela arbetsuppgifter inom organisationen. 

Övriga åtgärder för att nå en balanserad plan upp-

dras åt respektive avdelning att bearbeta under hös-

tens budgetprocess. Personal- och verksamhetskost-

nader kommer sannolikt att påverkas av omställ-

ningen hela planperioden utan att åtgärder ännu inte 

fastställts. 

Kostnadstäckning för nya löneavtal och inflation har 

ökat personalkostnader och de externa verksamhets-

kostnaderna.  

Ökade lokalkostnader efter ombyggnation av ishal-

len är baserad på investeringsnivån i flerårsplanen 

för 2022-2024 och helårseffekten påverkar år 2024.  

 

Underlag till resultatbudget (tkr) 
Prognos

2022 

Budget

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan

2025 

Intäkter

Avgifter mm 9 697 9 697 9 697 9 697 9 697

Statsbidrag 2 335 1 435 1 435 1 435 1 435

Övriga intäkter 2 868 2 768 2 768 2 768 2 768

Interna intäkter 1 645 1 645 1 415 1 415 1 415

Summa intäkter 16 545 15 545 15 315 15 315 15 315

Kostnader

Personalkostnader -43 407 -42 372 -43 122 -43 772 -44 972

Verksamhetskostnader -19 611 -18 056 -17 846 -17 896 -18 096

Kapitalkostnader -3 121 -3 121 -3 121 -3 121 -3 121

Internhyror och städ -22 359 -22 226 -22 296 -23 496 -23 496

Interna kostnader -897 -1 030 -1 030 -1 030 -1 030

Summa kostnader -89 395 -86 805 -87 415 -89 315 -90 715

Resultatbudget -72 850 -71 260 -72 100 -74 000 -75 400
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Underlag till verksamhetsbudget 

 

Stab & strategi 

Verksamheten Stab &Strategi utgörs av förvalt-

ningsledning och vissa övergripande verksamheter 

samt nämndskostnader. 

Nämndens generella ramjustering för löner och pri-

ser ingår i området. Lönepotten för 2022 års lönerö-

relse och inflationsmedel kommer senare att förde-

las till respektive område. Utrymme för kommande 

lönerörelser finns i en lönepott till dess att utfallen 

är kända.  

Ramförändring om 0,7 mnkr som utgör nämndens 

omställning, kommer bestående att minska områ-

dets ram motsvarande en halv tjänst som inte åter-

besätts vid vakans. Samtliga avdelningar har fått i 

uppdrag att under höstens budgetprocess ta fram 

förslag på resterande åtgärder för nämndens om-

ställningsuppdrag. 

Kostnader och intäkter för Familjelördag har lyfts 

ur ramen då bidraget om cirka 0,2 mnkr till verk-

samheten upphört. 

Kultur 

I området Kultur ingår bibliotek och kulturarv (Fal-

bygdens museum och Ekehagens Forntidsby). 

Samtliga avdelningar har fått i uppdrag att under 

höstens budgetprocess ta fram åtgärder som mots-

varar nivån på hälften av nämndens omställnings-

uppdrag. Åtgärderna kan påverka verksamhetsom-

rådets ram. 

Fritid 

Verksamhet Fritid innehåller bad, fritid och öppen 

ungdomsverksamhet. 

Områdets ram har påverkats av lokaljustering för 

Kvarnens hyra och den preliminära årshyran för 

ishallen efter ombyggnad med helårseffekt år 2024. 

Samtliga avdelningar har fått i uppdrag att under 

höstens budgetprocess ta fram åtgärder som mots-

varar nivån på hälften av nämndens omställnings-

uppdrag. Åtgärderna kan påverka verksamhetsom-

rådets ram. 

Omställning 

Åtgärder för de senare åren har inte preciserats och 

hänförs därför inte till någon verksamhet ännu 

 

  

Budget 2022 Plan 2024 Plan 2025 

Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Netto 

Verksamhetsområden

Stab & strategi -13 279 820 -14 869 -14 049 -15 449 -17 249

Kultur -15 930 5 050 -20 980 -15 930 -15 930 -15 930

Fritid -42 051 9 445 -51 566 -42 121 -43 321 -43 321

Omställning 0 700 1 100

Verksamhetsbudget -71 260 15 315 -87 415 -72 100 -74 000 -75 400

Plan 2023 
Underlag till verksamhetsbudget (tkr) 
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Underlag till driftsprojekt 

  

Projekt prognos Avvikelse 

Extern intäkt Kostnad Netto Netto Netto 

Projekt pågående

EU-projekt 1 (tidsperiod) 0

Riktade statsbidrag 1 (tidsperiod) 0

Riktade statsbidrag 2 (tidsperiod) 0

Övrigt 0

Nya projekt

EU-projekt 1 (tidsperiod) 0

Riktade statsbidrag 1 (tidsperiod) 0

Driftprojektsplan 0 0 0 0 0

Underlag till större driftsprojekt (tkr) 
Projektplan  
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Underlag till investeringsbudget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Underlag till investeringsbudget (tkr) 
Projektbudget

FP 2022-2026 

Uppdaterad 

projektkalkyk 

(2022) 

Projektavvikelse 
Driftskonsekvens 

(schablon 7%) 

Re-/löpande investeringar

Inventarier (2023-2025) -1 600 1 600 0

Övrigt 0 0

Summa Investeringar -1 600 0 1 600 0

Fleråriga investeringar

Skola 1 0 0

0 0

0 0

0 0

Summa fleråriga investeringar 0 0 0 0

Lokalgruppens förslag

SÄBO 1 0 0

0 0

Summa lokalgruppens förslag 0 0 0 0

Investeringsbudget -1 600 0 1 600 0
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Återkoppling av budgetunderlaget

Återkoppling till budgetberedningen 
Familjelördag 

Sedan 2014 har det arrangerats ’Familjelördag´ 

flera gånger per år i Falköpings kommun. Familje-

lördag är ett arrangemang  som är öppet för alla och 

som riktar sig till hela familjen. Det bjuds på kon-

serter, teatrar, workshops, mat, film, cirkus, idrotts- 

och rörelseaktiviteter och andra kulturupplevelser 

samt gratis fika. Alla har möjlighet att delta och det 

tas ingen entréavgift. 

Syftet med Familjelördag är att: 

- Främja inkluderingen i Falköpings kom-

mun.  

- Väcker intresse för en aktiv och menings-

fullt fritid. 

- Skapa möjligheten för fler att ta del av kul-

tur, natur och idrotts aktiviteter.  

Verksamheten och dess aktiviteter anses viktig ur 

fler aspekteter: 

- Falköping ligger på plats 226 av 290 i 

rankning av Sveriges kommuner gällande 

barnfattigdom 

- 903 barn som lever i ekonomisk utsatthet i 

Falköping kommun  

- Föreningsdeltagande minska  

- Det finns ökat psykisk ohälsa bland barn 

och unga 

- Familjelördags aktiviteter når cirka 4000 

barn och unga per år både inom och utan-

för tätorten. 

- Familjelördag är ett stort samarbete med 

lokala föreningar.  

- Det är ett välkänt och omtyckt evenemang.  

 

Verksamheten har sedan början finansierats av folk-

hälsomedel. Utskottet för Social hållbarhet har be-

slutat att projektet inte kan bedrivas av projektmedel 

för all framtid och därför föreslås att Familjelördag 

bör implementeras i ordinarie verksamhet. 

Kultur och fritid söker om utökad ram för att fortsatt 

kunna erbjuda familjelördag i permanent verksam-

het. Summa 300 000:- 

Bidrag 

Under flera år har bidragsbudgeten varit hårt an-

strängd. Antalet ansökningar och beskrivna behov 

(omformat till potentiella bidragsansökningar) från 

civilsamhällets (framförallt det organiserade före-

ningslivet) perspektiv överstiger allmänt den kon-

tantsumma vi har tilldelat oss. 

Störst tryck finns på bidragsansökningar som gäller 

föreningars egna ägda anläggningar. Investeringar, 

reparationer och i förekommande fall inventarier. 

Ett antal bygdegårdar, skjutbanor, ridanläggningar 

och idrottsföreningars anläggningar utgör det be-

stånd som är aktuellt. 

Just nu pågår en större genomgång (Stöd och bidrag 

till civilsamhället), med forskarstöd, av våra nuva-

rande bidragsformer och typer av stöd. Inriktningen 

är att vårt regelverk skall vara uppdaterat till dags-

aktualitet och adekvat form/sammanhang när det 

gäller stöd till civilsamhället. 

Civilsamhällets uttryck och funktion i Falköpings 

kommun är omfattande geografiskt och verksam-

hetsmässigt. Här möts många i föreningsformen 

och många fler får ta del av resultatet på olika sätt. 

Det civila samhällets yttringar återfinns glädjande 

nog på flertalet orter/platser i kommunens hela geo-

grafiska utbredning. 

Den koppling som finns till andra bidragsgivare, 

såsom Leader, Boverket, RF/SISU etc skall inte un-

derskattas som ett sätt att hämta in medel/resurser 

till vår kommuns utveckling utifrån ovanstående ci-

vilsamhällesperspektiv. 

Att anpassa sig till rådande ekonomiska omständig-

heter är förstås ett motargument för utökning av vår 

ram. Dock är det så att det som genereras i form av 

ideellt arbete förmerar det rena ekonomiska värdet 

mycket men också värdet omvandlat till begreppet 

tillit, är intressant i det här fallet. 

Tillit i ett samhälle/kommun ger stabilitet och möj-

lighet till utveckling. Många personer blir och är 

engagerade genom ovanstående vilket ger stolthet, 

kunskap och sammanhang. Att satsa på tillit bygger 

en kommun. 

Härmed äskas att nuvarande bidragsram inom Kul-

tur- och fritidsnämndens verksamhetsfält utökas 

med 1 000 000:- 

Skidbacken Mösseberg 

Kommunledningsförvaltningen i samverkan med 

kultur- och fritidsförvaltningen har arbetet fram ett 

förslag på kommunal organisation för skidanlägg-

ningen. I förslaget står det beskrivet driftsorganisat-

ion som innefattar pistning, snöläggning, service 

och annan drift, organisation vad gäller kommersi-

ella och försäljning så som liftkortförsäljning, lift-

vakter, marknadsföring och allmän service, budget, 

avtalsparter internt inom kommunen, samt gräns-

dragningslista och investeringsbehov. 
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I förslaget på organisationen i skidbacken ligger 

även med att samköra drift, snöläggning, pistning 

m.m. av konstsnöspåret för längdskidor med, då 

kultur och fritid redan ansvarar för detta idag. Fo-

kus i underlaget har legat på vintersäsongen bero-

ende på tidsbrist för att ha en organisation på plats 

till säsongen 2022-2023. Förvaltningarna ser dock 

stora möjligheter att även utveckla verksamhet i 

backen sommartid framåt. För besöksnäringens, 

föreningslivets och kommunmedlemmarnas del är 

det av stor vikt att anläggningen drivs vidare. För-

valtningen anser att förslaget på kommunal organi-

sation är väl genomarbetat och väl bearbetat med 

andra berörda förvaltningar inom kommunen och 

berörd förening i anläggningen. För att kunna följa 

upp organisation och budget så föreslår utredande 

förvaltningar att den kommunala organisationen ska 

ligga under en och samma förvaltning och här anses 

kultur- och fritidsnämnden lämpligast utifrån att 

förvaltningen redan idag har ett ansvar för driften 

på övriga Mösseberg och att hitta nära samverkan 

med näringslivsavdelningen kring de kommersiella 

delarna. Kultur och fritidsförvaltningen äskar en 

ramförstärkning av budget för inrättandet av 

ovanstående driftorganisation om 2 500 000 kronor 

per år. Vilket finansieras för år 2023 och framgent 

ur kommunens kommande flerårsbudget.        

Gröna jobb  

Falköpings kommun ska verka för ett socialt håll-

bart och attraktivt samhälle. Kommunen ska dessu-

tom ge förutsättningar för ett näringsliv som ut-

vecklas. I tillägg till de övergripande målen har full-

mäktige beslutat om en arbetsmarknadsstrategi. Det 

är avgörande att människor i Falköping i arbetsför 

ålder har ett arbete och kommunen som organisat-

ion ska, i alla delar, bidra till detta. Att arbeta för att 

stimulera till jobb på olika sätt görs i stor utsträck-

ning men arbetslösheten är fortsatt stor och skiljer 

sig också mellan olika målgrupper.  

 

Under våren 2022 har Kompetens- och arbetslivs-

förvaltningen (KAF), Kultur- och fritidsförvalt-

ningen (KOF) och Samhällsbyggnadsförvaltningen 

(SBF) tillsammans utarbetat en strukturerad sam-

verkan för att uppnå målet om lägre arbetslöshet 

och färre personer i ekonomiskt bistånd. En mycket 

konkret identifierad möjlighet är att nyttja potentia-

len i arbetstillfällen i naturen. Att knyta an personer 

till så kallade gröna jobb är inget nytt men en out-

vecklad del i Falköpings kommun. Det finns många 

områden; spår, leder och platser i Falköpings kom-

mun som direkt skulle gynna det attraktiva Falkö-

ping i relation till falköpingsborna som idag inte 

sköts, driftas och tas om hand. Det finns också delar 

inom detta område som görs idag som genom att ar-

beta med arbetsmarknadsinsatser skulle kunna orga-

niseras om och ge mer värde till alla, både direkt 

knutna till uppgiften och mottagare av servicen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fri-

tidsförvaltningen jobbar redan idag i en mindre 

skala med arbetsmarknadsinsatser, men för att 

kunna växla upp detta och att kunna ta emot fler så 

ansöker de båda förvaltningarna om ökad ram för 

att anställa en arbetsledare för ”gröna jobb”. För-

valtningarna ansöker om 500 000:- vardera i utökad 

ram från 2023 och framåt. I denna ramökning ingår 

kostnader för lön, arbetskläder, maskiner och övrigt 

material och verktyg     

Investering Vintergatan Mösseberg 

För att kunna tillgodose behovet för motionärer 

både med och utan skidor vintertid på Mösseberg så 

finns det en beräknad budget och framtagen arbets-

skiss framtagen för att parallellt med blå spåret mel-

lan gamla spårcentralen till utsiktsplatsen som idag 

plogas kunna bredda och då kunna fylla behovet för 

både skidåkare och andra motionärer vintertid. Kul-

tur- och fritidsnämnden önskar utökad investerings-

ram under 2023 med 500 000:-.  

 

Åtgärder för att nå balans till plan 

2023-2025 
Åtgärder för att tillgodose behov nämnden har är en 

utökad ram med 4 300 000 kronor. 500 000 kronor 

till utökad investeringsram 2023. Ovan beskrivna 

behov ses inte som möjliga att omfördela i befintlig 

budget för nämnden. Skulle inte ramen ökas så kan 

troligen inte behoven genomföras. 

 

 



 

28 I KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND I BUDGETUNDERLAG FÖR ÅR 2023-2025 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

d 

Falköpings kommun 

521 81 Falköpings 

0515-88 50 00 

www.falkoping.se 

X
X

X
-F

Ö
R

V
A

L
T

N
IN

G
E

N
 D

a
tu

m
 



 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (3) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-16 
 

 

  
 

 

§ 34 Dnr 2022/00040 

Taxa för uthyrning av kommunala lokaler och 
anläggningar i Falköpings kommun 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Föreslagna taxor för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar i 

Falköpings kommun överlämnas till kommunfullmäktige för fastställelse. 

2 Taxorna föreslås gälla från och med 1 januari 2023 och tas upp i en ny 

kommunal författningssamling och ersätter tidigare taxa, antagen av 

kommunfullmäktige den 29 november 2021.               

Deltar inte i beslut 

Heléne Svensson (S), Morgan Billman (M) och Milada Wurm (SD) deltar 

inte i beslutet. 

Sammanfattning 

Träningstaxan för ungdomsföreningar i kommunen vad gäller större 

anläggningar så som sporthallar, fotbollsplaner, ishall med mer höjs med två 

kronor/timme. Taxa för övriga föreningar, företag och privatpersoner i 

mindre anläggningar så som gymnastiksalar med mer höjs också med 2 

kronor/timme. Höjningarna följer uppräknad index på ca 2%, täcker del av 

uppräknade omkostnader för material och förbrukningsmaterial. Dessa 

avgifter har inte höjts på två år. Taxa för boule och bingo på grusplaner tas 

bort, skulle det bli aktuellt med verksamhet på grusplanen sköter arrangören 

iordning-ställande eller så är det polistillstånd som gäller. Stora salen i 

kommunalhuset Floby flyttas till kategorien Teorisalar och caféer då lokalen 

är mer anpassad för detta ändamål. Rantens kvarn sades upp av kultur- och 

fritidsnämnden inför 2022. Lokalen togs tillbaka av förvaltningen för 

uthyrning under 2022 då det inte fanns annan intresserad part av fastigheten 

och tillkommer nu i kommunal författningssamling för 2023. Bibliotekets 

hörsal nyttjas och bokas endast av interna kunder och läggs in som 

bokningsbart objekt i Outlook. För att kunna tillgodose vissa kunders behov 

kan vissa bokningsbara tider behöva justeras. Kultur- och 

fritidsförvaltningen föreslår då att kultur- och fritidsnämnden via delegation 

har rätt att göra mindre justeringar av tillgängliga tider, men inte justera 

taxor. Förvaltningen bedömer att föreslagna förändringar inför 2023 är 

relevanta och bra.   

Bakgrund 

Träningstaxan för ungdomsföreningar i kommunen vad gäller större 

anläggningar så som sporthallar, fotbollsplaner, ishall med mer höjs med två 

kronor/timme. Taxa för övriga föreningar, företag och privatpersoner i 

mindre anläggningar så som gymnastiksalar med mer höjs också med 2 

kronor/timme. Höjningarna följer uppräknad index på ca 2%, täcker del av 

uppräknade omkostnader för material och förbrukningsmaterial.  Dessa 

avgifter har inte höjts på två år. Taxa för boule och bingo på grusplaner tas 

bort, skulle det bli aktuellt med verksamhet på grusplan sköter arrangören 
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iordning-ställande själva eller så är det polistillstånd som gäller. Stora salen i 

kommunalhuset Floby flyttas till kategorien Teorisalar och caféer då lokalen 

är mer anpassad för detta ändamål. Rantens kvarn sades upp av kultur- och 

fritidsnämnden inför 2022. Lokalen togs tillbaka av förvaltningen för 

uthyrning under 2022 då det inte fanns annan intresserad part av fastigheten 

och tillkommer nu i kommunal författningssamling för 2023. Bibliotekets 

hörsal nyttjas och bokas endast av interna kunder och läggs in som 

bokningsbart objekt i Outlook. För att kunna tillgodose vissa kunders behov 

kan vissa bokningsbara tider behöva justeras. Kultur- och 

fritidsförvaltningen föreslår då att kultur- och fritidsnämnden via delegation 

har rätt att göra mindre justeringar av tillgängliga tider, men inte justera 

taxor. 

Förvaltningens bedömning 

Föreslagna förändringar inför 2023 är relevanta och bra. 

Barnkonsekvensanalys 

Barn bedöms påverkas direkt eftersom avgifterna är ett krav för att såväl 

barn som vuxna och föreningar ska kunna nyttja de kommunala lokalerna på 

fritiden. Enligt LUPP utövar cirka 75 % av unga i Falköpings kommun idrott 

på sin fritid en gång eller oftare. Många av dessa är medlemmar i en 

förening. Det framkommer också i LUPP att unga vill ha fler mötesplatser, 

större utbud i idrottsutövande och ökad tillgång till idrottshallar på fritiden. 

Redan 2015 konstaterade unga i Falköping ett behov av ökat stöd för unga 

som vill organisera sig själva för fritidsaktiviteter, med egna eller utan 

ledare. Det som saknas är främst möjligheten att kunna hyra/låna en plats att 

vara på även för de som är under 18 år och/eller inte organiserar sig i en 

förening utan i egen regi. Ungdomar har också föreslagit att det ska vara 

lägre taxa för unga eftersom de ofta saknar egna ekonomiska möjligheter. 

Om kommunala lokaler och anläggningar skulle tillgängliggöras för unga att 

skapa sin egna aktiva fritid med egna eller utan ledare så skulle det behovet 

kunna tillgodoses. Om en sänkt åldersgräns inte är möjlig så kvarstår ungas 

förslag om lägre taxa för unga (18-25 år).  

Finansiering 

Förändrar inte kultur- och fritidsnämndens ordinarie ram. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 2022-07-04 

Taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar i Falköpings 

kommun      
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 Kultur- och fritidsnämnden 

Taxa för uthyrning av kommunala lokaler och 
anläggningar i Falköpings kommun 

Förslag till beslut 

1 Föreslagna taxor för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar i 

Falköpings kommun överlämnas till kommunfullmäktige för fastställelse. 

2 Taxorna föreslås gälla från och med 1 januari 2023. Hyrestaxorna tas upp 

i en ny kommunal författningssamling och ersätter 2022-års kommunal 

författningssamling.                

Sammanfattning  

Träningstaxan för ungdomsföreningar i kommunen vad gäller större 

anläggningar så som sporthallar, fotbollsplaner, ishall med mer höjs med två 

kronor/timme. Taxa för övriga föreningar, företag och privatpersoner i 

mindre anläggningar så som gymnastiksalar med mer höjs också med 2 

kronor/timme. Höjningarna följer uppräknad index på ca 2%, täcker del av 

uppräknade omkostnader för material och förbrukningsmaterial. Dessa 

avgifter har inte höjts på två år. Taxa för boule och bingo på grusplaner tas 

bort, skulle det bli aktuellt med verksamhet på grusplan sköter arrangören 

iordning-ställande själva eller så är det polistillstånd som gäller. Stora salen i 

kommunalhuset Floby flyttas till kategorien Teorisalar och caféer då lokalen 

är mer anpassad för detta ändamål. Rantens kvarn sades upp av kultur- och 

fritidsnämnden inför 2022. Lokalen togs tillbaka av förvaltningen för 

uthyrning under 2022 då det inte fanns annan intresserad part av fastigheten 

och tillkommer nu i kommunal författningssamling för 2023. Bibliotekets 

hörsal nyttjas och bokas endast av interna kunder och läggs in som 

bokningsbart objekt i Outlook. För att kunna tillgodose vissa kunders behov 

kan vissa bokningsbara tider behöva justeras. Kultur- och 

fritidsförvaltningen föreslår då att kultur- och fritidsnämnden via delegation 

har rätt att göra mindre justeringar av tillgängliga tider, men inte justera 

taxor. Förvaltningen bedömer att föreslagna förändringar inför 2023 är 

relevanta och bra.   
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Bakgrund 

Träningstaxan för ungdomsföreningar i kommunen vad gäller större 

anläggningar så som sporthallar, fotbollsplaner, ishall med mer höjs med två 

kronor/timme. Taxa för övriga föreningar, företag och privatpersoner i 

mindre anläggningar så som gymnastiksalar med mer höjs också med 2 

kronor/timme. Höjningarna följer uppräknad index på ca 2%, täcker del av 

uppräknade omkostnader för material och förbrukningsmaterial.  Dessa 

avgifter har inte höjts på två år. Taxa för boule och bingo på grusplaner tas 

bort, skulle det bli aktuellt med verksamhet på grusplan sköter arrangören 

iordning-ställande själva eller så är det polistillstånd som gäller. Stora salen i 

kommunalhuset Floby flyttas till kategorien Teorisalar och caféer då lokalen 

är mer anpassad för detta ändamål. Rantens kvarn sades upp av kultur- och 

fritidsnämnden inför 2022. Lokalen togs tillbaka av förvaltningen för 

uthyrning under 2022 då det inte fanns annan intresserad part av fastigheten 

och tillkommer nu i kommunal författningssamling för 2023. Bibliotekets 

hörsal nyttjas och bokas endast av interna kunder och läggs in som 

bokningsbart objekt i Outlook. För att kunna tillgodose vissa kunders behov 

kan vissa bokningsbara tider behöva justeras. Kultur- och 

fritidsförvaltningen föreslår då att kultur- och fritidsnämnden via delegation 

har rätt att göra mindre justeringar av tillgängliga tider, men inte justera 

taxor. 

Förvaltningens bedömning 

Föreslagna förändringar inför 2023 är relevanta och bra. 

Barnkonsekvensanalys 

Barn bedöms påverkas direkt eftersom avgifterna är ett krav för att såväl 

barn som vuxna och föreningar ska kunna nyttja de kommunala lokalerna på 

fritiden. Enligt LUPP utövar cirka 75 % av unga i Falköpings kommun idrott 

på sin fritid en gång eller oftare. Många av dessa är medlemmar i en 

förening. Det framkommer också i LUPP att unga vill ha fler mötesplatser, 

större utbud i idrottsutövande och ökad tillgång till idrottshallar på fritiden. 

Redan 2015 konstaterade unga i Falköping ett behov av ökat stöd för unga 

som vill organisera sig själva för fritidsaktiviteter, med egna eller utan 

ledare. Det som saknas är främst möjligheten att kunna hyra/låna en plats att 

vara på även för de som är under 18 år och/eller inte organiserar sig i en 

förening utan i egen regi. Ungdomar har också föreslagit att det ska vara 

lägre taxa för unga eftersom de ofta saknar egna ekonomiska möjligheter. 

Om kommunala lokaler och anläggningar skulle tillgängliggöras för unga att 

skapa sin egna aktiva fritid med egna eller utan ledare så skulle det behovet 

kunna tillgodoses. Om en sänkt åldersgräns inte är möjlig så kvarstår ungas 

förslag om lägre taxa för unga (18-25 år).  

 

Finansiering 

Förändrar inte kultur- och fritidsnämndens ordinarie ram. 

Beslutsunderlag 

Kommunal författningssamling, Taxa för uthyrning av kommunala lokaler 

och anläggningar i Falköpings kommun      
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Beslutet ska skickas till 

Torbjörn Lindgren, tillförordnad förvaltningschef kultur- och 

fritidsförvaltningen 

 

 

 

Torbjörn Lindgren 

Tillförordnad förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Taxa för uthyrning av kommunala 
lokaler och anläggningar i Falköpings 

kommun 
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 
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Typ av dokument Taxa 

Beslutsinstans Kommunfullmäktige 

Fastställd 2022- 

Ersätter dokument Ersätter kommunal författningssamling beslutad den 29 
november 2021 

Diarienummer KS 2022/ 

Giltighetstid Från och med 1 januari 2023 och tills vidare 

Dokumentet gäller för Kultur- och fritidsnämnden 

Dokumentansvarig Kultur- och fritidschefen 

Tidpunkt för 
aktualitetsprövning 

Vid behov 
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Inomhus .......................................................................................................... 3 

Utomhus .......................................................................................................... 4 

Arrangemang och match, in- och utomhus ...................................................... 4 

Förläggning ..................................................................................................... 5 

Omklädning .................................................................................................... 5 

Bastu ............................................................................................................... 5 

Övrig verksamhet på grusplaner ..................................................................... 5 

Amfiteatern, Plantis ........................................................................................ 5 

Undervisningskök/Skoldisco ........................................................................... 6 

Teorisalar och caféer ....................................................................................... 6 

Samlingslokaler ............................................................................................... 6 

Regler vid bokningar .......................................................................................................... 7 

Övrigt .............................................................................................................. 8 

Inventarier m.m. .............................................................................................. 8 
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Förslag på ändringar för 2023 i röd text 

Inomhus 
 

 A B 

Sporthallar, bordtennis-, skytte-, tyngd- 
lyftnings-, friidrotts- och styrketränings- 
hallar, beachvolleyhall 

72:-/timme 
  74:-/timme 

155:-/timme 

Gymnastiksalar, halv sporthall, danslokal 
Ållebergsgymnasiet, 1 beachvolleybana 

50:-/timme 117:-/timme 
  119:-/timme 

 

Kategori A 

Träningstaxa för ungdomsförening i kommunen. 

Kategori B 

Övriga föreningar, företag och privatpersoner. 
Idrottsarrangemang och matcher med eller utan entré för föreningar i 

kommunen. 

 
 A B C  

Odenrinken 72:-/timme 
74:-/timme 

155:-/timme 230:-/timme  

Odenrinken 

Arrangemang/mässa utanför issäsong 

Eventuell kostnad för el, vatten och renhållning kan till- 

komma utöver fast avgift. 

 

2 000:-/dag 

 

Kategori A 

Träningstaxa för ungdomsförening i kommunen 

Kategori B 

Idrottsarrangemang och matcher med eller utan entré för föreningar i 

kommunen. 

Kategori C 

Övriga föreningar, företag och privatpersoner i kommunen. Föreningar, 

företag och privatpersoner utanför kommunen. 
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Utomhus 
 

 A B 

Fotbollsplaner – naturgräs och grus 

11 mot 11, 9 mot 9 72:-/timme 
74:-/timme 

155:-/timme 

7 mot 7, 5 mot 5 50:-/timme 117:-/timme 
119:-/timme 

Fotbollsplaner - konstgräs 

11 mot 11, 9 mot 9 72:-/timme 
74:-/timme 

155:-/timme 

7 mot 7, 5 mot 5 50:-/timme 117:-/timme 
119:-/timme 

Friidrott Odenplan 72:-/timme 
74:-/timme 

155:-/timme 

Beachvolleybanor 

Hel anläggning 72:-/timme 
74:-/timme 

155:-/timme 

1 bana 50:-/timme 117:-/timme 
119:-/timme 

Odenbadet beachplan 72:-/timme 
74:-/timme 

155:-/timme 

 

Konstgräsplanerna, beachvolleybanorna utomhus och löparbanorna på 

Odenplan kan användas spontant när respektive anläggning inte är bokad. 

Detta gäller inom tidsramen för anläggningens öppettider och kan då 

användas utan kostnad. 

 

Kategori A 

Träningstaxa för ungdomsförening i kommunen. 

Kategori B 

Övriga föreningar, företag och privatpersoner. 
Idrottsarrangemang och matcher med eller utan entré för föreningar i 

kommunen. 

 

 

 

Arrangemang och match, in- och utomhus 
 

Idrottsarrangemang, match och övriga 

arrangemang för föreningar verksamma 

inom Falköpings kommun, med eller 

utan entré. 

Taxa för timtid, 155:-/timme 

Idrottsarrangemang, match och övriga 

arrangemang med entré för extern kund 

Minimihyra 3 000:-/3 timmar, 

tid därutöver gäller taxan för 
timtid 
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Förläggning 
 

Valhall Odenhallen – säng, madrass, 
täcke och kudde 

100:-/person och dygn 

Hårt underlag 40:-/person och dygn 

 

Omklädning 
 

Vid separat användning vid arrange- 
mang utan hall 

72:-/omklädningsrum/tillfälle 
74:-/omklädningsrum/tillfälle 

Vid separat användning vid träning 72:-/omklädningsrum/tillfälle 
74:-/omklädningsrum/tillfälle 

 

Bastu 
 

Vid uthyrning 210:-/tillfälle 

 

Övrig verksamhet på grusplaner 
 

Cirkus m.m. 

Krav på dessa bokningar är förskottsbetalning 

senast fem dagar före bokat tillfälle. I 6 000:- ingår 

el, vatten och renhållning. 

6 000:-/dag 

Bouletävlingar, bingo m.m. 500:-/dag 

 

 

 

Amfiteatern, Plantis 
 

 A 

Scen och omklädningsrum 50 kr/timme för bokningar upp till 

3 timmar. 
Max 400 kr/ dag. 

 

I hyran ingår el, scentyger och stolar till scenen. 

 

Vid bokning av scenen får kunden tillgång till 1 möblerat omklädningsrum 

och 1 rum som kan användas som extra omklädningsrum/förråd. 

 

All teknisk utrustning bokas och bekostas av kunden. 

 

Kategori A 

Föreningar och övriga organisationer inom kommunen, företag, privat- 

personer och övriga. 
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Undervisningskök/Skoldisco 
 

 A B 

Undervisningskök 
Flobyskolan, Kyrkerörsskolan, Gustaf 
Dalénskolan 

275:-/dag 550:-/dag 

Skoldisco (som arrangeras av klass- 
föräldrar) 

 400:-/dag 

 

Teorisalar och caféer 
 

***Frejahallen, teorisal och café 

***Motionscentralen, café, kiosk 

***Kommunalhuset Floby, fritidslokal 

***Kommunalhuset Floby, stora salen 

**Ållebergsgymnasiet, teorisal 

**Odenhallen, café, kiosk 

**Broddetorpsskolan, café, pentry 

Bibliotekets hörsal (endast dagtid) 

50:-/timme 

Max 250:-/dag 

117:-/timme 

119:-/timme 

Max 400:-/dag 

 

Samlingslokaler 
Kommunalhuset Floby, stora salen 

**Ållebergsgymnasiet, matsal 

**Broddetorpsskolan café, pentry,  

    gymnastiksal 

**Rantens kvarn 

74:-/timme 
Max 500:-/dag 

119:-/timme 
Max 800:-/dag 

*Broddetorpsskolan, café, pentry,  

  gymnastiksal 

*Mössebergsskolans matsal, pentry 

Tillställning  

2 500 :-/helg 

 

Tillställning  

2 500 :-/helg 

 

 

*** Samlingslokal, teorisal och café som kan bokas vardagar klockan 8–21, 

helger och röda dagar klockan 8–17. 

 

**Samlingslokal, teorisal och café som kan bokas vardagar klockan 17–21, 

helger och röda dagar klockan 8–17. 

 

* Samlingslokal som är uthyrningsbar för sammankomster för större tillställ-

ning. Till större tillställning räknas t.ex. bröllopsfest, dop, privata tillställ-

ningar m.m. Lokalen kan bokas till som längst klockan 02.00 helg och vid 

röda dagar då det inte är skola dagen efter. I priset ingår alltid slutstäd. 

 

Kategori A 

Föreningar och övriga organisationer inom kommunen. 

Kategori B 

Företag, privatpersoner och övriga föreningar och organisationer utanför 

kommunen 
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Följande gäller vid bokning i kommunala lokaler och 
anläggningar 
Tid som spärras på grund av att materiel står uppsatt mellan bokade tider 

debiteras  

Tid för förberedelse, uppställt material och återställning vid arrangemang och 

match debiteras kund. 

 

Maxpris för träningsläger per dag, vilket motsvarar tio timmar med gällande 

taxa. Vid avbokning av läger senare än 14 dagar före bokad tid tas en av- 

bokningsavgift ut med 50% av ordinarie pris. Ordinarie taxa gäller vid 

avbokning samma dag. 

 

Vid sammanhängande bokningar för läger och arrangemang som sträcker sig 

mer än tre dagar utgår rabatt från dag 4 och framåt med 20% (gäller ej för-

läggning). 

 

Vid avbokning av träning/match senare än tre dagar före bokad tid tas en 

avbokningsavgift ut med 50% av ordinarie pris. 

 

Ordinarie taxa gäller vid avbokning samma dag. 

 

Vid avbokning av arrangemang senare än fem dagar före bokad tid tas en 

avbokningsavgift ut med 50 % av ordinarie pris. Ordinarie taxa gäller vid 

avbokning samma dag. 

 

Extra avgift motsvarande den faktiska kostnaden eller kommunens själv-

kostnad tas ut då fastighetsjourens/städets tjänster måste nyttjas på grund av 

problem som orsakas av kund. 
 

Dubbel avgift tas ut för bokade tider som inte nyttjas. 

 

Beslut om nedsättning av taxa eller avgift fattas av kultur- och fritids-

nämnden. 

 

Lokalbokningen har rätt att göra mindre justeringar av tillgängliga tider, men 

inte justera taxor. 

 

I taxan för lokaler och anläggningar ingår inte mervärdesskatt. Mervärdesskatt  

ingår i priset för tjänster och hyra av inventarier. 
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Övrigt 
 

Bordtennisbord inklusive räkneverk 250:-/st och dag* 

Barriärer (bordtennis) 25:-/st och dag* 

Högtalare (mindre bärbar anläggning) 375:-/dag* 

PC-kanon portabel inklusive duk 375:-/dag* 

Frisbeegolf-discar 25:-/st och dag* 

Tipskort (bunt om 100 st) 50:-* 

 

Passagekort för uthyrning 

Externt 
Internt 

 

125:-* 

50:- 

Vaktmästartjänster som ett led i uthyrningen 323:-/timme 

Särdebiterade vaktmästartjänster (externt) 404:-/timme* 

Vaktmästartjänster internt 365 :-/timme 

Maskinkostnad 

Externt 
Internt 

 

196:-/timme* 

157:-/timme 

* inklusive moms med 25 %. 
Eventuell transport av materiel ordnas av kunden. 

 

Inventarier m.m. 
 

Gradängscen (10 enheter) 180:-/enhet och dygn* 

Bord (bockar och skivor) 25:-/st och dygn* 

* inklusive moms med 25 %. 

Eventuell transport av materiel ordnas av kunden. 

 

 

 



 

Bad & Fritid  | Kultur- och fritidsförvaltningen 
 
Torbjörn Lindgren | Verksamhetschef Bad & Fritid |  | torbjorn.lindgren@falkoping.se  
Falköpings kommun, 52181 Falköping | Växel 0515-88 50 00 
kommunen@falkoping.se | www.falkoping.se | Bankgiro 991-2478 | Org nr 2120001744 

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) 

2022-08-18 
KFN 2022/00030  

 

 

 

 
 

 Kultur- och fritidsnämnden 

Information om Gröna Jobb 

Information 

Falköpings kommun ska verka för ett socialt hållbart och attraktivt samhälle. 

Kommunen ska dessutom ge förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas. 

I tillägg till de övergripande målen har fullmäktige beslutat om en 

arbetsmarknadsstrategi. Det är avgörande att människor i Falköping i 

arbetsför ålder har ett arbete och kommunen som organisation ska, i alla 

delar, bidra till detta. Att arbeta för att stimulera till jobb på olika sätt görs i 

stor utsträckning men arbetslösheten är fortsatt stor och skiljer sig också 

mellan olika målgrupper.  

 

Under våren 2022 har kompetens- och arbetslivsförvaltningen, kultur- och 

fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans 

utarbetat en strukturerad samverkan för att uppnå målet om lägre 

arbetslöshet och färre personer i ekonomiskt bistånd. En mycket konkret 

identifierad möjlighet är att nyttja potentialen i arbetstillfällen i naturen. Att 

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

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

Falköpings kommun som direkt skulle gynna det attraktiva Falköping i 

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

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

med arbetsmarknadsinsatser skulle kunna organiseras om och ge mer värde 

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen jobbar 

redan idag i en mindre skala med arbetsmarknadsinsatser, men för att kunna 

växla upp detta och att kunna ta emot fler så ansöker de båda förvaltningarna 

om ökad ram för att anställa en arbetsledare för ”gröna jobb”. 

Förvaltningarna ansöker om 500 000:- vardera i utökad ram från 2023 och 

framåt. I denna ramökning ingår kostnader för lön, arbetskläder, maskiner 

och övrigt material och verktyg.           

Underlag 

 Tjänsteutlåtande från kultur-och fritidsförvaltningen, 2022-08-18. 

Torbjörn Lindgren 

Verksamhetschef Bad & Fritid 



Anmälda delegationsbeslut

Kultur- och fritidsnämnden, 2022-08-30

Dokumentid Diarienr Datum Beskrivning Handläggare

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

17010 202200046 2022-06-21 Yttrande Sankt Göran 23 Torbjörn Lindgren

17013 202200005 2022-06-22 Avtal med Cirkusskolan Göteborg AB om cirkus-workshops Robert Coe

17040 202200005 2022-07-01 Avtal med Mia Bruto om musikföreställningar på bland annat biblioteksfilialer september
2022

Robert Coe

17074 202200016 2022-08-22 Anställning av personal inom kultur- och fritidsförvaltningen juni - juli 2022 Michelle Lunne



FÖRTECKNING ÖVER ANMÄLNINGSÄRENDEN 

Kultur- och fritidsnämnden 30 augusti 2022 

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 

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

Nr Ärende 

1 Protokoll från sammanträde med Kommunala pensionärsrådet 9 juni 

2022 

2 Beslut från Kommunstyrelsen § 98/2022 – Justering av budgetram för 

löneöversyn för år 2022 

3 Beslut från Kommunfullmäktige § 74/2022 – Ändring av avgifter på 

Ekehagens Forntidsby 

4 Handlingsplan för implementering av barnkonventionen  

5 Samverkansavtal med föreningen Teaterveckan 2022 

6 Beslut från kommunfullmäktige § 78/2022 – Falköpings kommuns 

delårsrapport per den 30 april 2022 

7 Beslut från kommunfullmäktige § 79/2022 – Överlämnande av förslag 

från beredningen för översyn av den politiska organisationen inför 

mandatperioden 2023 –2026 

8 Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning med villkor om 

arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning på 

fastigheten Brunnhem 3:4 

9 Kontrollrapport efter miljötillsyn på Flobybadet 16 juni 2022 

10 Kontrollrapport efter miljötillsyn på Stentorpsbadet 16 juni 2022 

11 Kontrollrapport efter miljötillsyn på Flobybadet 21 juni 2022 

12 Kontrollrapport efter miljötillsyn på Stentorpsbadet 21 juni 2022 

 

 

 





















Klicka här för att ändra formatKommunikation 



• Språkombudsutbilning
• Andra utbildningsmöjligheter
-Via omställningsfonden – Traditionell 
utbildning
- Genom en app Lingio
• Utveckla samarbete med KAF



Språkombudsutbildningenn

• Språkombud bidrar till att skapa 
språkutvecklande arbetsplatser - Falnet 
(falkoping.se)

https://falnet.falkoping.se/var-organisation/socialforvaltningen/socialforvaltningens-nyheter/aktuellt-pa-socialforvaltningen/2022-06-01-sprakombud-bidrar-till-att-skapa-sprakutvecklande-arbetsplatser.html


Handlingsplan 

En del i utbildningen var att utforma en 
handlingsplan för verksamheten. 



Information till brukare som 
flyttar in på ÄBO
• Personal som jobbar i Falköpings kommun 

kommer från olika kulturer och speglar vårt 
samhälle vilket vi anser vara en tillgång i 
verksamheten. Respektfull kommunikation 
och gott bemötande är viktigt  både för dig 
som bor här och dem som jobbar här.







Klicka här för att ändra formatAktivitetssamordnare/IT fixare
KPR, 9 juni



Bakgrunden 
• Kritiken som fanns inget arbete görs för att 

motverka ensamhet.
• Maj 2021 får uppdraget vid SLG att anställa 

aktivitetssamordnare och It fixare. 
• Enkätundersökning slumpvisa seniorer 

sommaren 2021 ca 500, svar från ca 130. 
• Starten ska ske 1 september 2021 som ett 

projekt under 1 års tid.
• Annonsering och rekrytering sker under 

sommarmånaderna. 



Vad vill vi uppnå?

• Arbeta för att motverka ensamheten. 
• Att förebygga ett digitalt utanförskap.
• Målgruppen är Alla seniorer i Falköpings 

kommun. 



Arbetssätt/metod 

• Att inte arbeta med ”konstgjord andning” är 
tanken och vad menas med det? 

• Nå dem vi vanligtvis inte når. Kommer vi 
alltid lyckas? Nej.

• Att utveckla och tänka i nya banor ger också 
misslyckande. Tjolaholm, Bokcafé 0 kom. 
Informationsmöten på landsorterna få kom.

• Förtydligande av arbetsbeskrivning bör ske.





Från projekt till permanent 
verksamhet och kostnader
• Start 1 september 2021 genom 

projektpengar, statsbidrag att motverka 
ensamhet 2 miljoner. 

• Oktober 2021 fullmäktige beslutar att 
tillskjuta 2 miljoner i flerårsbudget med syfte 
att motverka ensamhet. 

• Socialförvaltningen beslutar att permanenta 
projektet i förtid redan från 1 januari 2022.

• Självkritik, utvärdering borde genomförts 
innan beslut och samverkan med KPR borde 
skett innan vi permanenta.



Utvärderingar IT fixare och 
aktivitetssamordnare

• Utvärderingar ska ske enligt följande:
-It fixare maj/juni 2022.
-Aktivitetssamordnare september 2022.

• Verksamheten upprättar månadsrapporter.
• Kom gärna med synpunkter till oss!



Vad kostar det?

• Hur finansieras aktiviteter? Det ska ske till 
självkostnadspris.

• Annonsering var och kostnader? Betalas av 
verksamhet. FT, Facebook, instagram och 
anslagstavlor och affärer.

• Subventionerade aktiviteter? Minns 
Tjolaholm. Subventionerade aktiviteter ska ej 
förekomma. 



Framtida samverkan

• Önskemål från vår sida med en 
samverkansgrupp med representation från 
många håll med gemensam målbild om hur 
ensamheten kan motverkas och vi når alla? 
Här behöver vi kraftsamla gemensamt! 



Tänkvärt! 
• All denna verksamheten kan alltid i 

betraktarens ögon uppfattas som 
konkurrerande. 

• Ett exempel om jag äger en rörelse som 
arbetar med IT/Mobil, tar It fixaren kunder 
från dem? Kommunen står för lönen.

• Träffpunkterna som säljer kaffe och 
kommunen betalar hyran är det ok ur en 
caféägares perspektiv?

• Fritidens årliga resa till Nordpolen vad säger 
bussbolaget? Reseledarna betalas av 
kommunen.



Framtida uthyrning av lokal
• Frågan ska gå till KLG 
• Orsak diskuterats att lokaler ska ingå i den 

kommunövergripande uthyrningen.
• Syfte är att lokalen i så fall ska kunna bokas 

på samma sätt som man bokar en idrottshall 
eller en samlingssal. 

• Innan beslut i frågan kan församlingshemmet 
bokas via oss. 

• Lokalen tar 150 personer (50 stolar).
• Kök finns. Kaffe finns ej till försäljning.



INBJUDAN till PANELDEBATT 
Politiken i Falköpings kommun inbjudes av 

pensionärsorganisationerna till 

Paneldebatt den 16 augusti 2022 kl 18.00 - 20.00 på 
Träffpunkt Ranten. 

Moderator för kvällen är Roland Nilsson, SPF 

 

- Vad blev det av löftena ni gav vid valet 2018? 

- Hur ser ni på Falköpings framtida planering? 

Det kommer säkert upp fler frågor från publiken under 
kvällen. 

 

Under kvällen bjuds det på frukt och dryck. 

Varmt välkomna hälsar 

SPF   SKPF pensionärerna   PRO i Falköpings kommuns KPR 

 

 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-15 
 

 

  
 

 

§ 98 Dnr 2022/00237 

Justering av budgetram för löneöversyn för år 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar om budgetramjusteringar för år 2022 om totalt 

9 232 000 kronor fördelat på nämnder och centrala poster, enligt bifogat 

underlag avseende löneöversyn för år 2022. 

Sammanfattning 

Under våren fördelades merparten av de nya lönerna ut för 2022 för 

kommunens personal fortfarande saknas dock avtal med ett fackförbund. För 

att göra den ekonomiska uppföljningen enklare för förvaltningarna och 

cheferna behöver en justering göras om 9 232 000 kronor för att täcka 

nämndernas ökade personalkostnader för år 2022.  

Kommunfullmäktige beslutade i samband med flerårsplan för år 2022-2024 

om att delegerar till kommunstyrelsen att följa upp och vid behov utfördelas 

avsatta medel på centrala poster till nämnderna för årets löneöversyn. 

Budgetramjusteringen avseende driftsbudgeten för år 2022 görs enligt 

bifogat underlag ”Sammanställning budgetramjustering löneöversyn 2022” 

(Excel fil) 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 59/2022 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-19 

Sammanställning budgetramjustering löneöversyn 2022 (Excel fil) 

  

 

Paragrafen skickas till  
Alla nämnder 

Magnus Fleischer, ekonomichef 

Christoffer Eriksson, bitr. ekonomichef            
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Implementering av barnkonventionen 
Denna handlingsplan beskriver implementeringen av Förenta nationernas 

(FN:s) konvention om barnets rättigheter i Falköpings kommuns nämnder 

och förvaltningar. Handlingsplanen består av tre delar: Beskrivning av 

utbildningsinsatser, insatser för att implementera en modell för 

barnkonsekvensanalys samt stöd och uppföljning. 

Bakgrund 

Från och med den 1 januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter, 

i detta dokument förenklat som barnkonventionen, svensk lag. Lagen 

omfattar statliga, regionala och kommunala beslut. Genom de åtgärder och 

insatser som beskrivs i handlingsplanen kan Falköpings kommun som 

organisation enas kring en gemensam barnsyn och ett gemensamt arbetssätt 

för att tillförsäkra barnets rättigheter i beslut som rör barnet.  

Utbildningsinsatser 

Utbildning i barnkonventionen och dess innehåll är nödvändigt för att hela 

organisationen ska få en samsyn inom området. Utbildningsinsatserna är i 

tre delar och införs från 1 oktober 2022. Anställande chef ansvarar för att 

medarbetare genomför relevant utbildningsdel. På Falnet kommer all 

information att samlas. Uppbyggnaden av samlingssidan görs under 

september 2022, ungdomsstrateg ansvarar.  

Del 1: För alla anställda och förtroendevalda 

Alla anställda och förtroendevalda i Falköpings kommun ska genomgå del 1 

så snart som möjligt då tjänstgöring inletts. Del 1 består av korta filmer med 

reflektionsfrågor via Barnombudsmannen som ingår i introduktionsdag för 

nyanställda. Om medarbetare ej deltar på introduktionsdagen ska 

introduktionen göras tillsammans med ansvarig chef. 

Del 2: För chefer och handläggare som är delaktiga i 
beredningsprocessen 

Samtliga chefer och handläggare som är delaktiga i beredningsprocessen ska 

genomgå utbildning i hur en barnkonsekvensanalys genomförs samt få stöd 

att genomföra dessa.   

Utbildning anordnas två gånger per år av kommunledningsförvaltningens 

kansliavdelning. Berörda anställda anmäler sig själva i utbildningskalendern 

på Falnet. Utöver detta skapas och tillgängliggörs en informationsfilm om 

hur modell för barnkonsekvensanalys ska användas. Filmen görs tillgänglig 

på Falnet där handläggare och chefer också har tillgång till aktuell forskning 

och undersökningar som kan utgöra underlag till barnkonsekvensanalyser.  

Del 3: För anställda i en verksamhet som berör barn och unga 

Alla anställda i verksamhet som riktar sig till eller berör barn och unga ska 

genomgå en utökad utbildning för att få kompetens att arbeta utifrån ett 

rättighetsbaserat barn- och ungdomsperspektiv.  
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Utbildning som tagits fram av Sveriges kommuner och regioner (SKR) är 

webbaserad. Utbildningen genomförs i första hand på arbetsplatsen i 

samband med APT. För nyanställda på en arbetsplats som slutfört SKR:s 

webbutbildning ges möjlighet att genomföra en halvdagsutbildning utifrån 

samma material under ledning av representant i nedan beskrivet nätverk. 

Dessa uppsamlingstillfällen bokas själv av den anställde i 

utbildningskalendern på Falnet.  

Barnkonsekvensanalys 

En barnkonsekvensanalys är en utredning som ligger till grund för 

beslutsfattande i frågor som rör barn. Barnkonsekvensanalysen tydliggör hur 

barnets rättigheter förhåller sig till det aktuella ärendet och är en del av 

beslutsunderlaget. I samband med beredning av ärenden till utskott och 

nämnd ska en barnkonsekvensanalys genomföras så tidigt som möjligt i 

processen. Analysen görs av ansvarig handläggare. En 

barnkonsekvensanalys ska finnas med i tjänsteutlåtanden för ärenden och 

beslut i nämnd från 1 januari 2023. Undantaget är individärenden inom 

myndighetsutövning då barnkonsekvensanalysen sker och dokumenteras i 

utredning. 

Förvaltningschef ansvarar för att barnkonsekvensanalyser genomförs och 

ligger till grund för beslutsfattande i frågor som rör barn.  

En vägledning för barnkonsekvensanalys ska tas fram som stöd och görs 

tillgänglig på ovan nämnda samlingssida på Falnet. Vägledningen tas fram 

av ungdomsstrateg med stöd av nedan beskrivet nätverk. 

Stöd och nätverk 

Förvaltningschef utser en tjänsteperson som kan stödja förvaltningen i 

frågor om barnkonventionen, bedömning av påverkan och barnets bästa 

samt modell för barnkonsekvensanalys. Samtliga av varje förvaltning 

utsedda tjänstepersoner ingår i ett nätverk som samordnas av 

ungdomsstrateg. Nätverket träffas två gånger per år för att följa upp 

förvaltningarnas utbildningsinsatser, användandet av barnkonsekvensanalys 

samt barn och ungas livssituation i Falköpings kommun.  

I nätverket utses två tjänstepersoner som utbildas i enlighet med SKR:s 

barnrättsstrategutbildning. Utbildningen till barnrättstrateg är en fyradagars 

utbildning förlagd under drygt tre månader. De utbildade tjänstepersonerna 

är ett stöd till övriga i nätverket.  

Uppföljning  

Kommunstyrelsen ansvarar för att följa upp barnkonventionens efterlevnad. 

Kommunstyrelsen ska tillhandahålla en rapport från nätverket inför 

årsbokslut. Rapporten ska innehåll information och statistik om utförda 

utbildningsinsatser samt utförda barnkonsekvensanalyser. Därtill sker 

kontinuerlig uppföljning av tillämpning av barnkonsekvensanalys genom 

kansliets avstämningar med förvaltningarnas nämndsekreterare. 
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§ 76 Dnr 2022/00227  

Ändring av avgifter för Ekehagens Forntidsby 

Kommunfullmäktiges beslut 

1   Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ändringar av avgifter för 

Ekehagens Forntidsby. 

2  Ändringarna föreslås gälla från och med den 1 juli 2022 och ersätter 

kommunfullmäktiges beslut från den 26 april 2021, § 50.  

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår vissa förändringar av avgifter för 

Ekehagens forntidsby. Det gäller avgifter för skolverksamhet som höjs för 

att kostnaderna ökar och en mindre ökning av entréavgifterna för 

turistverksamheten höjs på grund av förändringar i utbud och upplägg. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att förslaget till ändring antas.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 92/2022 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-05-09 

Kultur- och fritidsnämnden beslut, 2022-04-19 

Förslag till ändring av taxa, 2022-04-19 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden 

Anna-Karin Linder, administratör            
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Samverkansavtal mellan  
föreningen Teaterveckan och Falköpings kommun 2022 
 

Bakgrund 

Falköpings kommun skriver överenskommelser med föreningar där vardera part var 

för sig men även tillsammans bidrar till och stöttar varandra i att skapa ett brett 

utbud av kulturupplevelser och kulturarrangemang i Falköpings kommun. 

Innehållet formuleras i dialog mellan föreningen och kultur- och fritids-

förvaltningen.  

Parter  

Falköpings kommun, kultur- och fritidsförvaltningen, org nr 212000-1744 och 

föreningen Teaterveckan, orgnr 802476-8387.  

Åtaganden 

Föreningen svarar för:  

1. Genom Teaterveckan ge tillfällen för intresserade att engagera sig i och lära 

sig mer om att spela teater, marknadsföring, teknik, rekvisitabygge, 

scenografi och annat som hör en teaterföreställning till.   

2. Genom Teaterveckan arrangera offentliga teaterföreställningar för publik.  

9, 10 och 11 september 2022 spelas William Shakespeares 

Trettondagsafton, översatt och skaraborgifierad av Markus Frisén och Sara 

Annala. Handlingen utspelas i Skaraborg under 1980-talet. Spelas på 

Rotundan vid Stadsteatern i Falköping. 
 

3. Hålla föreningens webbsida och andra digitala kanaler uppdaterade.   

Lägga in information om föreningens evenemang i kommunens 

evenemangskalender www.vastsverige.com/falkoping  

4. I trycksaker och på webben informera om att Falköpings kommun ger stöd 

till verksamheten.  

5. Ansvara för att kontaktuppgifter och uppgifter om bankgiro med mera är 

uppdaterade i kommunens föreningsregister.  

 

Falköpings kommun svarar för:  

1. Stötta föreningen i att nå unga personer.   

2. Ge föreningen kontinuerlig information om kommunens olika former 

för bidrag och stöd till föreningar och kulturaktörer.  

3. Bjuda in föreningen till nätverksträffar, utbildningar och andra forum 

inom kultur som kommunen arrangerar.  
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Tidsperiod 

Samverkansavtalet gäller från avtalets undertecknande till och med 31 december 

2022.  

Ekonomi 

Falköpings kommun bidrar med 71 000 kronor. Pengarna betalas ut till bankgiro 

341-5015 efter att avtalet har undertecknats.  

Föreningen ska lämna in följande till kommunen:  

 Årsmötesprotokoll från årsmötet 2022 

 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för 2021 

 Planering för 2022 

 Samt om möjligt även bilder eller länkar till filmer som visar verksamheten.  

Underskrifter 

Detta avtal undertecknas digitalt.  

 

För föreningen, Egil Josefsson, ordförande 

För Falköpings kommun, Torbjörn Lindgren tf kultur- och fritidschef 
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§ 78 Dnr 2022/00245  

Falköpings kommuns delårsrapport per den 30 april 
2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige godkänner Falköpings kommuns delårsrapport per 

den 30 april 2022.  

Sammanfattning 

Falköpings kommuns delårsrapport per april 2022 visar ett positivt resultat 

på 71,0 mnkr, exklusive förändring semesterlöneskuld. Helårsprognosen 

totalt för kommunen visar ett resultat på 72,0 mnkr. De finansiella målen för 

2022 ser enligt prognosen ut att kunna uppfyllas.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 97/2022 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-23 

Delårsrapport per den 30 april 2022 för Falköpings kommun 

Samtliga nämnders verksamhetsrapporter per den 30 april 2022 

Yttranden 

Ingvor Bergman (S), Adam Johansson (M), Sture Olsson (M), Johanna 

Svensson (S) och Roger Lundberg (S) yttrar sig.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Samtliga nämnder 

Ekonomiavdelningen            
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§ 79 Dnr 2022/00089  

Överlämnande av förslag från beredningen för översyn 
av den politiska organisationen inför mandatperioden 
2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige beslutar att fastställa den politiska organisationen 

under mandatperioden 2023-2026 enligt upprättat förslag, vilket innebär 

att tekniska nämnden upphör från och med den 1 januari 2023 då dess 

ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen. Detta innebär att all 

verksamhet och all personal, samt övriga rättigheter och förpliktelser för 

tekniska nämnden, övergår till kommunstyrelsen i och med tekniska 

nämndens upphörande från och med den 1 januari 2023. 

2  Kommunfullmäktige beslutar att det under kommunstyrelsen inrättas ett 

utskott för stöd och service för att hantera bland annat operativa 

driftsfrågor och servicefrågor inom det tekniska området. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att anta en instruktion för utskottet. 

3  Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att revidera 

instruktionen för utskottet för social hållbarhet i enlighet med att utskottet 

ska bestå av nio ledamöter och nio ersättare. 

4  Kommunfullmäktige beslutar att fastställa bestämmelser för ekonomisk 

ersättning för förtroendevalda enligt framtaget förslag. Bestämmelserna 

gäller från och med den 1 januari 2023 och ersätter kommunfullmäktiges 

beslut den 25 juni 2018, § 102. 

5 Kommunstyrelsen upphäver från och med den 1 januari 2023 beslut om 

arvode för kommunala lekmannarevisorer, 4 april 2001, § 57. 

6  Kommunfullmäktige beslutar att anta regler för partistöd enligt framtaget 

förslag. Reglerna ska gälla från och med den 1 januari 2023 och ersätter 

kommunfullmäktiges beslut den 26 oktober 2015, § 122. 

7  Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta 

fram en plan för och genomföra kompetensutvecklingsinsatser för 

förtroendevalda under mandatperioden 2023-2026 enligt framtaget 

förslag. 

8  Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut enligt punkt 1 

ovan ger kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att utreda en 

gemensam förvaltningsorganisation.  

Reservation 

Samtliga tjänstgörande ledamöter från Socialdemokraterna; Patrik Björck 

(S), Ingvor Arnoldsson (S), Ingvor Bergman (S), Kovan Akrawi (S), Niclas 

Hillestrand (S), Johanna Svensson (S), Roger Lundberg (S), Inga-Lill 

Bergsten (S), Corry Thuresson (S), Heléne Svensson (S), Monica Janzon (S), 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Bengt Lundqvist (S), Anna-Bella Nordh-Fahlqvist (S), Fredy Neüman (S) 

och Lisbeth Ek (S) reserverar sig till förmån för Fredy Neümans (S) yrkande.  

Sammanfattning 

Beredningen för översyn av den politiska organisationen haft som uppdrag 

att utreda och lämna förslag på politisk organisation inför mandatperioden 

2023–2026 samt att göra en översyn av bestämmelserna för ekonomisk 

ersättning. Beredningens arbete har lett fram till ett förslag på ny politisk 

organisation där tekniska nämnden avvecklas och dessa ansvarsområden 

organiseras under kommunstyrelsen i form av utskott. Utifrån beredningens 

förslag har kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen i uppdrag att fortsatt 

utreda och ta fram förslag på en politisk organisation med inriktningen att 

tekniska nämndens ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen. 

Kommunledningsförvaltningen har genom en konsult genomfört en 

utredning som resulterat i ett förslag som presenterats i en slutrapport. 

Tekniska nämnden har genom ett yttrande beslutat att ställa sig bakom 

förslaget.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 101/2022 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-25 

Tekniska nämnden § 29/2022 

Kommunstyrelsen § 57/2022 

Mötesanteckningar från beredningen för översyn av den politiska 

organisationen, 2022-01-27, samt bilaga 

Mötesanteckningar från beredningen för översyn av den politiska 

organisationen, 2021-09-30 

Kommunfullmäktige § 129/2021 

Kommunstyrelsen § 173/2021 

Förslag på bestämmelser för ekonomisk ersättning 

Förslag på regler för kommunalt partistöd 

Yrkanden 

Adam Johansson (M) och Erik Kyrkander (V) yrkar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Fredy Neüman (S) och Johanna Svensson (S) yrkar gällande beslutspunkt 1 

att tekniska nämnden bibehålls i nuvarande organisation samt att avslå 

beslutspunkterna 2 och 8.  
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Yttranden 

Pema Malmgren (M), Vanja Wallemyr (C) och Milada Wurm (SD) yttrar 

sig.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut 

respektive Fredy Neümans (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige 

beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.   

  

 

Paragrafen skickas till  
Samtliga nämnder 

Partigrupperna 

Ekonomiavdelningen 

Löneenheten            



©Lantmäteriet Geodatasamverkan

0 0,01 0,020,01 Km
1:500Teckenförklaring

Lämningar (KMR) punkt
Fornlämning

Möjlig fornlämning

±
2022-06-08

Brunnhem 3:4

840604-002
Polygonlinje

840604-002
Polygonlinje

840604-002
Bildtext
Ungefärligt område för avlopp

840604-002
Bildtext
Ungefärligt område för schaktning

840604-002
Bildtext
L1963:8902



1 (5)

Postadress:403 40 Göteborg Telefon: 010-224 40 00 E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vastra-gotaland

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/personuppgifter

Västergötlands museum
info@vgmuseum.se

Förfrågan om undersökningsplan och kostnadsberäkning för 
arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 

Länsstyrelsen inbjuder er att lämna förslag till undersökningsplan och 
kostnadsberäkning för arkeologisk undersökning i form av 
schaktningsövervakning inom fornlämningsområdet för L1963:8887. 
Fastighet Brunnhem 3:4, Falköpings kommun.

Jan Rozkowinski planerar att anlägga nytt avlopp samt schakta ur en del 
av fastigheten där gamla sopor grävts ned, schaktningsövervakning ska 
ske samt så ska fornlämningsstatus för L1963:8902 fastställas.

Länsstyrelsen avser att utse undersökare genom direktval då 
totalbeloppet för de arkeologiska insatserna inte förväntas överstiga 5 
prisbasbelopp (pbb). 

Förfrågningsunderlaget innehåller förutsättningar och krav för den 
arkeologiska undersökningen i form av schaktningsövervakning. Till 
förfrågningsunderlaget hör en kravspecifikation. Den ska användas som 
mall vid upprättande av undersökningsplan med tillhörande 
kostnadsberäkning. Använd de digitalt översända mallarna för 
undersökningsplan (se bilaga) och kostnadsberäkning ( se bilaga ). Om 
ni ser att kostnaden för undersökningen överstiger 5 pbb ska ni genast 
avbryta arbetet med undersökningsplanen och kontakta Länsstyrelsen.

Beslut om arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 
kommer att fattas med stöd av 2 kap 12 och 13 §§ kulturmiljölagen 
(1988:950) och Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om 
uppdragsarkeologi (KRFS 2017:1). Val av undersökare sker i enlighet 
med 19–20 §§ i Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd 
om uppdragsarkeologi (KRFS 2017:1) samt 7 § kulturmiljöförordningen 
(1988:1188).

Undersökningens förutsättningar

Kontakter
Uppdragsgivare: Jan Rozkowinski, 0736107077

Förfrågningsunderlag 

Datum
2022-06-08 

 

Ärendebeteckning 
431-29085-2021 
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Länsstyrelsens handläggare: Madeleine Elisabethsdotter Sjölander 

Tidplan
Sista dag för inlämnande av undersökningsplan: 2022-06-22

Schaktningsövervakningen ska utföras i samråd med Jan Rozkowinski

Planerat datum för Länsstyrelsens beslut: Så snart undersökningsplanen 
och kostnadsberäkningen har godkänts av Länsstyrelsen och 
kostnadsansvaret har bekräftats av företagaren.

Preliminär redovisning ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast: 2 
vecka(or) efter avslutat fältarbete. Senast två veckor efter avslutat 
fältarbete ska ett e-postmeddelande sändas till Länsstyrelsen med 
följande innehåll: en kort sammanställning av resultatet; en 
kartredovisning av arkeologiska resultat; antikvarisk bedömning/om 
fornlämningens lagskydd helt eller delvis kvarstår; förslag på (ny) gräns 
för fornlämningar samt förslag på vidare arkeologiska åtgärder.

Manus för basrapport Länsstyrelsen tillhanda senast: 3 månad(er) efter 
avslutat fältarbete 

Länsstyrelsen ska ha granskat manus senast: 3 månad(er) efter att 
manuset inkommit till Länsstyrelsen

Basrapport inlämnad till Länsstyrelsen senast: 1 vecka(or) efter 
Länsstyrelsens godkännande

Manus för populärvetenskaplig sammanfattning till Länsstyrelsen senast:  
vecka(or) efter avslutat fältarbete

Manus för vetenskaplig fördjupning till Länsstyrelsen senast:  vecka(or) 
efter avslutat fältarbete

Undersökningsredovisning till Länsstyrelsen senast:  vecka(or) efter 
avslutat fältarbete

Ekonomisk uppföljning ska ha inkommit till länsstyrelsen senast: 1 
vecka(or) efter inlämnad rapport

Syfte
Syftet med den arkeologiska undersökningen är att med ett vetenskapligt 
arbetssätt dokumentera den/de fornlämningar som framkommer vid 
schaktningen. Om komplexa lämningar framkommer ska arbetet 
avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas.

För L1963:8902 ska också fornlämningsstatus fastställas.
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Målgrupper
Målgrupper för den arkeologiska undersökningen är främst 
Länsstyrelsen och Jan Rozkowinski.

Undersökningen ska ge kunskap om vår historia med relevans för 
myndigheter, forskning och allmänhet. 

Fynd
Undersökaren har i årets ”Intresseanmälan” redovisat rutiner för 
hantering, förvaring och konservering av fornfynd (11 § punkt 7 KRFS 
2017:1).

Fynd ska omhändertas enligt Riksantikvarieämbetets anvisningar i 
”Fysiskt omhändertagande av arkeologiskt fyndmaterial” och 
”Vägledning för tillämpning av kulturmiljölagen” Uppdragsarkeologi”.

Fynden ska samlas in och hanteras med utgångspunkt i undersökningens 
syfte och ambitionsnivå. Fynden ska efter eventuell selektion och 
konservering lämnas till det museum som Riksantikvarieämbetet anvisar. 
.Fynden ska vid överlämnandet till vara konserverade, beskrivna, 
ordnade och digitalt registrerade.

Analyser
Analyser ska kopplas till undersökningens frågeställningar. Eventuella 
analyser ska motiveras i undersökningsplanen

Rapportering
För rapporteringen gäller anvisningarna i Riksantikvarieämbetets 
Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen. Uppdragsarkeologi. 

Undersökningens resultat ska redovisas i en basrapport. Rapportens 
omfattning ska anpassas till undersökningens resultat. Basrapporten ska 
omfatta

 skalenliga planer och beskrivningar
 redovisning av metoder och genomförande
 grundläggande arkeologiska tolkningar 
 en värdering av måluppfyllelsen i relation till undersökningsplanen. 

Undersökaren ska registrera fornminnesinformation som uppdraget 
genererar i Riksantikvarieämbetets digitala system. Det innebär att:

 Lämningsinformation ska registreras i enlighet gällande praxis. 
Länsstyrelsen kommer att godkänna lämningsinformationen senast 
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innan ärendet avslutas. I samband med Länsstyrelsens godkännande 
blir lämningsinformationen publik.

 Den slutgiltiga basrapporten och undersökningsredovisningen samt 
eventuell populärvetenskaplig sammanfattning, vetenskaplig 
fördjupning, eventuella analysrapporter och andra bilagor laddas 
upp i högupplöst format (PDF A) via Länsstyrelsens e-tjänst för 
komplettering eller yttrande enligt tidsplan.

 I samband med att basrapport och undersökningsredovisning samt 
eventuell populärvetenskaplig sammanfattning, vetenskaplig 
fördjupning, eventuella analysrapporter och andra bilagor levereras 
till Länsstyrelsen ska motsvarande laddas upp i högupplöst format 
(PDF A) i Riksantikvarieämbetets digitala system. Rapporten läggs 
då in i Forndok. Länsstyrelsen ska meddelas när rapporten lagts in. 

 En digital rapport ska skickas till företagaren. 
 Undersökta ytor (shp* eller GeoJSON) ska laddas upp i Fornreg i 

samband med att rapporten levereras digitalt till 
Riksantikvarieämbetet. 

 Fyndlista ska levereras enligt Riksantikvarieämbetets instruktion. 
 Övrigt digitalt dokumentationsmaterial laddas upp i 

Riksantikvarieämbetets digitala system i den mån de tekniska 
förutsättningarna finns. 

 När ärendet avslutas hos Länsstyrelsen kan inte längre undersökaren 
komplettera lämningsinformationen. 

Som villkor för tilldelning av undersökningen gäller att 
dokumentationsmaterialet och all rapportering får publiceras och spridas 
av staten med en så kallad CC BY-licens (Creative Commons 
Attribution 4.0 International Public License som är översatt till svenska 
Creative Commons Erkännande 4.0 Internationella Publika Licens). 
Lantmäteriets kartor omfattas inte av licensen. Undersökaren ansvarar 
för att avtal finns för eventuellt upphovsrättsligt skyddade bilder och 
texter så att publicering med CC BY licens är möjlig.

Personal
Det är en förutsättning att ni har redovisat personalens kompetens i årets 
”Intresseanmälan”. För ny personal ska ”Intresseanmälan” kompletteras. 
Projektledningen ska aktivt delta i planerings-, fält-, och rapportarbetet. 
Byte av ansvarig personal ska godkännas av Länsstyrelsen.

Uppföljning
 När Länsstyrelsens beslut vunnit laga kraft skapas ett ärende i 

undersökningsregistret.
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 Undersökaren ska skicka ett igångsättningsmeddelande för 
fältarbetet med e-post till Länsstyrelsen. Först då kan ni påbörja 
uppdraget i Fornreg.  

 När fältarbetet avslutats ska ni skicka ett meddelande med e-post till 
Länsstyrelsen.  

Länsstyrelsen ska omgående underrättas om större avvikelser och 
förändringar i förhållande till förfrågningsunderlag, undersökningsplan 
eller beslut (s k avvikelseanmälan).

Omfördelningar inom budget ska godkännas av Länsstyrelsen

Ekonomisk redovisning för den arkeologiska undersökningen ska 
redovisas till Länsstyrelsen enligt tidsplan. Uppställningen av den 
ekonomiska redovisningen ska följa den ordning som är i 
kostnadsberäkningen. Företagaren ska endast faktureras för de kostnader 
som har upparbetats för den arkeologiska undersökningen inklusive 
rapportering.

Organisation och kvalitetssäkring
Undersökaren har redovisat sin organisation i årets ”Intresseanmälan” 
(11 § punkt 1-2 KRFS 2017:1). Kompletteringar kan göras anpassade till 
den aktuella undersökningen.

Undersökaren har i årets ”Intresseanmälan” redovisat internt 
kvalitetssäkringssystem och egenkontroll (ansvarsförhållanden inom 
organisationen, administrativa rutiner och ekonomisk redovisning) (11 § 
punkt 4 KRFS 2017:1). 

Undersökaren har i årets ”Intresseanmälan” redovisat rutiner för 
upprättande, lagring och kvalitetssäkring av dokumentationsmaterial (11 
§ punkt 6 KRFS 2017:1).

Övrigt

Miljöhänsyn
Ni ska i samband med transporter till och från undersökningsområdet 
samt vid grävningsarbetena beakta att belastningen på miljön ska bli så 
liten som möjligt. Vid särskild förfrågan från Länsstyrelsen ska ni kunna 
redovisa hur ni beaktar ovanstående.

Jämställdhet
Vid särskild förfrågan från Länsstyrelsen ska ni kunna redovisa en 
jämställdhetsplan avseende er verksamhet.



KRAVSPECIFIKATION
Mall för undersökningsplan
Arkeologisk undersökning
i form av schaktningsövervakning

Administrativa uppgifter
Fornlämningstyp och nummer

Stensättning L1963:8887, möjlig stensättning L1963:8902
 L1963:8902
 L1963:8887

 L1963:8887

Länsstyrelsens ärendebeteckning

29085-2021
Fastighet, kommun

Smedsgården, Brunnhem 3:4 FALKÖPING

Undersökare
Huvudman (namn, adress, telefon, e-post)

Stiftelsen Västergötlands Museum
Eventuell samarbetspartner

Skriv här
3.5.1-2022-19

Luitgard Löw 0511.26080 

Författare av undersökningsplanen (namn, telefon, e-post)

A Berglund 0706220327 anders.berglund@vgmuseum.se
Projektledare

A Berglund altn C Henriksson
Ev. biträdande projektledare

Skriv här

Underskrifter
Vi åtar oss att genomföra uppdraget i enlighet med de ska-krav och förutsättningar för samtliga moment som 
anges i förfrågningsunderlaget.

Ort och datum

Skara 4. Juli 2022
Ort och datum

Skriv här
Underskrift ansvarig chef Underskrift projektledare

Undersökningsplanen gäller till: 31.12.2022
Eventuella synpunkter

Schaktningsövervakning innebär normalt att arbetsföretaget skall ha maskin på plats samt att arbetsföretaget ansvarar för 
utsättning av ledningar m m i det arbetsområde som berörs. I det här fallet har VGM försökt nå markägaren Jan 
Rozkowinski 0736107077 för att försöka få reda på förutsättningarna för att genomföra arbetet, t ex när det ska göras, om 
denne har tillgång till grävmaskin att utföra det såväl som utröna status på det andra objektet. Eftersom det inte gått att nå 
honom via den angivna kontaktvägen vare sig via samtal eller SMS eller efter webbsökningar så kan vi från vår sida inte 
garantera att planen går att genomföra. 

Personal kompetenser
Undersökaren har redovisat personalens kompetens i årets ”Intresseanmälan”. 
För ny personal ska ”Intresseanmälan” kompletteras.

Projektledare
Ev. biträdande projektledare

Skriv här
Redovisa biträdande projektledarens bakgrund som är relevant för uppdraget



Specialist (underkonsult eller från den egna organisatioen) som ska utföra eller understödja vid specifika moment

Skriv här
Kort redovisning av specialists bakgrund och erfarenhet som är relevant i förhållande till den aktuella utredningen samt 
motivering till behovet av specialistkunskap)

Skriv här
Utöka dokumentet med ovanstående två rader för varje specialist.

Undersökarens bedömning inför undersökning i form av schaktningsövervakning
Kunskapsläge

Undersökningar har inte utförts i närområdet. Det här är ett moränlandskap där bergshanget 
bromsat upp transport av löst stenmaterial för länge sedan när isen smälte; marken är därför 
rik på sten som avsatts och använts i gravar, men också som lagts upp som odlingsrösen, i 
stensträngar, sedermera stenmurar och andra objekt som resultat av en lång tids 
markbearbetning. Marken består av generellt sett av ”mylla på grusbotten” enligt 
beskrivningar i äldre kartmaterial (Laga Skifte u 1850-talet). Avloppsanläggningar förläggs 
ca 25 m från en stensättning. Schaktkontrollen skall inte beröra den, däremot finns exempel 
på att gravar utan markering kan finnas runt om och i närhet av stensättningar. Några sådana 
indikationer är dock inte kända från närområdet (däremot från ett mindre gravfält vid 
Rastplats Grevagården vid väg 26). Schaktkontrollen utförs i angivet område för 
avloppsanläggning samt inom det område där rensning av sopor och avfall skall utföras i 
enlighet med kartunderlaget till förfrågningsunderlaget. Litet vid sidan av ligger en s k 
”möjlig fornlämning” som snarast kan betraktas som en stentipp, i brytpunkten mellan en 
tidigmodern tomtplats (sent 1800-tal som äldst) samt åkerväg som inte är identisk med 
dagens tillfart till Smeds- eller Lyckegården. Äldre kartmaterial ger en bild av ett landskap 
belastat med odlingsrösen och ett lappverk av små ägor som omvandlats till större 
brukningsdelar med tiden, där de mindre rösena tagits bort och omvandlats till laga 
skiftesmurar eller större röjningsrösen (mod stentippar) i landskapet. Mot den 
bakgrundskunskapen utförs fastställande av status i form av maskinell genomgrävning av 
L1963:8903 för att uppnå förfrågningsunderlagets syfte att fastställa dess status. 

Referenser/litteratur: (ange relevanta referenser/litteraturhänvisningar - max X relevanta referenser/litteraturhänvisningar)

Äldre lantmäteriakter Brunnhems sn, Vg (Lantmäteriets kartjänst för historiska kartor)
Frågeställningar (ange de frågeställningar som är relevanta för undersökningen)

Enkel frågeställning: genom kontrollen dels genom schaktkontroll pröva förekomst av 
indikationer på fornlämning med relevans för L1963:8887 i markerade områden, dels genom 
grävning utröna status av L1963:8902 i så mån att utröna förekomst av gravkonstruktion eller 
gravläggning. Arbetet avbryts om identifierbara, för uppdragets genomförande mer komplexa 
indikationer hittas.

Genomförande
Metod
Vi har åtagit oss att utföra den arkeologiska utredningen i enlighet med syfte och ambitionsnivå 
i förfrågningsunderlaget.

Ange om ni vill föreslå andra åtgärder/metoder/moment än det Länsstyrelsen angett i förfrågningsunderlaget.

Skriv här



Fynd
Vi har åtagit oss att följa de kraven på rutiner för hantering, förvaring och konservering av fornfynd vid 
den arkeologiska utredningen i enlighet med förfrågningsunderlaget.

Ange om ni vill föreslå andra moment än det Länsstyrelsen angett i förfrågningsunderlaget

Skriv här

Analyser
Vi har åtagit oss att utföra analyser i enlighet med förfrågningsunderlaget.

Ange om ni vill föreslå andra analyser än det Länsstyrelsen angett i förfrågningsunderlaget

Skriv här

Rapportering
Vi har åtagit oss att genomföra rapportarbetet i enlighet med förfrågningsunderlaget.

Ange om ni vill föreslå andra moment än det Länsstyrelsen angett i förfrågningsunderlaget.

Skriv här

Vi medger att dokumentationsmaterialet och all rapportering får publiceras och spridas av staten med en så 
kallad CC BY-licens (Creative Commons Attribution 4.0 International Public License).



Kostnadsberäkning
Gällande timtaxa
Specificera om taxan varierar för olika personalkategorier.
Skriv här:

Beräkning fältarbete
Ange antal dagsverken i fält och antal personer.
Skriv här:

Kostnadsberäkningen ska upprättas i enlighet med nedanstående ordning. Tabellen får utökas med 
ytterligare rader för poster där specificering efterfrågas.

Kostnader ska anges exklusive moms. För varje moment ska tid och kostnader redovisas. På begäran 
ska ett mer detaljerat kostnadsunderlag tillställas länsstyrelsen.

Moment
(specificera för olika personalkategorier vid differentierad 
taxa)

tim/antal Taxa/à pris kostnad
Projektledning/administration 8 820 6560
Fältarbete 16               820 13120
Fyndhantering (omhändertagande, registrering)
Manusarbetet rapport 16 820 13120
Layout m m (lektör, ritare, distribution etc.) 4 820 3280
Tryckning (tryckning/mångfaldigande)    
Analyser (typ, antal och kostnad specificeras)    
Specialister/underkonsulter, fördjupade studier 
(specificera, även för personal i den egna organisationen)    

Konservering (specificera antal, typ och kostnad)    
Traktamente 2 220 440
Resor och omkostnader (hyrbil, reseersättn. traktamente, logi) 1 1100 1100
Hyreskostnader (totalstation m m) 1 1000 1000
Grävmaskin (antal tim och summa, transport av grävmaskin, 
ev dumper, redovisa om igenläggning av schakten ingår) 1 10000 10000

Etablering (antal dygn, summa)    
Övriga kostnader    
Summa (maximal kostnad)   48620
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Jan Rozkowinski 
rozkowinskijsnabel@gmail.com

Västergötlands museum
info@vgmuseum.se

Elektronisk delgivning

Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning med villkor om 
arkeologisk undersökning i form av 
schaktningsövervakning

Beslut
Länsstyrelsen ger Jan Rozkowinski tillstånd till ingrepp i del av RAÄ 
L1963:8887 i enlighet med ansökan inom fastighet Brunnhem 3:4, 
Falköpings kommun (se bilaga).

Länsstyrelsen beslutar att en arkeologisk undersökning i form av 
schaktningsövervakning ska genomföras. Länsstyrelsen tilldelar 
Västergötlands museum att utföra den arkeologiska undersökningen.

Kostnaden för undersökningen ska betalas av Jan Rozkowinski i enlighet 
med dennes kostnadsansvar.

Beslutet är giltigt till och med 2023-08-22. 

Villkor för Jan Rozkowinski
 Du ska uppfylla kostnadsansvar genom betalning till undersökaren.

En specificerad redovisning av kostnaderna finns i bifogad
undersökningsplan (se bilagor).

 Tillstånd att anlägga avlopp måste erhållas från Falköpings kommun
innan de arkeologiska åtgärderna påbörjas.

 Berörd personal hos dig och underentreprenörer ska vara
informerade om och följa beslutet.

 Du ansvarar för att marken är tillgänglig för undersökningen och att
Västergötlands museum har tillträde genom att nödvändiga tillstånd
finns.

Villkor för Västergötlands museum
 Undersökningen ska utföras av Västergötlands museum i enlighet

med bifogade förfrågningsunderlag och undersökningsplan (se
bilagor).

Beslut 

Datum
2022-08-01 

Ärendebeteckning 
431-29085-2021
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 En avvikelseanmälan ska omedelbart göras till Länsstyrelsen om det 
uppstår omständigheter som förändrar förutsättningarna eller 
påverkar villkoren i förfrågningsunderlag och undersökningsplan.

 Ni ska fakturera Jan Rozkowinski för upparbetade kostnader. 
Faktureringen ska ske enligt överenskommelse mellan Jan 
Rozkowinski och Västergötlands museum. Slutfakturering får inte 
ske innan rapport har färdigställts.

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen bedömer att aktuella fornlämningen inte är av sådan 
betydelse att den utgör hinder för arbetsföretaget under förutsättning att 
berörda delar av fornlämningen undersöks och dokumenteras. 

Syftet med schaktningsövervakningen är att dokumentera berörda 
lämningar och kulturlager. 

Beskrivning av ärendet
Jan Rozkowinski planerar att anlägga nytt avlopp samt schakt ur en del 
av fastigheten där gamla sopor grävts ned.

En beskrivning av fornlämning, fornlämningsmiljön samt 
genomförandet av undersökningen finns beskrivet i förfrågningsunderlag 
och undersökningsplan.

Val av undersökare
Valet motiveras av att Västergötlands museum, uppfyller nödvändiga 
krav på kompetens och lämplighet.

Länsstyrelsen har utsett Västergötlands museum genom direktval. 
Kostnaden understiger 5 prisbasbelopp, som är gränsen för när ett 
anbudsförfarande kan krävas.

Kostnader
Jan Rozkowinski har skriftligen till länsstyrelsen bekräftat att Jan 
Rozkowinski mottagit information om kostnadsansvar och beräknad 
kostnad.

Kostnaden är beräknad till 48 620 kr exkl. Moms i 2022 års taxa. 
Giltighetstid för den beräknade kostnaden finns i bifogad 
undersökningsplan.

Länsstyrelsen kan på grund av oförutsedda händelser komma att utöka 
företagarens kostnadsansvar upp till 15% av den beräknade kostnaden.
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Information
Jan Rozkowinski och Västergötlands museum bör snarast träffa avtal 
utifrån de förutsättningar som anges i detta beslut. Kontaktpersoner 
framgår av undersökningsplanen.

Beslutet kan återkallas med omedelbar verkan om fornlämningen visar 
sig kräva en mer omfattande arkeologisk undersökning.

Detta beslut är fattat enligt 2 kap. kulturmiljölagen. Behövs tillstånd 
enligt någon annan lag får detta sökas särskilt.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Beslutet fattas med stöd av 2 kap 12-14§ kulturmiljölagen (1988:950) 
och Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om 
uppdragsarkeologi (KRFS 2017:1). Val av undersökare har skett i 
enlighet med 19-20 §§ i Riksantikvarieämbetets föreskrifter och 
allmänna råd om uppdragsarkeologi (KRFS 2017:1) samt 7 § 
förordningen om kulturminnen (1988:1188). 

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 1.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av tf. enhetschef Lisa Ragnarsson med antikvarie 
Madeleine Elisabethsdotter Sjölander som föredragande.

Bilagor
1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten 
2. Karta över undersökningsområdet
3. Förfrågningsunderlag
4. Undersökningsplan

Kopia med bilagor
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431-29085-2021 

Du kan överklaga beslutet hos förvaltningsrätten
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet 
hos förvaltningsrätten.

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

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

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

Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:
 Person- eller organisationsnummer.
 Telefonnummer där du kan nås dagtid (med undantag för nummer som avser ett 

hemligt mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det).
 E-postadress.
 Annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig.

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

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

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 40 00. 
Ange diarienummer 29085-2021.

Bilaga 1

Överklagandehänvisning förvaltningsrätten



  MEDDELANDE 1

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress 
0500-49 36 30 info@miljoskaraborg.se 
 Webbplats 

Miljösamverkan östra Skaraborg 
541 83 Skövde  

Hertig Johans torg 2 
541 30 Skövde 

 www.miljoskaraborg.se 

 Datum Ärendenummer 
 2022-06-16 2022-2043 
   
   
Handläggare   
Amanda Lidström 
0500-49 36 30 
info@miljoskaraborg.se 

Falköpings kommun, Kultur- och 
fritidsnämnden 
52181 Falköping 
 

  
 
 
 
 

Miljötillsyn hos Flobybadet 

Miljösamverkan östra Skaraborg kontrollerade er verksamhet Flobybadet på 
adressen Kungsgatan 32 i Falkjöping den 2022-06-14 Från er deltog 
avdelningschef bad Victor Lindberg samt Adreas Hallner, Julia Härgestam, 
och Andeas Eksom sköter driften av anläggningen. Från Miljösamverkan 
deltog miljöinspektör Amanda Lidström. Det var en ordinarie kontroll  och 
den gjordes i form av en föranmäld kontroll. Vi fokuserade på att 
kontrollera att ni anpassat er egenkontroll utifrån Folkhälsomyndighetens 
nya allmänna råd.  
 

Resultat av kontrollen: En eller flera avvikelser konstaterades 
Miljösamverkan kunde konstatera en eller flera avvikelser från 
lagstiftningen vid denna kontroll. Det betyder att er verksamhet inte 
uppfyller alla krav i miljölagstiftningen. Ni har åtagit er att åtgärda 
avvikelserna, vilket vi kommer att följa upp. Observera att resultatet bara 
gäller det som vi kontrollerade den här gången. Vi har inte bedömt hela 
verksamheten. 

 

  
 
 
Kontrollerat utan avvikelse 

 Underhåll 
 Driftjournaler och 

avvikelser 
 Reningsanläggningen 
 Luft 
 Städning och rengöring 
 Hygien  
 

 

 
 
 
Avvikelser 

1. Vattenkvalitet och 
provtagning  
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 Avvikelser, lagkrav och uppföljning 

Avvikelse 1 Vattenkvalitet och provtagning  
 

 Underlag för bedömning 
Vid kontrollen framkom det att ni inte provtar 
bassängbadvattnet med avseende på trihalometaner 
(THM).  
 

 Lagkrav 
Enligt 26 kapitlet 19 § skall den som bedriver verksamhet 
eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter 
för människors hälsa eller påverka miljön fortlöpande 
planera och kontrollera verksamheten för att motverka 
eller förebygga sådana verkningar. 
 
Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan 
åtgärd skall också genom egna undersökningar eller på 
annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller 
åtgärdens påverkan på miljön. 
I Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad 
(HSLF-FS 2021:11) anges följande: 
 
Provtagning för laboratorieanalys  
Verksamhetsutövaren bör återkommande under året provta 
följande parametrar i bassängvattnet:  
• trihalometaner (THM). 
 
 

 Uppföljning 
Ni har åtagit er att åtgärda avvikelserna, vilket vi kommer 
att följa upp. 

 

Ert åtagande  
Vid kontrollen åtog ni er att provta THM senast under augusti månad 
2022 och därefter minst en gång per säsong. Ni kan redovisa att 
avvikelserna är åtgärdade genom att skicka dokument som styrker detta 
tillexempel uppdaterad provtagningsrutin, bekräftelse på beställning av prov 
eller analysrapport från provtagning där THM ingår. Ange ärendenummer 
2022 – 4988 på redovisningen. Vi kommer att följa upp att ni redovisat att 
avvikelsen är åtgärdad senast under augusti månad.  

 



   3 (3)

 

 Ytterligare upplysningar 

Möjlighet att yttra er om kontrollrapporten och Miljösamverkans 
bedömning 
Om ni tycker att något i rapporten inte stämmer eller att vår bedömning är 
felaktig är det viktigt att ni meddelar oss det. Vi behöver ha ett eventuellt 
yttrande senast den 30 juni 2022. Våra kontaktuppgifter finns längst ner på 
första sidan. 

Ert yttrande kan påverka den vidare handläggningen av ärendet, till exempel 
om vi behöver fatta beslut om åtgärdskrav. Det kan också påverka vår 
planering av kontrollen hos er, och er kontrollavgift. Dessutom är 
kontrollresultatet offentligt, det vill säga att det kan lämnas ut på begäran. 

Uppföljning av avvikelser 
Lagstiftningens mål kan uppfyllas på olika sätt. Därför kan det också finnas 
olika sätt att åtgärda avvikelser. När lagstiftningen inte följs kan vi som är 
kontrollmyndighet fatta beslut som innehåller krav på att ni vidtar åtgärder. 

Avgift för tillsynen 
Handläggningen av detta ärende ingår i den årliga avgift som ni redan har 
betalat. Ni betalar för tillsyn och för- och efterarbete samt eventuell resa och 
provtagning enligt den taxa som gäller i den aktuella kommunen. Eftersom 
vi behöver följa upp de avvikelser vi upptäckte vid tillsynen kommer ni 
också att få betala en avgift för uppföljningen. 

Information om avgifter för miljötillsyn hittar du på Miljösamverkans 
webbplats, www.miljoskaraborg.se, följ genvägen Taxor och avgifter. 

Information om tillsyn och regler 
Syftet med tillsyn enligt miljöbalken är att säkerställa att miljöbalken med 
tillhörande föreskrifter följs. 

Enligt miljöbalken ska ni som verksamhetsutövare ha den kunskap som 
behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller 
olägenhet. 

Har ni frågor eller synpunkter? 
Ni är alltid välkomna att höra av er till oss om ni har frågor eller synpunkter. 
Våra kontaktuppgifter finns längst ner på första sidan. 

 

MILJÖSAMVERKAN ÖSTRA SKARABORG 

Amanda Lidström 
Miljöinspektör 

http://www.miljoskaraborg.se/
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Postadress Besöksadress Telefon E-postadress 
0500-49 36 30 info@miljoskaraborg.se 
 Webbplats 

Miljösamverkan östra Skaraborg 
541 83 Skövde  

Hertig Johans torg 2 
541 30 Skövde 
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 2022-06-16 2022-2051 
   
   
Handläggare   
Amanda Lidström 
0500-49 36 30 
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Falköpings kommun, Kultur- och 
fritidsnämnden 
52181 Falköping 
 

  
 
 
 
 

Miljötillsyn hos Stenstorpsbadet 

Miljösamverkan östra Skaraborg kontrollerade er verksamhet 
Stenstorpsbadet på adressen Vegagatan 13 i Falköping den 2022-06-14. 
Från er deltog avdelningschef bad Victor Lindberg och Andeas Ek som 
sköter driften av anläggningen. Från Miljösamverkan deltog miljöinspektör 
Amanda Lidström. Det var en ordinarie kontroll  och den gjordes i form av 
en föranmäld kontroll. Vi fokuserade på att kontrollera att ni anpassat er 
egenkontroll utifrån Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd.  
 

Resultat av kontrollen: En eller flera avvikelser konstaterades 
Miljösamverkan kunde konstatera en eller flera avvikelser från 
lagstiftningen vid denna kontroll. Det betyder att er verksamhet inte 
uppfyller alla krav i miljölagstiftningen. Ni har åtagit er att åtgärda 
avvikelserna, vilket vi kommer att följa upp. Observera att resultatet bara 
gäller det som vi kontrollerade den här gången. Vi har inte bedömt hela 
verksamheten. 

 

  
 
 
Kontrollerat utan avvikelse 

 Underhåll 
 Driftjournaler och 

avvikelser 
 Reningsanläggningen 
 Städning och rengöring 
 Hygien  
 

 

 
 
 
Avvikelser 

1. Vattenkvalitet och 
provtagning  
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 Avvikelser, lagkrav och uppföljning 
Avvikelse 1 Vattenkvalitet och provtagning  

 

 Underlag för bedömning 
Vid kontrollen framkom det att ni inte provtar 
bassängbadvattnet med avseende på trihalometaner 
(THM).  
 

 Lagkrav 
Enligt 26 kapitlet 19 § skall den som bedriver verksamhet 
eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter 
för människors hälsa eller påverka miljön fortlöpande 
planera och kontrollera verksamheten för att motverka 
eller förebygga sådana verkningar. 
 
Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan 
åtgärd skall också genom egna undersökningar eller på 
annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller 
åtgärdens påverkan på miljön. 
I Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad 
(HSLF-FS 2021:11) anges följande: 
 
Provtagning för laboratorieanalys  
Verksamhetsutövaren bör återkommande under året provta 
följande parametrar i bassängvattnet:  
• trihalometaner (THM). 
 
 

 Uppföljning 
Ni har åtagit er att åtgärda avvikelserna, vilket vi kommer 
att följa upp. 

Ert åtagande  
Vid kontrollen åtog ni er att provta THM senast under augusti månad 2022 
och därefter minst en gång per säsong. Ni kan redovisa att avvikelserna är 
åtgärdade genom att skicka dokument som styrker detta tillexempel 
uppdaterad provtagningsrutin, bekräftelse på beställning av prov eller 
analysrapport från provtagning där THM ingår. Ange ärendenummer 2022 – 
4993 på redovisningen. Vi kommer att följa upp att ni redovisat att 
avvikelsen är åtgärdad senast under augusti månad. 
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 Ytterligare upplysningar 

Möjlighet att yttra er om kontrollrapporten och Miljösamverkans 
bedömning 
Om ni tycker att något i rapporten inte stämmer eller att vår bedömning är 
felaktig är det viktigt att ni meddelar oss det. Vi behöver ha ett eventuellt 
yttrande senast den 30 juni 2022. Våra kontaktuppgifter finns längst ner på 
första sidan. 

Ert yttrande kan påverka den vidare handläggningen av ärendet, till exempel 
om vi behöver fatta beslut om åtgärdskrav. Det kan också påverka vår 
planering av kontrollen hos er, och er kontrollavgift. Dessutom är 
kontrollresultatet offentligt, det vill säga att det kan lämnas ut på begäran. 

Uppföljning av avvikelser 
Lagstiftningens mål kan uppfyllas på olika sätt. Därför kan det också finnas 
olika sätt att åtgärda avvikelser. När lagstiftningen inte följs kan vi som är 
kontrollmyndighet fatta beslut som innehåller krav på att ni vidtar åtgärder. 

Avgift för tillsynen 
Handläggningen av detta ärende ingår i den årliga avgift som ni redan har 
betalat. Ni betalar för tillsyn och för- och efterarbete samt eventuell resa och 
provtagning enligt den taxa som gäller i den aktuella kommunen. Eftersom 
vi behöver följa upp de avvikelser vi upptäckte vid tillsynen kommer ni 
också att få betala en avgift för uppföljningen. 

Information om avgifter för miljötillsyn hittar du på Miljösamverkans 
webbplats, www.miljoskaraborg.se, följ genvägen Taxor och avgifter. 

Information om tillsyn och regler 
Syftet med tillsyn enligt miljöbalken är att säkerställa att miljöbalken med 
tillhörande föreskrifter följs. 

Enligt miljöbalken ska ni som verksamhetsutövare ha den kunskap som 
behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller 
olägenhet. 

Har ni frågor eller synpunkter? 
Ni är alltid välkomna att höra av er till oss om ni har frågor eller synpunkter. 
Våra kontaktuppgifter finns längst ner på första sidan. 

 

MILJÖSAMVERKAN ÖSTRA SKARABORG 

Amanda Lidström 
Miljöinspektör 

http://www.miljoskaraborg.se/
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Postadress Besöksadress Telefon E-postadress 
0500-49 36 30 info@miljoskaraborg.se 
 Webbplats 

Miljösamverkan östra Skaraborg 
541 83 Skövde  

Hertig Johans torg 2 
541 30 Skövde 

 www.miljoskaraborg.se 

 Datum Ärendenummer 
 2022-06-21 2022-4988 
   
   
Handläggare   
Amanda Lidström 
0500-49 36 30 
info@miljoskaraborg.se 

Falköpings kommun, Kultur- och 
fritidsnämnden 
52181 Falköping 

  
 
 
 

Miljötillsyn hos Flobybadet 

Miljösamverkan östra Skaraborg kontrollerade er verksamhet Flobybadet på 
adressen Kungsgatan 32 i Falköping den 2022-06-21. Från Miljösamverkan 
deltog miljöinspektör Amanda Lidström. Det var en kontroll för att följa 
upp om ni åtgärdat tidigare konstaterade avvikelser och den gjordes genom 
granskning av handlingar som ni skickat in till oss.  

Resultat av kontrollen: Utan avvikelse 
Miljösamverkan kunde inte konstatera några avvikelser från lagstiftningen 
vid denna kontroll. Observera att resultatet bara gäller det som vi 
kontrollerade den här gången. Vi har inte bedömt hela verksamheten 

 

  

 

 
 
 
Kontrollerat utan avvikelse 

 Vattenkvalitet och provtagning 
 

 

 

 Ytterligare upplysningar 

Avgift för tillsynen 
Vi kommer att ta beslut om en avgift för handläggningen av detta ärende. 
Avgiften per timma är 1075 kronor. Ni betalar för minst en halvtimme. Om 
ni tycker att avgiften är felaktig har ni rätt att överklaga beslutet om avgift 
när ni har fått det.  

Ni betalar för tillsyn och för- och efterarbete samt eventuell resa och 
provtagning enligt den taxa som gäller i den aktuella kommunen.  

Information om avgifter för miljötillsyn hittar du på Miljösamverkans 
webbplats, www.miljoskaraborg.se, följ genvägen Taxor och avgifter. 

http://www.miljoskaraborg.se/
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Information om tillsyn och regler 
Syftet med tillsyn enligt miljöbalken är att säkerställa att miljöbalken med 
tillhörande föreskrifter följs. 

Enligt miljöbalken ska ni som verksamhetsutövare ha den kunskap som 
behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller 
olägenhet. 

Har ni frågor eller synpunkter? 
Ni är alltid välkomna att höra av er till oss om ni har frågor eller synpunkter. 
Våra kontaktuppgifter finns längst ner på första sidan. 

MILJÖSAMVERKAN ÖSTRA SKARABORG 

Amanda Lidström 
Miljöinspektör 
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Postadress Besöksadress Telefon E-postadress 
0500-49 36 30 info@miljoskaraborg.se 
 Webbplats 

Miljösamverkan östra Skaraborg 
541 83 Skövde  
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521 81 Falköping 

  
 
 
 

Miljötillsyn hos Stenstorpsbadet 

Miljösamverkan östra Skaraborg kontrollerade er verksamhet 
Stenstorpsbadet på adressen Vegagatan 13 i Falköping den 2022-06-21. 
Från Miljösamverkan deltog miljöinspektör Amanda Lidström. Det var en 
kontroll för att följa upp om ni åtgärdat tidigare konstaterade avvikelser och 
den gjordes genom granskning av handlingar som ni skickat in till oss.  

Resultat av kontrollen: Utan avvikelse 
Miljösamverkan kunde inte konstatera några avvikelser från lagstiftningen 
vid denna kontroll. Observera att resultatet bara gäller det som vi 
kontrollerade den här gången. Vi har inte bedömt hela verksamheten.  

 

 

  

 

 
 
 
Kontrollerat utan avvikelse 

 Vattenkvalitet och provtagning  
 

 

 

 Ytterligare upplysningar 

Avgift för tillsynen 
Vi kommer att ta beslut om en avgift för handläggningen av detta ärende. 
Avgiften per timma är 1075 kronor. Ni betalar för minst en halvtimme. Om 
ni tycker att avgiften är felaktig har ni rätt att överklaga beslutet om avgift 
när ni har fått det.  

Ni betalar för tillsyn och för- och efterarbete samt eventuell resa och 
provtagning enligt den taxa som gäller i den aktuella kommunen.  

Information om avgifter för miljötillsyn hittar du på Miljösamverkans 
webbplats, www.miljoskaraborg.se, följ genvägen Taxor och avgifter. 

http://www.miljoskaraborg.se/
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Information om tillsyn och regler 
Syftet med tillsyn enligt miljöbalken är att säkerställa att miljöbalken med 
tillhörande föreskrifter följs. 

Enligt miljöbalken ska ni som verksamhetsutövare ha den kunskap som 
behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller 
olägenhet. 

Har ni frågor eller synpunkter? 
Ni är alltid välkomna att höra av er till oss om ni har frågor eller synpunkter. 
Våra kontaktuppgifter finns längst ner på första sidan. 

MILJÖSAMVERKAN ÖSTRA SKARABORG 

Amanda Lidström 
Miljöinspektör 
 
 
 


	Kultur- och fritidsnämndens budgetunderlag för åren 2023-2025
	Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
	Deltar inte i beslut
	Sammanfattning
	Bakgrund

	Kultur- och fritidsnämndens budgetunderlag för åren 2023-2025
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Förvaltningens bedömning
	Finansiering och ekonomiska konsekvenser
	Beslutsunderlag
	Beslutet ska skickas till

	Inledning
	Syfte
	Nämndens uppdrag och ansvar
	Organisation

	Nuläges- och omvärldsanalys
	Nämndens nulägeanalys
	Nämnden omvärldsanalys
	Trygghet och allas rätt att delta
	Stad och landsbygd
	Barn och unga
	Miljö och klimat
	Coronapandemins effekter


	Vision, mål och styrning
	Kommunens vision Det Goda Livet
	Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping
	Strategi för kultur- och fritidsnämnden
	Strategi från flerårsplan 2022–2024
	Planerade insatsområden

	Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping
	Strategi för kultur- och fritidsnämnden
	Strategi från flerårsplan 2022–2024
	Planerade insatsområden

	Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas
	Strategi för kultur- och fritidsnämnden
	Planerade insatsområden

	Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning
	Strategi för kultur- och fritidsnämnden
	Strategi från flerårsplan 2022–2024
	Planerade insatsområden

	Kommunens styrkedja
	Kommunens uppföljningsarbete
	Nämndens uppföljningsarbete


	Verksamhetsplanering
	Personalplanering
	Personalplanering
	Kompetensförsörjning (ARUBA)

	Ekonomiska förutsättningar
	Ekonomiska resurser för år 2023-2025 baserat på budgetförutsättningar
	Eventuella riktade statsbidrag eller externa medel som inte ingår i budgetförutsättningarna
	Ekonomiska risker och osäkerheter i budgetunderlaget
	Underlag till resultatbudget
	Underlag till verksamhetsbudget
	Stab & strategi
	Kultur
	Fritid
	Omställning

	Underlag till driftsprojekt
	Underlag till investeringsbudget

	Ekonomiska underlag
	Återkoppling av budgetunderlaget
	Återkoppling till budgetberedningen
	Bidrag

	Åtgärder för att nå balans till plan 2023-2025

	Taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar i Falköpings kommun
	Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
	Deltar inte i beslut
	Sammanfattning
	Bakgrund

	Taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar i Falköpings kommun
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Förvaltningens bedömning
	Finansiering
	Beslutsunderlag
	Beslutet ska skickas till

	KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING
	Förslag på ändringar för 2023 i röd text
	Inomhus
	Kategori A
	Kategori B
	Kategori A
	Kategori B
	Kategori C

	Utomhus
	Kategori A
	Kategori B

	Arrangemang och match, in- och utomhus
	Förläggning
	Omklädning
	Bastu
	Övrig verksamhet på grusplaner
	Amfiteatern, Plantis
	Kategori A

	Undervisningskök/Skoldisco
	Teorisalar och caféer
	Kategori A
	Kategori B

	Övrigt
	Inventarier m.m.
	Information om Gröna Jobb
	Information
	Underlag

	Protokoll KPR Justerat.pdf
	KPR PP språkombud.pdf
	Kommunikation �
	Bildnummer 2
	Språkombudsutbildningenn
	Handlingsplan 
	Information till brukare som flyttar in på ÄBO

	Information om språkombud.pdf
	Presentation KPR 9 juni Ulf.pdf
	Aktivitetssamordnare/IT fixare�KPR, 9 juni
	Bakgrunden 
	Vad vill vi uppnå?
	Arbetssätt/metod 
	Bildnummer 5
	Från projekt till permanent verksamhet och kostnader
	Utvärderingar IT fixare och aktivitetssamordnare
	Vad kostar det?
	Framtida samverkan
	Tänkvärt! 
	Framtida uthyrning av lokal

	Inbjudan paneldebatt.pdf
	Justering av budgetram för löneöversyn för år 2022
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Ändring av avgifter för Ekehagens Forntidsby
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Falköpings kommuns delårsrapport per den 30 april 2022
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Yttranden

	Överlämnande av förslag från beredningen för översyn av den politiska organisationen inför mandatperioden 2023-2026
	Kommunfullmäktiges beslut
	Reservation
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Yrkanden
	Yttranden
	Beslutsgång

	431-29085-2021_Karta(21130333) (0)_TMP.pdf
	Förfrågningsunderlag(21129381) (0)_TMP.pdf
	Förfrågan om undersökningsplan och kostnadsberäkning för arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
	Undersökningens förutsättningar
	Kontakter
	Tidplan
	Syfte
	Målgrupper
	Fynd
	Analyser

	Rapportering
	Personal
	Uppföljning
	Organisation och kvalitetssäkring
	Övrigt
	Miljöhänsyn
	Jämställdhet



	1777e5aa-09f8-4e14-a48f-3189bbaec834.docx(21625461) (0)_TMP.pdf
	Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning med villkor om arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
	Beslut
	Villkor för Jan Rozkowinski
	Villkor för Västergötlands museum

	Motivering till beslutet
	Beskrivning av ärendet
	Val av undersökare
	Kostnader

	Information
	Bestämmelser som beslutet grundas på
	Du kan överklaga beslutet
	De som medverkat i beslutet
	Bilagor
	Kopia med bilagor
	Du kan överklaga beslutet hos förvaltningsrätten
	Hur överklagar jag beslutet?
	Tiden för överklagande
	Ditt överklagande ska innehålla
	Ombud
	Behöver du veta mer?






 


Kultur- och fritidsförvaltningen  


 


Avdelning Strategi 


Falköpings kommun      521 81 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 


kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 212000-1744 


 
 


 1 (2) 


2022 06 30  


 


 


 
 


  


Samverkansavtal mellan  
föreningen Teaterveckan och Falköpings kommun 2022 
 


Bakgrund 


Falköpings kommun skriver överenskommelser med föreningar där vardera part var 


för sig men även tillsammans bidrar till och stöttar varandra i att skapa ett brett 


utbud av kulturupplevelser och kulturarrangemang i Falköpings kommun. 


Innehållet formuleras i dialog mellan föreningen och kultur- och fritids-


förvaltningen.  


Parter  


Falköpings kommun, kultur- och fritidsförvaltningen, org nr 212000-1744 och 


föreningen Teaterveckan, orgnr 802476-8387.  


Åtaganden 


Föreningen svarar för:  


1. Genom Teaterveckan ge tillfällen för intresserade att engagera sig i och lära 


sig mer om att spela teater, marknadsföring, teknik, rekvisitabygge, 


scenografi och annat som hör en teaterföreställning till.   


2. Genom Teaterveckan arrangera offentliga teaterföreställningar för publik.  


9, 10 och 11 september 2022 spelas William Shakespeares 


Trettondagsafton, översatt och skaraborgifierad av Markus Frisén och Sara 


Annala. Handlingen utspelas i Skaraborg under 1980-talet. Spelas på 


Rotundan vid Stadsteatern i Falköping. 
 


3. Hålla föreningens webbsida och andra digitala kanaler uppdaterade.   


Lägga in information om föreningens evenemang i kommunens 


evenemangskalender www.vastsverige.com/falkoping  


4. I trycksaker och på webben informera om att Falköpings kommun ger stöd 


till verksamheten.  


5. Ansvara för att kontaktuppgifter och uppgifter om bankgiro med mera är 


uppdaterade i kommunens föreningsregister.  


 


Falköpings kommun svarar för:  


1. Stötta föreningen i att nå unga personer.   


2. Ge föreningen kontinuerlig information om kommunens olika former 


för bidrag och stöd till föreningar och kulturaktörer.  


3. Bjuda in föreningen till nätverksträffar, utbildningar och andra forum 


inom kultur som kommunen arrangerar.  



http://www.vastsverige.com/falkoping
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Tidsperiod 


Samverkansavtalet gäller från avtalets undertecknande till och med 31 december 


2022.  


Ekonomi 


Falköpings kommun bidrar med 71 000 kronor. Pengarna betalas ut till bankgiro 


341-5015 efter att avtalet har undertecknats.  


Föreningen ska lämna in följande till kommunen:  


 Årsmötesprotokoll från årsmötet 2022 


 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för 2021 


 Planering för 2022 


 Samt om möjligt även bilder eller länkar till filmer som visar verksamheten.  


Underskrifter 


Detta avtal undertecknas digitalt.  


 


För föreningen, Egil Josefsson, ordförande 


För Falköpings kommun, Torbjörn Lindgren tf kultur- och fritidschef 
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