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Verksamhetsrapport per den 31 augusti 2022 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna kultur- och 

fritidsnämndens verksamhetsrapport per den 31 augusti 2022. 

Sammanfattning 

Verksamheterna har till stor del börjat hitta tillbaka till någon form av 

normalitet. Besöksnivåerna på samtliga verksamheter har ökat i jämförelse 

med samma tidpunkt förra året och planerade aktiviteter kan genomföras. 

Under sommaren har förvaltningen erbjudit aktiviteter, evenemang och 

mötesplatser runt om hela kommunen. Prognosen för årets utfall uppgår till -

73,1 mnkr och visar en avvikelse om -0,2 mnkr. Prognosavvikelserna är i 

huvudsak knutna till en ökad personalkostnad kopplat till övertagandet av 

slalombacken Mösseberg från Kommunstyrelsen. 

De tre strategierna från flerårsplanen 2022–2024 återspeglas i arbetet mot 

målen och förutsättningarna för måluppfyllelse är god. 

Beslutsunderlag 
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 Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsrapport per 
den 31 augusti 2022 

Förslag till beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna kultur- och 

fritidsnämndens verksamhetsrapport per den 31 augusti 2022. 

Sammanfattning  

Verksamheterna har till stor del börjat hitta tillbaka till någon form av 

normalitet. Besöksnivåerna på samtliga verksamheter har ökat i jämförelse 

med samma tidpunkt förra året och planerade aktiviteter kan genomföras. 

Under sommaren har förvaltningen erbjudit aktiviteter, evenemang och 

mötesplatser runt om hela kommunen. Prognosen för årets utfall uppgår till -

73,1 mnkr och visar en avvikelse om -0,2 mnkr. Prognosavvikelserna är i 

huvudsak knutna till en ökad personalkostnad kopplat till övertagandet av 

slalombacken Mösseberg från Kommunstyrelsen. 

 

De tre strategierna från flerårsplanen 2022–2024 återspeglas i arbetet mot 

målen och förutsättningarna för måluppfyllelse är god.  

Bakgrund 

Syftet med delårsrapport är att vara ett stöd för uppföljning och analys av 

delåret. Delårsrapporten syftar även till att visa hur mål och ambitioner har 

samspelat med nämndens ekonomiska resultat. Delårsrapporten ska ha sin 

utgångspunkt i nämnden men även lyfta nämndens ansvar att bidra till 

kommunfullmäktiges övergripande mål och resultat. 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och tillika verksamhets-

uppföljning innehåller fyra övergripande mål, beslutade av kommunfull-

mäktige, som gäller för samtliga nämnder i kommunen. Utifrån dessa fyra 

mål har kultur- och fritidsnämnden använt förvaltningsspecifika strategier 

och fokusområden för att arbeta mot målen.  

Mål 1. Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping 

Strategi för kultur- och fritidsnämnden: Inkludering som arbetssätt 

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

och innehåll 

Mål 3. Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

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

och innehåll 

Mål 4. Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande 

med en tillitsbaserad styrning 

Strategi för kultur- och fritidsnämnden: Ett innovativt arbetssätt 

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

förs systematiskt och kontinuerligt under året. Arbetet sker strukturerat och 

uthålligt med fokus på en långsiktig utveckling. Delårsredovisningen presen-

terar delårets ekonomiska resultat, uppföljning och analys av mål. 

Förvaltningens bedömning 

Under tertial två ses en ökning av besökare till samtliga verksamheter. Till 

stor del har verksamheterna hittat tillbaka till någon form av normalitet. I 

början av året kvarstod vissa restriktioner vilket kan vara en förklarande 

faktor till att besöksantalet på de flesta verksamheterna är lägre än det 

pandemifria året 2019. Nu kan skolelever återigen besöka verksamheterna, 

något som de inte kunde de första två månaderna av året. De tre strategierna 

från flerårsplanen 2022–2024 återspeglas i arbetet mot målen och 

förutsättningarna för måluppfyllelse är god.  

 

Nämndens prognosavvikelser är i huvudsak knutna till ökade 

personalkostnader i och med övertagandet av en ny verksamhet. Detta var 

inte budgeterat för under 2022. Sammantaget visar prognosen, att den 

ekonomiska utvecklingen inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter, i 

huvudsak följer budgeten för året.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Nämndens budgetram för år 2022 enligt Verksamhetsplan för 2022–2024 

uppgår till 72 miljoner kronor. Tre beslut påverkar nämndens budgetram. Ett 

beslut i kommunfullmäktige som avser förändrade internhyror och 

städkostnader med bland annat minskade hyror för uppsagda 

samlingslokaler. Ett beslut i kommunstyrelsen som avser beviljade 

strategiska utvecklingsmedel för projekt ”Sommarlov 2022” och projekt 

”Dotorp – en socialt hållbar och attraktiv plats för Falköpings invånare att 

vara aktiva och att trivas på” som nämnden ansökt om. Beslut i 

kommunstyrelsen som avser justering av den preliminära ramen för 

löneökning. Efter justeringar uppgår nämndens budgetram till 72,9 miljoner 

kronor.  

 

Prognosen för årets utfall uppgår till -73,1 mnkr och visar en avvikelse om  

-0,2 mnkr. Prognosavvikelserna är i huvudsak knutna till en ökad 

personalkostnad. I badverksamheten tillsattes extra personal  ur ett 

arbetsmiljöperspektiv för att bibehålla en säker och bra badverksamhet. 

Detta beräknas uppnå en ökad personalkostnad om 0,2 mnkr. I 

fritidsverksamheten tillkommer en ny verksamhet i form av slalombacken 

Mösseberg som är i uppstart. Denna verksamhet för med sig flertalet 

nyanställningar och tjänster, vilket det inte finns budgeterat för under 2022. 
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Detta medför en beräknad ökad personalkostnad om 0,3 mnkr. Tillviss del 

motverkas budgetavvikelsen avseende personalkostnaderna av vakansen 

innan den nya förvaltningschefen tillträdde samt av statlig 

sjukfrånvaroersättning. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Barn och unga är en prioriterad målgrupp för förvaltningens avdelningar. 

Barnrättsperspektivet involveras allt mer i arbetsprocesser och beslut. 

Rutiner är framtagna för att säkerställa att barns rättigheter beaktas i 

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

sättningar att identifiera hur nämndens beslut förhåller sig till barns 

rättigheter. Det gör att förvaltningen tidigare kan identifiera behov och 

riktning för att främja barns rättigheter inom nämndens ansvarsområde. 

Förvaltningen har återgått till mer normal verksamhet då restriktionerna 

kopplade till pandemin har tagits bort. Förutsättningarna för att tillgodose 

barns och ungas behov av meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter har 

förbättrats i och med detta. Men de tidigare inskränkningar på barnets 

rättigheter som gjorts för att minska smittspridningen av covid-19 har 

drabbat många barn och unga och en så kallad skuld finns i samhället som vi 

i nuläget inte kan bedöma vidden av. Med god säkerhet kan det konstateras 

att begränsad tillgänglighet till fysisk aktivitet, museum, bibliotek, 

lovaktiviteter, evenemang och fritidsgårdar har en direkt påverkan för barn 

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

kommer att kunna kompensera för de konsekvenser som uppstått under 

pandemin på grund av bristande resurser i form av tid, lokaler, personal och 

budget. Förvaltningen står fortsatt inför utmaningar att värna om barns rätt 

till meningsfull fritid, god hälsa, kultur och delaktighet. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-09-07 

 Verksamhetsrapport för kultur- och fritidsnämnden per den 31 

augusti 2022 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Michelle Lunne 

Nämndsekreterare 
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PRODUKTION: FALKÖPINGS KOMMUN, KULTUR- OCH FRITIDSSFÖRVALTNINGEN 

 

Förslag till beslut 

 

Nämndens beslut 

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

per 31 augusti 2022. 
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Inledning

Syfte 
Syftet med verksamhetsrapporten är att vara ett verk-

tyg för uppföljning av verksamhetsplan och en indi-

kation hur målarbetet i kommunen fortgår. Delårsrap-

porten syftar också tydliggöra att mål och ambitioner 

samspelar med de resurser som kommunen avsatt i 

verksamhetsplanen. Verksamhetsrapporten ska även 

fungera som ett underlag till eventuella verksamhets-

förändringar som kan behövas för att nå mål och eko-

nomiska resultat. 

Den kommunövergripande delårsrapporten har som 

utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje 

nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges 

övergripande mål och koppla till varje nämnds upp-

drag och utvecklingsbehov. Kommunen är inne i ett 

utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra 

verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer 

kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget i 

samband med kommunens gemensamma uppfölj-

ningar vid första tertialen, delårsbokslutet i augusti 

och årsbokslutet.  

Nämndens uppdrag 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att utifrån de 

politiska målen främja kultur- och fritidslivet och 

skapa förutsättningar för en mångsidig, tillgänglig 

och inkluderande kultur-, idrotts- och fritidsverksam-

het. Kultur- och fritidsnämnden ska främja delaktig-

het och möjlighet till påverkan för dem som verksam-

heten riktar sig till. Kultur- och fritidsnämnden bedri-

ver besöksnäringsverksamhet. Kultur- och fritids-

nämnden ansvarar för kommunens folkbibliotek och 

fullgör kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen 

(2013:801). Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för 

den museala verksamheten enligt museilagen 

(2017:563). 

 

 

 

 

 

 

 

Inom förvaltningen bedrivs en omfattande kontinuer-

lig verksamhet som beskrivs i verksamhetsplan. 

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 kunskap, 

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 an-

svarar för idag. Det betyder också att dagens utveckl-

ing är en del av det långa perspektivet framåt.  

Organisation 
Inom avdelning Strategi och stab arbetar strateger för-

valtningsövergripande med frågorna inkludering, 

kultur och ungas inflytande och delaktighet. Avdel-

ningen fungerar som stöd för cheferna med funk-

tioner för planering, uppföljning av mål och ekonomi 

samt nämndarbete. Avdelningen är placerad direkt 

under kultur- och fritidschefen och som tillsammans 

med verksamhetschef och avdelningschefer utgör 

förvaltningens övergripande stöd-, styr- och lednings-

organisation. Avdelningarna för Bad & Fritid, Biblio-

tek, Kulturarv och Öppen ungdomsverksamhet har 

varsin chef.  
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning 

Omvärldsförändringar som påverkat 

verksamheten 
Omvärldsförändringar som påverkat verksamheten 

I och med kriget i Ukraina har intresset för Agera 

Mera och volontärsinsatser ökat.  

Restriktionerna kopplat till covid-19 pandemin har ta-

gits bort och verksamheterna har återgått till en mer 

normal vardag.  

Ökade el-, livsmedel- och bränslepriser leder till 

ökade kostnader för hushållen. Det kan leda till att 

personer sparar in på kultur- och fritidsaktiviteter, 

men det har inte visat sig ännu.  

Kommunfullmäktiges övergripande mål 

och Agenda 2030 
Kommunens vision om det goda livet, med de tre 

hållbarhetsdimensionerna, samt de prioriterade målen 

hänger tätt ihop med FNs Agenda 2030.  

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar ut-

veckling. Dessa syftar till att utrota fattigdomen, 

stoppa klimatförändringarna samt skapa trygga och 

fredliga samhällen. Genom att koppla de globala må-

lens ikoner till kommunens övergripande mål stärks 

styrkedjan. Agendan ska tillsammans med kommu-

nens övergripande mål, det lokala målet om fossilfri-

het år 2030 samt kommunens klimatstrategi vara sty-

rande för att kommunen långsiktigt ska kunna leve-

rera välfärd till invånarna. 

Arbetet med att utveckla kommunens arbete med 

hjälp av Agenda 2030 fortsätter. Flera av de utma-

ningar kommunen ställs inför är komplexa och agen-

dan kan vara ett verktyg för att sortera, prioritera hitta 

synergieffekter och följa upp resultatet av det arbete 

kommunen gör. 

Händelser av väsentlig betydelse 
Den 8 augusti tillträdde Hampus Haga sin tjänst som 

förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen. 

Perioden har präglats av en del personalförändringar 

inom förvaltningen där olika verksamheter har fått gå 

samman och täcka upp för varandra.  

Det oroliga världsläget och kriget i Ukraina påverkar 

nämnden med ökade kostnader på bland annat driv-

medel, el och livsmedel. Intresset för Agera Mera har 

ökat och flera volontärer hjälper till vid samordningen 

av kommunens flyktingmottagande. 

Med minskade stadsbidrag har nämnden tvingats 

ställa om och genomföra en sommar med mindre me-

del och utbud. Färre aktiviteter har kunnat genomfö-

ras vilket resulterat i att förvaltningen nått ut till en 

mindre målgrupp än tidigare år.   

Nämndens ansvarsområde har utökats med överta-

gandet av slalombacken från Kommunstyrelsen. 

Övertagandet av verksamheter på Mösseberg ökar 

förvaltningens möjligheter att skapa attraktivitet. Ut-

budet växer och upplevelserna blir mer och förmeras 

i ett samlat Mösseberg. 
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping  

 

Globala mål ur Agenda 2030 prioriterade för Falköpings kommun. 
 

I Falköpings kommun skapas det 

goda livet – det är tillsammans 

som ett hållbart samhälle 

utvecklas 

Kultur- och fritidsnämnden arbetar 

för inkludering, gemenskap och 

förståelsen mellan människor med 

hjälp av mötesplatser såsom 

bibliotek, badhus, fritidsgårdar, 

museum, idrottsplatser 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 nät-

verkande och samverkande med civilsamhället såväl 

som enskilda med bland annat en omfattande 

volontärverksamhet. Nämnden bedriver verksam-

heter över hela kommunen genom stöd till före-

ningsliv, mötesplatser och fysiska lokaler med 

begränsade öppettider samt arrangemang. Alla 

verksamheter arbetar med lärande såsom pedago-

gisk verksamhet inom museet, Ekehagens Forn-

tidsby, 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, Digitalisering, 

Klimat och Trygghet.  

Till de tre första, av fyra fokusområden, finns det 

strategier som ska fungera som verktyg i arbetet med 

fokusområdena.  

                                                           
1 * = redovisas i T1, ** redovisas i T2, *** redovisas i T3. 

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 insatsområden1 

Metodutvecklande insatser ska prioriteras och ge-

nomföras*. 

Förvaltningen ska prioritera samverkan*. 

Förvaltningen ska utveckla och stärka befintliga och 

nya mötesplatser såsom biblioteksfilialer, förenings-

liv, öppen ungdomsverksamhet på landsbygden**. 

Förvaltningen ska arbeta med hälsofrämjande insat-

ser som stärker den fysiska och psykiska hälsan**. 

Utifrån perspektivet jämlikhet ska tillgängligheten 

till lokaler, evenemang och mötesplatser utveck-

las***. 

Förvaltningen ska utveckla arbetet med demokrati-

stärkande insatser***. 

Avdelningsgemensamma aktiviteter för år 2022: 

 Planera föreningsfestival*  

 Schyssta killar* 

 Feriepraktik** 

 Valåret 2022*** 

 

 

  

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


 

6 I KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN I VERKSAMHETSRAPPORT PER AUGUSTI 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppföljning och analys 

Analys av ovanstående siffor  

Under tertial två ses en ökning av besökare till samt-

liga verksamheter. Till stor del har verksamheterna 

hittat tillbaka till någon form av normalitet. I början 

av året kvarstod vissa restriktioner vilket kan vara en 

förklarande faktor till att besöksantalet på de flesta 

verksamheterna är lägre än det pandemifria året 

2019. Nu kan skolelever återigen besöka verksam-

heterna, något som de inte kunde de första två måna-

derna av året. 

Trenderna inom de flesta verksamheter kan anses 

oklara. Det är tydligt att verksamheterna har högre 

besöksantal än vid samma tidpunkt 2021, men om 

verksamheterna helt har återhämtat sig kommer först 

kunna utvärderas när verksamheterna genomgått ett 

helt år utan restriktioner.  

Under 2021 genomfördes Fritidsbanken Pep-up, en 

sommarturné där fritidsbanken höll i aktiviteter och 

lånade ut prylar i bostadsområden samt på sommar-

gatan i centrum. En sådan turné genomfördes inte 

under 2022, därav ser vi en minskning i antalet ut-

lån. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antalet besökare till biblioteket och antalet utlån har 

börjat återhämta sig även om restriktionerna fanns 

under början av året. Det märks främst på att skola 

och förskola kommer på bokprat och studie 

besök. Verksamheten har också kunnat erbjuda ar-

rangemang för vuxna som lockar en hel del besökare. 

E-böcker är fortsatt populära.  

Positivt är att den öppna ungdomsverksamheten har 

nått fler ickebinära besökare på samtliga gårdar. 

Antalet besökare börjar närma sig samma nivåer som 

innan pandemin. Ungdomsproducerad tid ligger fort-

satt något lågt och behöver arbetas ikapp.  

Avdelningen för Kulturarv är på god väg att hitta till-

baka till ordinarie eller bättre besöksnivåer, jämfört 

med åren innan pandemin. Museets besökssiffror är 

de näst högsta jämfört med 10 år tillbaka i tid, varav 

40% utgörs av barn. Detta trots att inga skolor be-

sökte museet under årets två första månader på grund 

av kvarvarande restriktioner. Ekehagen arbetar sig 

 Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll 


Negativ trend = vi är på väg åt fel håll 

 


Oförändrad trend = utvecklingen är  

densamma eller oklar 

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER T2 2019 T2 2020 T2 2021 T2 2022 Trend 

Totalt antalet besök i verksamheterna 166 090 130 763 91 658 164697 ●

Antalet utlånade artiklar i Fritidsbanken 602 6887 2004

Besök huvudbiblioteket 68958 61719 37857 54110 ●

Antal utlån 110578 106645 86494 99586 ●

Antal utlån e-böcker 3034 5125 5431 5428 ●

Öppen undomsverksamhet antal deltagare 10153 8648 5446 8525 ●

Ungdomsproducerad tid i % av total tid 16% 14% 16% 11% ●

Andel killar 58% 59% 59,60% 56,10% ●

Andel tjejer 41% 40% 39,80% 40,10% ●

Andel ickebinära 1% 1% 0,60% 3,40% ●

Kulturarv, antal deltagare per målgrupp

Totalt 28 895 17 430 19 330 25709 ●

Vuxen 11 410 9 352 7422 9830 ●

Barn 17 485 8 078 11 908 15870 ●

Varav skolelever 12 984 1408 7489 11106 ●

Badverksamhet antal besök totalt 93 797 75 759 34 686 76 353 ●

Antal besök per målgrupp - vuxna 23 412 19 920 7 803 22 555 ●

Antal besök per målgrupp - ungdom 3-17 år 18 718 16 657 10 791 19 517 ●

Antal besök per målgrupp - barn 0-2 år 1 630 1 613 556 1 667 ●

Antal besök per målgrupp - skolelever 8 377 4 778 1 872 5 779 ●

Antal besök Actic 41 660 32 791 13 664 26 835 ●
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tillbaka mot prepandemisiffror men saknar fortfa-

rande 2-3000 besökare, vilka främst fördelar sig på 

målgrupperna skolelever och övriga bokade grupper.  

Under sommaren har samtliga bad haft många besö-

kare. Jämfört med tidigare år ses en ökning av antalet 

barn och ungdomar. En bidragande faktor kan vara 

de gratis badkort som delats ut till alla i årskurs sex. 

Verksamheten beräknar att det har genererat ungefär 

1000 besök. Tydligt är att gymmet inte har återhäm-

tat sig efter pandemin, vilket även påverkar badets 

intäkter.  

Förvaltningen ska utveckla och stärka befintliga 

och nya mötesplatser såsom biblioteksfilialer, före-

ningsliv, öppen ungdomsverksamhet på landsbyg-

den. 

Det områdesbaserade arbetet har startats upp under 

året och är i olika faser i de olika orterna. I Floby där 

man redan tidigare formerat och organiserat sig i 

form av Mötesplats Floby har mycket hänt under 

kort tid. Relationer finns redan och det finns en utta-

lad gemensam drivkraft för att arbeta för ett bättre 

Floby. När det finns ett starkt civilsamhälle samt en 

redan upparbetad relation till kommunen på en ort 

underlättar det för förvaltningen att genomföra insat-

ser då mottagare och samarbetspart finns. En famil-

jelördag har genomförts i Floby såväl som en debatt-

panel inför kommande val inom ramen för projektet 

Lokal demokrati i en digital värld. Badet i Floby har 

ett samarbete med samhällsföreningen som gör att 

deras medlemmar kan nyttja badet utanför ordinarie 

öppettider. Resultat syns i form av att badet blir till-

gängligt för fler, men bidrar även till att skapa en ge-

mensam ägandekänsla för badet på orten. Effekter 

syns även av att dela lokaler och flytta in verksamhet 

i andras lokaler. Kulturklubben som är en skapande 

verksamhet för barn och unga har flyttat in i den 

gamla fullmäktigesalen, i anslutning till biblioteket 

och till Floby marknadsförenings verksamhet vilket 

gör platsen till en mötesplats för olika målgrupper.  

Floby står som ett gott exempel för hur ett områdes-

baserat arbete kan bedrivas, men en av grunderna i 

det områdesbaserade arbetet är att det måste anpas-

sas efter platsen och kan därför inte se likadant ut 

överallt. I Stenstorp är arbetet i en annan fas. Rap-

porten Ett attraktivare och mer hållbart Stenstorp 

ger i en handlingsplan ett antal förslag på insatser, 

bland annat att ett samverkansråd skapas där aktörer 

kan träffas och diskutera gemensamma frågor samt 

att se över om biblioteket kan flyttas till bottenvå-

ningen för att tillgängliggöra biblioteket till fler och 

göra biblioteket till en naturlig mötesplats för Sten-

torpsborna.  

De verksamheter som förvaltningen driver utanför 

tätorten Falköping är viktiga mötesplatser. Baden i 

Floby och Stenstorp är goda exempel på viktiga plat-

ser för samhället, som i hög grad nyttjas av invånare 

på orten och där många barn och unga återkommer 

dag efter dag under sommarlovet. Satsningen på gra-

tis simkort till alla i årskurs sex är en av anledning-

arna. På Ekehagen testades Geokids, ett slags kollo 

framtaget av Platåbergens Geopark. Intresset var 

stort och det finns möjligheter att utveckla Ekehagen 

vidare till att än mer bli en naturlig mötesplats för 

barn som bor i området.  

Samarbetet som uppkom under covid-19 där bygde-

gårdar får stöd för att arrangera barnkultur har fort-

sätt och 12 av 16 bygdegårdar har arrangerat barn-

kultur. Just nu pågår ett arbete där bygdegårdarna 

tillsammans tittar på att ansöka externa medel för att 

kunna fortsätta satsningen i egen regi. Formen har 

fungerat mycket bra och genererar upplevelser i hela 

kommunen. Att initiera insatser i samarbete med ci-

vilsamhället för att sedan låta samarbetsparten för-

valta och utveckla koncept vidare är en arbetsmetod 

som ger mycket goda resultat. Fler nås av insatserna 

samtidigt som det är ett stöd till civilsamhället att ut-

veckla verksamheten.  

Förvaltningen ska arbeta med hälsofrämjande in-

satser som stärker den fysiska och psykiska hälsan. 

Att arbeta med hälsofrämjande insatser är något som 

genomsyrar hela nämndens arbete. Badhus, biblio-

tek, museum och fritidsgårdar är alla exempel på na-

turliga mötesplatser som bidrar till att skapa gemen-

skap mellan människor. Utöver det arbete som redan 

görs i ordinarie verksamheter finns en vilja att nå nya 

målgrupper och bredda kompetenser inom områ-

dena. Under våren har all personal på öppen ung-

domsverksamhet genomfört utbildningen ”första 

hjälpen i ungas psykiska hälsa”. Personalen utgår nu 

ifrån en handlingsplan när de stöter på unga med psy-

kisk ohälsa, vilket har medfört att personalen reage-

rar snabbare och har kännedom om fler verksam-

heter som vänder sig till unga.  

Familjeskoj i Dotorp och Familjelördag bidrar till 

rörelseglädje tillsammans med lokala föreningar där 

familjer utan anmälan och kostnad kan testa på olika 

fysiska aktiviteter tillsammans. Badet har i ett pro-

jekt tillsammans med Rädda barnen erbjudit gratis 

simskola. Samverkan har skett tillsammans med id-

rottslärarna för att välja ut de barn- och ungdomar 
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som har störst behov. En förutsättning för att uppnå 

ökad jämlikhet och inkludering är ökad tillgänglig-

het till verksamheterna. Gratis aktiviteter ses gynna 

barn i ekonomiskt utsatta situationer, varför gratis-

aktiviteter anses vara ett mycket viktigt verktyg för 

både inkludering, jämlikhet och lärande. 

Avdelningsgemensamma aktiviteter 2022  

Feriepraktik 

Kultur- och fritidsnämnden erbjöd i år 120 ferieprak-

tikplatser som skulle handledas av såväl befintlig 

personal som tillfälligt anställda handledare. Förvalt-

ningen gjorde en del av satsningen inom budgetram 

och ansökte om strategiska utvecklingsmedel för att 

utöka antalet handledare. Handledare rekryterades 

för att arbetsleda 62 feriepraktikanter för att testa nya 

arbetssätt och nytt innehåll. Syftet med projektet var 

att samordna feriepraktik med inriktning på kultur- 

och idrottsjobb som metod för att utöka sommarens 

utbud i Falköping. Motiveringen till ansökan var för-

lorade statliga medel för sommarlovsaktiviteter för 

barn och unga, ökat intresse i verksamheter när fler 

väljer att ”hemestra” och som sätt att arbeta med ar-

betsmarknadsstrategin. Förvaltningen fick betydligt 

färre feriepraktikanter än väntat och konsekvenserna 

blev att en del feriepraktikanter fick flyttas till andra 

verksamheter och att vissa aktiviteter inte kunde ge-

nomföras enligt plan. Det utmanar med korta deadli-

nes och lite tid för planering. Det utmanar också att 

pengar till handledare och tjänster inte finns inom 

ram, vilket gör det svårt att planera långsiktigt. Fe-

riepraktikanterna som tjänstgjort inom förvaltningen 

beskrev hög nöjdhet och meningsfullhet med sina 

tjänster och har påverkat Falköping som samhälle på 

olika sätt.  

Samlad bedömning efter augusti 

Förvaltningen skapar gemenskap och inkludering 

genom sina mötesplatser. Genom samverkan med ci-

vilsamhället utbyts idéer och invånarens möjlighet 

till makt och inflytande ökar. Fysisk aktivitet, 

läsfrämjande insatser, kultur, demokratiskapande, 

historia och identitetsskapande aktiviteter är innehåll 

som verksamheterna präglas av.  

Prognos för måluppfyllelse bedöms som god. 
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping  

 

 

Globala mål ur Agenda 2030 prioriterade för Falköpings kommun. 
 

Falköpings kommun ska vara en bra 

plats att bo, verka och leva på - en 

plats där invånare känner stolthet 

och trygghet 

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 sätter Falbygden på 

kartan. Verksamheterna 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 stra-

tegier som 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 

 

                                                           
2 * = redovisas i T1, ** redovisas i T2, *** redovisas i T3. 

Planerade insatsområden2 

Evenemang ska användas som metod och prioriteras 

i arbetet*. 

Förvaltningen ska prioritera samverkan*. 

I linje med kommunens satsning för ett levande cent-

rum ska konst och kultur utvecklas i central-   orten 

Falköping**. 

Besökarens möjlighet till upplevelser ska förmeras**. 

Aktivitetsytor och platser att röra sig på ska bli 

fler***. 

Falköpings kultur- och naturarvsarbete ska utveck-

las***. 

Avdelningsgemensamma aktiviteter för 2022 är: 

 Planera föreningsfestival* 

 Sommarlov** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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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Uppföljning och analys 

I linje med kommunens satsning för ett levande cent-

rum ska konst och kultur utvecklas i centralorten 

Falköping 

Förvaltningen har fortsatt arbetat för olika målgrup-

pers tillgång till förvaltningens utbud av konst och 

kultur. En bra metod för att tillgängliggöra kulturar-

vet och nå ut till nya målgrupper är genom olika tur-

nerande aktiviteter i centrum. Avdelningen Kulturarv 

har under sommaren arrangerat stadsvandringar i 

centrum samt Vikingatid i Falköping om fynden på 

Köttorget tillsammans med Västgötahird. Aktivite-

terna blir som en förlängning av ordinarie verksamhet 

och levandegör kulturarvet. Prioriteringar kan ibland 

bli svåra att göra när dessa turnerande aktiviteter tar 

tid och resurser från fasta mötesplatser och verksam-

heter. 

Arbetet med stadskärnans utveckling har pågått under 

en längre tid. Närmast har ett skissavtal tecknats med 

en konstnär som i nära samarbete med arkitekterna 

ska tillverka ett konstverk till  

Stora Torgets Lilla Mösseberg. Förslaget ska presen-

teras för en urvalsgrupp bestående av representanter 

från kultur- och fritidsförvaltningen, stadsbyggnads-

avdelningen och park-och gatuavdelningen. I pro-

jektet har ungdomar varit med och stöttat i det kom-

munövergripande arbetet genom att ta fram ett ge-

staltningsförslag över Köttorget som har presenterats 

för styrgruppen. Ett sätt att bjuda in till andra perspek-

tiv och ge ungdomar möjlighet vara med och påverka 

framtida utveckling av stadskärnan.  

Ett annat exempel på en satsning som gjorts för ett 

levande centrum är pågående utredning om lokali-

sering av kulturverksamheter tillsammans med nä-

ringslivsavdelningen, stadsbyggnadsavdelningen och 

fastighetsavdelningen. Både vad det gäller utred-

ningen om lokalisering av kulturverksamheter samt 

ovannämnda arbetet med stadskärnans utveckling 

uppnås god effekt i kommunövergripande processer 

när arbetet är förvaltningsövergripande och personer 

kopplas på utifrån särskild kompetens i vissa delmo-

ment. En utmaning som ses i samverkan är att förvalt-

ningarnas uppdrag inte alltid går i linje med varandra. 

En förutsättning för att samverkan ska lyckas är att 

uppdragen är tydligt formulerade redan i beslutande-

processen. Det skapar större flexibilitet i förhållande 

till varje förvaltnings ordinarie uppdrag. 

 

 

Besökarens möjlighet till upplevelser ska förmeras 

Digitala hjälpmedel har förmerat besökarnas möjlig-

heter till att ta del av konst, kulturarv och fritidsakti-

viteter och har bidragit till ett attraktivare Falköping 

för både invånare och besökare. En uppdatering av 

skyltar till kommunens fornlämningar gör det möjligt 

att på vissa platser ta del av information både via film, 

högläsning och på andra språk. De som är intresse-

rade av Falköping och Falbygdens historia kan nu-

mera utforska och lära sig mer genom ljudberättelser 

i form av Storyspots antingen genom att lyssna 

hemma eller ta sig till de platser där berättelserna ut-

spelar sig. Genom Sommarportalen har förvaltningen 

i samarbete med turismutvecklingsavdelningen sam-

lat lov- och sommaraktiviteter i ett eget program med 

en egen logga. En effektiv metod som har underlättat 

för besökaren att ta del av de aktiviteter och upplevel-

ser som kommunen erbjuder. 

Övertagandet av verksamheter på Mösseberg ökar 

förvaltningens möjligheter att skapa attraktivitet. Ut-

budet växer och upplevelserna blir mer och förmeras 

i ett samlat Mösseberg. På Ålleberg har tillgänglig-

hetsanpassade leder gjort det möjligt för fler att ta del 

av den vackra naturen. 

Odenbadet har under sommaren haft ett samarbete 

med en foodtruck som förmerat besökarens upple-

velse på badet. Samarbetet har varit väldigt uppskattat 

och underlättat för personalen som kan fokusera på 

sitt primära uppdrag istället för att bemanna kiosk och 

servering. Foodtrucken har fått stor spridning i soci-

ala medier och bidragit till god marknadsföring. 

Med hjälp av projektet Levande bronsålder förmera-

des besökarnas upplevelse på Ekehagens Forntidsby. 

Iklädda bronsålderskläder levandegjorde ferieprakti-

kanter bronsålderboplatsen, med hjälp av aktiviteter 

och mindre dramatiseringar. Besökarna stannade 

länge och uppskattade insatsen. De goda erfarenhet-

erna har öppnat upp för ett nytt sätt att jobba med fe-

riepraktikanter under kommande säsonger som ger 

mervärde både för besökare och praktikant.  

Avdelningsgemensamma aktiviteter för 2022 

Sommarlov 

I år inledes sommarlovet med en kick-off i form av 

Sommarfesten som arrangerades för första gången. 

Syftet med evenemanget var att skapa ett roligt, tryggt 

och lockande skolavslutning för ungdomar mellan 

14-17 år. Evenemanget blev mycket uppskattat av be-

sökarna och planeringsgruppen hoppas att evene-

manget kan bli återkommande. Tidigare år har många 

alkoholpåverkade ungdomar samlats vid Pankasjön 
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med få trygga vuxna i närheten. En god effekt av eve-

nemanget var att det var färre ungdomar som samla-

des vid Pankasjön och att föräldrar anmälde sig som 

volontärer till evenemanget genom Agera Mera, en 

målgrupp som annars varit svår att nå.  

Genom Tagga Lov har flera gratis sommaraktiviteter 

genomförts runt om i hela kommunen. Under en nio-

veckors period har över 2000 sommarlovsdeltagare 

samlats och genomfört aktiviteter så som våffeldagar, 

cirkusworkshops, dans, pyssel, bad och vattenkrig. 

Avdelningen för Kulturarv genomförde även Arkeo-

logiskola och Geokids vid sammanlagt 8 tillfällen för 

sommarlediga barn. Genom lovverksamheten nås 

barn och föräldrar som är i Falköping på sommaren. 

De har skapat mening för barn och unga och ger en 

identitet till kommunen genom att skapa positiva 

sammanhang. 

Läsglädje är ett projekt i samverkan mellan barn- och 

utbildningsförvaltningen och biblioteket som har på-

gått i tre veckor under sommaren. Syftet är att skapa 

förutsättningar för barn i åldrarna 7–9 år att stärka läs-

ningen under sommarmånaderna, få lustfyllda läs-

stunder – enskilt och tillsammans med andra och bli 

hemmastadda i biblioteksmiljön. Läskunnighet är 

grunden till demokrati då det är en förutsättning för 

att ta del av samhällets information och för att få möj-

lighet att påverka. Därav är ovan beskrivna projekt av 

stor vikt och får dessutom anses vara mycket fram-

gångsrikt.  

Med minskade stadsbidrag har nämnden tvingats 

ställa om och genomföra en sommar med mindre me-

del och utbud. Färre aktiviteter har kunnat genomfö-

ras vilket resulterat i att en mindre målgrupp har nåtts 

än tidigare år. Bland annat har Sommargatan saknats 

av många, då det var en lättillgänglig plats där flera 

olika verksamheter samlades. Feriepraktikanter an-

vändes som ett försök till metod för att utöka utbudet 

under sommaren, men utvärderingen efter projektet 

visar att en del verksamheter förstärks med ferieprak-

tikanter men inte i den mån som var tänkt. Möjlighet-

erna till att bidra med attraktivitet blir väldigt sårbara 

när det bygger på utomstående faktorer som stadsbi-

drag och feriepraktikanter. 

 

 

 

Samlad bedömning efter augusti 

Attraktiviteten ökar i takt med tillgängligheten till 

förvaltningens utbud. Genom att erbjuda digitala al-

ternativ, turnerande aktiviteter och evenemang till-

gängliggörs förvaltningens utbud för fler än de som 

besöker förvaltningen fasta mötesplatser. Prognos för 

måluppfyllelse bedöms som god. 
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

 

Globala mål ur Agenda 2030 prioriterade för Falköpings kommun. 
 

Falköping - en drivande aktör 

 

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 Trygghet.  

Till de tre första, av fyra fokusområden, finns det stra-

tegier som ska fungera som verktyg i arbetet med fo-

kusområdena.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 * = redovisas i T1, ** redovisas i T2, *** redovisas i T3. 

 

 

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 insatsområden3 

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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Samlad bedömning efter augusti 

Förvaltningen arbetar för att skapa attraktivitet ge-

nom verksamheternas mötesplatser, utbud och eve-

nemang. När antalet besökare till Falköping ökar 

gynnar det näringsidkare inom olika branscher.  

Många föreningar och aktörer har under sommaren  

 

kommit till Falköping för att arrangera läger inom 

idrotten.  

Målets planerade insatsområden kommer följas upp 

vidare i årsredovisningen, men prognos för målupp-

fyllelse bedöms som god.
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande 

med en tillitsbaserad styrning 

 

Globala mål ur Agenda 2030 prioriterade för Falköpings kommun. 
 

 Verksamheterna är till för kommu-

ninvånarna 

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 förvaltningens resur-

ser. 

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 som ska fungera som verktyg i arbetet med 

fokusområdena.  

Strategi för kultur- och fritidsnämnden 

Ett innovativt arbetssätt. 

Där medborgarens behov och förvaltningens för-

nyelse står i centrum. 

Strategi från flerårsplan 2022–2024 

Klimatstrategin 

                                                           
4 * = redovisas i T1, ** redovisas i T2, *** redovisas i T3. 

Planerade insatsområden4 

Förvaltningen ska arbeta för att ta miljö- och klimat-

ansvar samt effektivt hushålla med naturens resur-

ser*. 

Ständigt pågående utveckling genom alla medarbe-

tares deltagande ska förbättra förvaltningens verk-

samheter*. 

Stöd och kunskap ska ges till övriga förvaltningar i 

arbetet med Barnkonventionen***. 

Gemensamma aktiviteter för år 2022 är: 

 Kunskapshöjande insatser inom tillitsbaserad 

styrning och ledning*. 

 Schyssta killar – utbildning machokultur* 

  

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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Samlad bedömning efter augusti 

I delårsrapporten per april rapporterades om de in-

satser som gjorts inom områdena miljö- och klimat-

ansvar samt pågående utveckling genom alla medar-

betares deltagande för att förbättra förvaltningens 

verksamheter. I rapporten redovisades också 

Schyssta killar – en utbildning i machokultur som 

genomförts av förvaltningen.  

 

 

Till följd av byte av förvaltningschef togs beslut att 

avvakta med insatsen gällande kunskapshöjande in-

satser inom tillitsbaserad styrning och ledning. På så 

sätt kommer nya förvaltningschefen att vara en del 

av den kunskapshöjande insatsen.  

Målets återstående insatsområden kommer följas 

upp vidare i verksamhetsredovisningen, men pro-

gnos för måluppfyllelse bedöms som god.
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Kommunens uppföljningsarbete  
 

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 vis-

ion till verksamheterna.  

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål– och re-

sultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet och 

analys av resultat. Kommunen har initierat och påbör-

jat ett utvecklingsarbete för att få en gemen-sam 

struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är långsik-

tigt och ska bidra till en ökad samsyn och systematik 

samt skapa förutsättningar för en hel-hetsbild och 

ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning av kommu-

nens fyra övergripande mål görs som en samlad be-

dömning av måluppfyllelse och baseras bland annat 

på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender 

och utfall för indikatorer, uppföljning av styrdoku-

ment och effekter av olika insatser. Syftet är att få en 

så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur 

kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika 

kommunala satsningar har.  

Vid resultatredovisning presenteras bedömning av 

måluppfyllelse följt av identifierade utveckling som-

råden. Kommunen redovisar också viktiga förutsätt-

ningar 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 
Redovisning av förvaltningens ekonomiska resultat 

och måluppfyllelse sker tre gånger per år i samband 

med tertialredovisning. Tyngdpunkten för redovis-

ning av mål ligger vid delårsredovisning efter tertial 

två och helårsredovisning.  

Nämndens styrkedja 
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 all-

tid genomgång av detta på styr- och ledgruppen som 

består av avdelningschefer, strateger och stab.  

Internkontroll har tagits fram tillsammans med 

medarbetare i olika avdelningar samt nämndens po-

litiker. 

Chefer följer regelbundet upp målen tillsammans 

med medarbetare enligt “kugghjulsmodellen” under 

året. Controller och strateg genomför måluppfölj-

ning med avdelningarna och dess medarbetare en 

gång per år. På detta sätt skapas tydligt målfokus 

och den röda tråden inom förvaltningen stärks. 

Samtidigt fångas medarbetarnas kunskap upp till 

den samlade bedömningen och senare utvecklingen 

inom förvaltningen. Löpande under året träffar av-

delningschefer ekonom för uppföljning av budget. 

Utöver detta genomförs både uppföljning och pla-

nering av mål och ekonomi i styr- och ledgruppen. 

Arbetsprocessen för uppföljning genererar ständiga 

förbättringar och ökar flexibiliteten i förvaltningen. 

Sättet att mötas i större grupp stärker förvaltningens 

samverkan och förståelse internt.  

För att öka kännedomen om varandras ansvarsom-

råden, utmaningar och arbete genomförs arbetsmö-

ten där samtliga medarbetare inom förvaltningen 

bjuds in att delta i framtagandet av verksamhetspla-

nen för kommande år och uppföljning av verksam-

hetsplanen för innevarande år. Ambitionen med 

denna metod är att öka samverkan mellan avdel-

ningarna, tillvarata medarbetarnas kompetens och 

idéer vilket ska gynna det innovativa arbetet inom 

förvaltningen.  

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse ligger 

tillgängliga för medarbetarna på Falnet och inform-

ation om detta mejlas till samtliga medarbetare när 

det är aktuellt.
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Verksamhetsuppföljning  

 

Förväntad utveckling 
Pandemin har skapat en så kallad skuld utifrån kultur- 

och fritidsnämndens reglerade uppdrag. Fler barn 

som inte lärt sig simma, föreningar som minskat verk-

samhet och färre ungdomar som varit fysiskt aktiva, 

läsförståelse som minskar när ytor mellan biblioteka-

rier och invånare blir färre, kulturarv och kultur som 

inte upplevs när scener och verksamheter inte får vara 

öppna och tillgängliga. Det kommer 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. En åldrande befolk-

ning utmanar det ekonomiska utrymmet för kultur- 

och fritidsnämnden. Samtidigt som det oroliga 

världsläget och kriget i Ukraina leder till ökade kost-

nader på bland annat drivmedel, elpriser och livsme-

del. I värsta fall leder utvecklingen till att personer 

sparar in på kultur- och fritidsaktiviteter, vilket utökar 

skulden ytterligare.  

 

 

 

 

 

Viktigt för nämnden är att ställa om och anpassa sig 

efter de nya förutsättningarna som råder. Bland annat 

genom den pågående utredningen om framtidens stöd 

och bidrag till civilsamhället för att kultur- och fri-

tidsnämnden ska kunna möta det nya sättet att enga-

gera sig och vara aktiv i lokalsamhället. Utredning om 

lokalisering av kulturverksamheter i centrum är en 

annan viktig del för att skapa en attraktiv kulturmö-

tesplats i Falköpings centrum där verksamheterna 

museum, samlingar, bibliotek och konstverksamhet 

genom en utrymmeseffektiv samlokalisering ges 

möjlighet att utvecklas samt förmera stadskärnan ge-

nom kultur.  

 

 

 

 

 



 

18 I KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN I VERKSAMHETSRAPPORT PER AUGUSTI 2022 

Personaluppföljning  

 

Uppföljning av nämndens 

personalplanering 
Utfallet för augusti 2022 visar ett högre årsarbetaran-

tal i förhållande till budget. Årsarbetarantalet påver-

kas starkt av säsongsvariationer inom kultur- och fri-

tidsförvaltningens verksamheter. Det finns en högre 

personalstyrka under somrarna på grund av timan-

ställningar på badet samt öppen ungdomsverksamhet 

som dessutom har aktiviteter under skolloven. Inom 

kulturverksamheten finns det perioder under vår och 

höst för skolverksamhet och därutöver turism under 

sommaren, vilket genererar perioder som präglas av 

en högre personalnärvaro. Fritid har en vintersäsong 

som kräver en högre personalstyrka beroende på vä-

derförhållande för snöläggning av skidspår. En stor 

del av förvaltningens säsongspåverkan ligger inom 

perioden januari till augusti.  

Personalstyrkan har även påverkats av en vakans som 

uppstod i mars när dåvarande förvaltningschef slu-

tade. En ny förvaltningschef har rekryterats och bör-

jade i augusti. En pensionsavgång inom administrat-

ionen återbesättes med ny medarbetare under juni och 

nyrekrytering av ungdomskonsulent på öppen ung-

domsverksamhet gjordes vid årets början. En ny 

nämndsekreterare rekryterades och började under 

sommaren. Inom fritid har en vaktmästare rekryterats 

till slalombacken mösseberg.  

Sjukfrånvaro 

Från slutet av förra året, med pik i januari i år, var det 

en period med ökad sjukfrånvaron med koppling till 

covid-19 pandemin. Vilket även påverkade antalet 

frånvarodagar för vård av barn (VAB). Jämfört med 

augusti 2021 syns en aningen högre sjukfrånvaro för 

årets period januari till augusti, dock präglas statisti-

ken i tabellen av den höga sjukfrånvaron under janu-

ari månad.  

Förväntad utveckling 
Prognostiserat är att en pensionsavgång kommer att 

ske under hösten.  

Inom fritid påbörjas en ny verksamhet som leder till 

att nya tjänster måste tillsättas. Nyanställningarna på-

börjas under gällande höst och beräknas just nu uppgå 

till 2 nya tjänster, dessa tjänster är inte budgeterade 

för under året 2022.  

  

PERSONALUPPFÖLJNING 
UTFALL 2021

PER JULI  

UTFALL 2022 

PER JULI 

BUDGET 

2022 

PROGNOS 

2022 

PROGNOS-

AVVK 

Årsarbetare 75,67 76,32 74,1 76 2

Pensionsavgångar 0 1 2,0 2 0

Rekryteringar 1 3 1,0 3 2

Frånvaro Jan - Aug 2021 Jan - Aug 2022 
Jämförelse 

2021-2022 

Sjukfrånvaro - antal sjuktimmar av

tillgängliga ordinarie arbetstid %

  Totalt 6,5% 7,7% -1,2%

  Kvinnor 7,4% 8,7% -1,3%

  Män 3,7% 4,8% -1,1%

  Varav över 60 dagar 33,6% 33,8% -0,2%

      -29 år 6,5% 7,6% -1,1%

  30-49 år 6,2% 7,3% -1,1%

  50 år - 6,7% 8,2% -1,5%

Andel arbetstagare som inte har 68,1% 65,1% 3,0%

någon sjukfrånvaro alls

Andel arbetstagare med 1-5 17,8% 17,8% 0,0%

sjukfrånvarodagar
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Ekonomiska förutsättningar 
 

 

Nämndens budgetram för år 2022 och 

justeringar 

Nämndens budgetram 1 januari 

Nämndens budgetram enligt verksamhetsplanen för 

år 2022 uppgår till -72 mnkr. 

Samtliga nämnder har ett omställningskrav om en 

(1) procent av föregående års budgetram. Omställ-

ningen för nämnden uppgår till 0,6 mnkr. Riktade 

medel för förstärkt arbete med områdesbaserad ut-

veckling i kommunen ingår i budgetramen med -1,0 

mnkr. En nyhet för året är att kostnadsökning för  nya 

löneavtal ingår i nämndens ram. Årets löneavtal har 

tidigare budgeterats i en central lönepott under kom-

munstyrelsen. För året ingår preliminärt -0,7 mnkr 

för nio månader utifrån prisindex för kommunal 

verksamhet (2,2 %). 

Justeringar 

Tre beslut finns som påverkar nämndens budget-

ram. Beslutet i kommunfullmäktiges § 11 avser för-

ändrade internhyror och städkostnader där det bland 

annat ingår minskade hyror för uppsagda samlings- 

lokaler. Beslutet i kommunstyrelsens § 55 avser  be-

viljade strategiska utvecklingsmedel för pro-

jekt ”Sommarlov 2022” (-0,6 mnkr) och pro-

jekt ”Dotorp – en socialt hållbar och attraktiv plats 

för Falköpings invånare att vara aktiva och att trivas 

på” (-1 mnkr) som nämnden ansökt om. Beslut i 

kommunstyrelsens § 98 avser justering av den preli-

minära ramen för löneökning. Efter justeringar upp-

går nämndens budgetram till -72,9 mnkr. 

Riktade medel i flerårsplan 
Nämnden har fått -1 mnkr för arbetet med områdes-

baserad utveckling. För att skapa förutsättningar för 

social hållbarhet i hela kommunen måste det ske ge-

nom samverkan. I det områdesbaserade arbetet vill 

förvaltningen därför skapa ett nära samarbete med 

andra kommunala förvaltningar, boende och olika 

lokala aktörer inom områdena Vartofta, Kinnarp, 

Gudhem, Stenstorp, Floby och i Falköpings tätort 

med fokus på Dotorp. Insatserna syftar till att öka det 

lokala engagemanget och människors eget delta-

gande för att stärka områdets upplevda trygghet, de-

mokrati samt rätten till meningsfull verksamhet som 

inkluderar och stärker de prosociala krafterna i om-

rådet. 

Förväntad utveckling 
Medel från annan finansiering uppgår till cirka 1 

mnkr. Statsbidrag erhålls från Statens kulturråd och 

verket för innovationssystem (Vinnova). Projektme-

del fås även från Skaraborgs Kommunalförbund för 

ett metodutvecklingsprojekt där samtliga skara-

borgskommuner deltar. Kostnader för projektens ge-

nomförande balanseras mot bidragens storlek. 

Ekonomiska risker och osäkerheter i 

verksamhetsrapporten 
Sedan början av februari påverkas förvaltningen inte 

längre av restriktionerna på grund av covid-19. 

Verksamheter som är intäktsberoende har sett att be-

sökarna har återvänt och förhoppningen är att det ska 

vara bestående fram till slutet av året. 

Den allmänna prisökningen orsakad av oron i världs-

läget påverkar förvaltningen, där prisutvecklingen på 

el, drivmedel, livsmedel och kemiska produkter hit-

tills har uppmärksammats. Synligt för gällande delå-

ret är de ökade livsmedelskostnaderna som uppstår i 

verksamheterna, däremot är det ännu svårt att full-

ständigt överblicka nivån av de effekter som prisök-

ningarna kan medföra.  

 

BUDGETRAMFÖRÄNDRING (tkr) 
FP 2022

BUDGET  
KF § 11 KS § 50 KS § 98 

GÄLLANDE 

BUDGET 

Verksamhetsområden

Stab & strategi -13 291 12,0 -590 513 -13 356

Kultur -15 995 65,0 -290 -16 220

Fritid -42 714 663,0 -1 000 -352 -43 403

SUMMA BUDGET -72 000 740 -1 590 -129 -72 979
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Ekonomiska rapporter 

per augusti 2022 

Kultur- och fritidsnämnden 
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Ekonomiskarapporter 

Resultatrapport 

 

Utfall 
Nämndens utfall per april uppgår till -46 mnkr och 

utgör 63% av årets budget. 

Covid-19 pandemins restriktioner upphörde i början 

av februari vilket innebär att per augusti 2022 har 

verksamheterna till stor del inte präglats av begräns-

ningar och restriktioner likt tidigare år. Öppettiderna 

och restriktionerna på badet, idrottshallar och Ekeha-

gens forntidsby m.m. försvann och har längre inga be-

gränsningar.  

Flera av nämndens verksamheter är säsongsanknutna 

vilket gör att förbrukningen inte är helt linjär under 

året, detta återspeglas vid delåren. För badet finns 

högsäsongen under sommaren, för kulturverksam-

heten återfinns den bland annat under våren med skol-

verksamheten och för fritid ligger en högre aktivitet 

under vintern. Effekten av de säsongsbundna aktivi-

terna syns under delåret augusti. Verksamheterna när-

mar sig ett normaltillstånd i besöksantal och även i 

intäkterna.  

Den allmänna prisökningen orsakad av oron i omvärl-

den har till viss del påverkat förvaltningen där de 

ökade livsmedelskostnaderna är påtagliga. Liksom 

hos flera av kommunens förvaltningar, var sjukfrån-

varon hög i början av året på grund av covid-19. Sta-

tens ersättning för höga sjukkostnader ersatte cirka 

65% av kostnaderna från december till mars.  

Av de extra medel som erhållits för strategiska ut-

vecklingsprojekt har endast en mindre del förbrukats. 

I interna intäkter ingår hållbarhetsutskottets bidrag till 

Familjelördag för hela året då den inte är möjlig att 

periodisera. 

Prognos 
Prognosen för årets utfall uppgår till -73,1 mnkr och 

visar en avvikelse om -0,2 mnkr. 

Prognosavvikelserna är i huvudsak knutna till en ökad 

personalkostnad. I badverksamheten tillsattes extra 

personal  ur ett arbetsmiljöperspektiv för att bibehålla 

en säker och bra badverksamhet, både ur gästperspek-

tiv och medarbetarperspektiv. Extra personalen be-

räknas uppnå en ökad personalkostnad om 0,2 mnkr. 

I fritidverksamheten tillkommer en ny verksamhet 

som är i uppstart, denna verksamhet för med sig fler-

talet anställningar av nya tjänster vilket det inte finns 

budgeterat för under 2022, detta medför en beräknad 

ökad personalkostnad om 0,3 mnkr. Till viss del mot-

verkas budgetavvikelsen avseende personalkostna-

derna av vakansen innan den nya förvaltningschefen 

tillträdde. 

Avvikelserna är även knutna till bidragsmedel från 

Statens kulturråd för Stärkta bibliotek och litteratur-

inköp samt från Skaraborgs kommunalförbund för ett 

projekt om metoder för utvärdering av kulturutbudets 

effekter som bedrivs tillsammans med samtliga kom-

muner i Skaraborg. 

I prognosen ingår inte eventuella effekter av prisök-

ningarna orsakade av oron i omvärlden då effekterna 

är osäkra och svåra att överblicka i nuläget.  

Åtgärder för att nå balans 
Några åtgärder för att nå balans planeras inte i detta 

läge då det främst är bundet till den nystartade verk-

samheten under fritid som inte är budgeterad för un-

der 2022.  

RESULTRAPPORT (tkr) 
UTFALL

PER 2021-08 

UTFALL

PER 2022-08 

BUDGET

PER 2022-08 

BUDGET 

2022 

PROGNOS

 2022 

PROGNOS-

AVVIK. 

Intäkter

Avgifter mm 4 571 7 254 6 465 9 697 9 697 0

Statsbidrag 2 166 1 594 957 1 435 2 425 990

Övriga intäkter 1 329 2 079 1 845 2 768 2 768 0

Interna intäkter 1 586 1 604 1 097 1 645 1 645 0

Summa intäkter 9 652 12 531 10 363 15 545 16 535 990

Kostnader

Personalkostnader -27 549 -28 815 -28 932 -43 536 -43 876 -340

Verksamhetskostnader -12 893 -11 833 -12 407 -18 611 -19 461 -850

Kapitalkostnader -2 005 -1 832 -2 081 -3 121 -3 121 0

Interna kostnader -16 826 -16 141 -15 504 -23 256 -23 256 0

Summa kostnader -59 272 -58 621 -58 924 -88 524 -89 714 -1 190

NÄMNDENS RESULTAT -49 620 -46 090 -48 561 -72 979 -73 179 -200
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Verksamhetsrapport 

 

Stab & strategi 
Utfallet per augusti uppgår till 63% av budget. Inklu-

derat i budget är hela förvaltningens lönepott om 0,7 

mnkr som avser nya löneavtal från april månad samt 

fördelningen av lönepotten om 0,129 mnkr. Statlig 

ersättning för höga sjukfrånvarokostnader ingår med 

0,14 mnkr. En ny förvaltningschef har rekryterats 

och tillträdde under augusti månad. Personalkostna-

derna minskade under en period som en effekt av va-

kansen som uppkom då tidigare förvaltningschef slu-

tade i mars. Vakansen och sjukfrånvarobidraget syn-

liggörs med ett överskott på 0,3 mnkr hos Stab & 

strategi. Cirka 60% av medlen för det strategiskt ut-

vecklingsprojekt ”Sommarlov 2022” har förbrukats.  

Kultur 
I området ingår bibliotek och kulturarv. 

Hos biblioteket syns inga avvikelser som kan leda 

till budgetavvikelser, medlen om 0,6 mnkr från Sta-

tens kulturråd för litteraturinköp och Stärkta biblio-

teks läsfrämjandeprojekt prognostiseras att de för-

brukas.  

Hos kulturverksamheten syns fortfarande en viss av-

saknad av besöksantal och därmed intäkterna för hur 

det var innan pandemin. På Ekehagen har intresset 

för bokningar till vårens skolverksamhet varit bra 

vilket har speglat sig i besöksantalet som har skett 

fram till augusti månad. Ekehagen börjar se ett till-

baka flöde av besöksantalet jämfört med hur det var 

innan restriktionerna men inte i samma omfång. Det 

finns fortfarande en avsaknad av besöksantal i jäm-

förelse med ett normalår. Serveringen märker av 

ökade livsmedelspriser och har därmed sett en 

mindre ökning av livsmedelskostnaderna, detta 

speglas som en utmaning för ambitioner som följer 

av kommunens miljö/-klimatmål. Prognosen för kul-

turarvsverksamhet, med Ekhagens Forntidsby och 

Falbygdens museum är att nuläget ger förutsätt-

ningar för en ekonomi i balans.  

 

 

 

 

Fritid 
I området ingår bad, fritid och öppen ungdomsverksamhet. 

Badet är fortsatt åter i full verksamhet efter att re-

striktionerna hävdes. En arbetsmiljörelaterad per-

sonalförstärkning under vissa perioder har inneburit 

att personalbudgeten överskrids för att bibehålla en 

bra arbetsmiljö. Därför görs bedömningen att utfallet 

för året kan bli 0,2 mnkr högre än budget. 

Inom fritidsområdet påverkades vintersäsongen av 

det höga elpriset. Halluthyrningen ser bra ut och ar-

rangemang har gett extra hyresintäkter. 52 % av bud-

geten för föreningsstöden har utbetalats, förväntat är 

att föreningsstöden till fullo kommer att utbetalas. 

Under hösten påverkas även fritidsområdet av upp-

starten av en ny verksamhet, slalombacken mösse-

berg, som kräver att nyanställningar görs för nya 

tjänster. Vilket inte finns budgeterat för i budget-

2022. Med personaltillskottet görs bedömningen att 

utfallet för året kan bli 0,3 mnkr högre än budget. 

Öppen ungdomsverksamhets förbrukning varierar 

under året med extra personal under sommar och 

skollov. Nuvarande förbrukning ligger på 58 % av 

budget. Strategiska utvecklingsmedel om 1,0 mnkr 

för satsning på Dotorpsområdet ingår i budgeten, 

varav enbart en mindre del av medlena har använts, 

om cirka 22%, på grund av projektet bland annat inte 

startade förens i mars månad. Förväntat är att ut-

vecklingsmedlen kommer att användas till fullo. 

Prognos för året är att resultatet ligger inom budget. 

Strategiska utvecklingsmedel 
De tillfälliga strategiska utvecklingsmedlen nämn-

den tilldelats för två projekt uppgår till -1,6 mnkr. 

Budget har fördelats till verksamhetsområde Stab & 

strategi samt öppen ungdomsverksamhet inom Fri-

tid. I tabellen visas kostnaderna för perioden, be-

dömningen är att projekten håller sig inom budget.

Strategiska 

utvecklingsprojekt (tkr) 
Verksamhet 

Utfall        

2022-08 

Budget       

2022 
Prognos 

Avvik-

else 

Sommarlov 2022 Stab.. -352 -590 -590 0

Dotorp - Socialt hållbar och 

attraktiv plats ….
Fritid -216 -1 000 -1 000 0

Summa -568 -1 590 -1 590 0

VERKSAMHETSRESULTAT (tkr) 
UTFALL

PER 2021-08 

UTFALL

PER 2022-08 

BUDGET

PER 2022-08 

BUDGET 

2022 

PROGNOS

 2022 

PROGNOS-

AVVIK. 

Verksamhetsområden

Stab & strategi -7 857 -8 084 -8 883 -13 356 -13 056 300

Kultur -10 800 -10 522 -10 781 -16 220 -16 220 0

Fritid -30 963 -27 484 -28 896 -43 403 -43 903 -500

NÄMNDS VERKSAMHETSRESULTAT -49 620 -46 090 -48 561 -72 979 -73 179 -200
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Investeringsrapport 
 

 

Per augusti 2022 uppgår nuvarande inköp till -0,42 

mnkr av nämndens investeringsbudget på -1,6 mnkr.  

De gjorda inköpen avser bland annat inventarieinköp 

till öppen ungdomsverksamhet och administration 

samt inköp av nya skyltar till Ekehagens forntidsby. 

Inköp till djurparken samt frisbeegolfen på Mösse-

berg har även skett. Innan sommaren skedde inköp av 

konst.  

Plan finns för inköp under resten av året i nivå med 

budget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INVESTERINGRAPPORT (tkr) 
UTFALL

PER 2022-08 

BUDGET 

2022 

PROGNOS

2022 

PROGNOS-

AVVIK. 

Investeringar

Inventarier kultur / fritid -186 -400 -400 0

Inventarier idrottshallar 0 -400 -400 0

Inventarier mm Platå -187 -700 -700 0

Konstinköp -51 -100 -100 0

Summa Investeringar -423 -1 600 -1 600 0

Fleråriga inveseteringar

(se spec sid x)

Summa Investeringar 0 0 0 0
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd under år 2022 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 

ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda lokali-

seringarna för stadsbiblioteket i Falköping, Falbyg-

dens museum samt museets samlingar på Aristo med 

syfte att nå ett mer effektivt och ändamålsenligt lo-

kalutnyttjande. Uppdraget ska återrapporteras till 

kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden 

under år 2022. 

Arbete med utredning 
En arbetsgrupp bestående av bibliotekschef, musei-

chef, fastighetschef, kulturstrateg och lokalstrateg 

arbetar med utredningen som utöver uppdraget i 

flerårsplanen även tar utgångspunkt i arbetet med ut-

vecklingen av stadskärnan.  

Utredningen fokuserar kring tre alternativ; 

- En flytt av hela huvudbiblioteket och hela musei-

verksamheten från sina nuvarande platser till 

stadskärnan samt möjligheten att kombinera 

dessa med den publika konstverksamhet som ut-

förs av tre föreningar med kommunalt stöd,  

- en flytt av hela museiverksamheten från sin nu-

varande plats till stadskärnan och kombinera 

denna med konstverksamheterna,  

- en flytt av hela museiverksamheten från sin nu-

varande plats till stadskärnan samt skapandet av 

en biblioteksfilial i stadskärnan i kombination 

med konstverksamheterna.   

Inom utredningen läggs ett antal förslag fram gäl-

lande lokalisering av museets föremålssamling. Ut-

redningen informeras i kultur- och fritidsnämnden i 

november 2022 för slutgiltig rapport till kommunsty-

relsen i januari 2023. 
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Sammanfattning av verksamhetsrapporten

 

Sammanfattning av 

verksamhetsrapport 
Verksamheterna har till stor del börjat hitta tillbaka 

till någon form av normalitet. Besöksnivåerna på 

samtliga verksamheter har ökat i jämförelse med 

samma tidpunkt förra året och planerade aktiviteter 

kan återigen genomföras. Under sommaren har för-

valtningen erbjudit aktiviteter, evenemang och mö-

tesplatser runt om hela kommunen.  

Nya metoder som tagits fram under pandemin behö-

ver fortsätta att användas när de är ett bättre alterna-

tiv än tidigare arbetsmetoder.   

De tre strategierna från flerårsplanen 2022–2024 

återspeglas i arbetet mot målen och förutsättningarna 

för måluppfyllelse är god. 

Av de extra medel som erhållits för strategiska ut-

vecklingsprojekt har endast en mindre del förbru-

kats. Förstärkt personalresurs på badet, som ger upp-

hov till budgetavvikelse, motverkas bland annat av 

vakansen som uppstod innan den nya förvaltnings-

chefen tillträdde under augusti månad samt av statlig 

ersättning för sjukfrånvaro. En budgetavvikelse 

kopplat till personalkostnader uppstår inom fritids-

verksamheten på grund av en nystartad verksamhet, 

slalombacken Mösseberg. Denna personalkostnad 

finns inte budgeterat för i budget 2022. Andra pro-

gnosavvikelser är i huvudsak knutna till de projekt 

som bedrivs med finansiering via statsbidrag eller 

från andra aktörer.  

Prognosen visar en avvikelse på 0,2 mnkr vilket här-

stammar från den nystartade verksamheten inom fri-

tid. Med avvikelsen görs det i nuläget en bedömning 

om att nämndens ekonomi är i balans.  

 

Eventuella åtgärder för att nå balans 
Inte aktuellt i nuläget då prognostiserad avvikelse 

härstammar från nytillkomna personalkostnader som 

inte är budgeterade för på grund av ny verksamhet.  

Återkoppling till 

nämnd/kommunfullmäktige 
Verksamheterna har till stor del börjat hitta tillbaka 

till någon form av normalitet. Planerade aktiviteter 

kan genomföras och förutsättningarna för målupp-

fyllelse är god. Avvikelsen som uppstår härstammar 

från den nya verksamheten som inom fritidsverk-

samheten som avser slalombacken Mösseberg vilket 

kräver att nyanställningar görs. I utfallet för perso-

naluppföljningen återfinns en nyanställning och un-

der hösten tillkommer ytterligare två, samtliga kopp-

las till den nya verksamheten. Dessa nyanställningar 

skapar en avvikelse i nuvarande års budget (2022) då 

den nya verksamheten och dess nyanställningar inte 

är budgeterade för. 
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 Kultur- och fritidsnämnden 

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) år 2021 

Information 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att genomföra ungdomsenkäten 

LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) var tredje år. LUPP-enkäten 

utformas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 

och genomförs av regioner och kommuner i hela landet. Under hösten 2021 

genomfördes enkäten i Falköpings kommun och riktade sig till ungdomar i 

årskurs 8 och år 2 på gymnasiet, svarsfrekvensen var 83 %. I rapporten lyfts 

särskilt jämförelser i ungas livssituation kopplat till bostadsområden. I 

rapporten framgår att det finns stora skillnader i hälsa utifrån kön. Tjejer 

skattar sin hälsa sämre än vad killar gör och rapporterar även besvär som 

nedstämdhet, stress och huvudvärk i högre utsträckning. Både tjejer och 

killar skattar sin hälsa sämre jämfört med år 2018, men trots detta har 

skillnaderna mellan könen ökat. Tryggheten i Falköping varierar utifrån var 

unga bor och det finns också skillnader utifrån kön. Fler unga på 

landsbygden känner sig trygga i sitt bostadsområde än de som bor i staden. 

Unga på landsbygden är också generellt mer nöjda med sin fritid trots att de i 

högre utsträckning upplever hinder som har med avstånd och kollektivtrafik 

att göra. Det har skett en negativ utveckling vad gäller synen på inflytande, 

intresse för samhällsfrågor och politik. Det är också färre som anger att de 

vill vara med och påverka i kommunen i jämförelse med tidigare mätningar.  

Förtroendet för vuxna i allmänhet har minskat sedan 2018 och är lägre bland 

unga i staden. Mer än hälften av de svarande är osäkra på deras rättigheter 

enligt barnkonventionen.         

Underlag 

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

 LUPP 2021 – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Falköpings 

kommun. Rapport från Enkätfabriken, mars 2022. 

 

 

Karoline Jernsparv 

Ungdomsstrateg 



Lupp 2021
Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 

Falköpings kommun



Rapport sammanställd av Enkätfabriken, Mars 2022

”Jag tror att kommunen behöver lyssna 
mer till de som faktiskt behöver hjälp, 
som till exempel sätta in extra lärare på 
skolor som behöver”
– Tjej som bor på landsbygden svarar på frågan "Finns det något mer Falköping 
borde veta för att göra kommunen bättre för unga?"
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Sammanfattning

Att ha kunskap om unga och deras livsvillkor är en viktig förutsättning för kommuner-
nas arbete i alla förvaltningar och områden. Både barnkonventionen som nu är lag 
och Sveriges ungdomspolitik betonar vikten av att alla beslut som tas, som på något 
sätt rör barn och unga, alltid ska utgå från ett barn- och ungdomsperspektiv. I Sverige 
beslutade riksdagen år 2014 om en ny ungdomspolitik. Målen för ungdomspolitiken 
är att alla ungdomar (mellan 13 och 25 år) ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma 
sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Alla beslut som tas och insatser som 
genomförs rörande unga ska utgå från dessa mål. 2020 uppdaterades det ungdoms-
politiska handlingsprogrammet och de nya prioriterade målområdena är: den 
psykiska hälsan bland unga ska öka, social inkludering och etablering på arbets-   
marknaden ska öka, alla unga ska ha en meningsfull fritid och alla unga ska vara 
delaktiga i samhällsbygget.

Vi rekommenderar att man läser hela rapporten för att få en mer heltäckande bild 
av ungdomarnas livsvillkor i Falköping kommun. Några sammanfattade reflektioner 
presenteras dock här.

Fritiden i Falköpings kommun

Andelen som är nöjda med sin fritid och med utbudet av aktiviteter är på en liknande 
nivå som föregående mätning år 2018. Totalt sett svarar 87 % av tjejerna och 89 % av 
killarna att de är nöjda med sin fritid. När det kommer till fritiden ser vi att det finns 
en del skillnader utifrån var ungdomarna bor. Unga som bor på landsbygden svarar i 
högre grad än unga som bor i staden att det finns "väldigt mycket" att göra på fritiden. 
Unga som bor på landsbygden svarar även i högre grad än unga som bor i staden att 
de är medlemmar i någon förening. Däremot upplever något fler unga som bor på 
landsbygden hinder som har med avstånd eller kollektivtrafik att göra. Vi ser att ung-
domar som bor i Kinnarp i högst grad svarat att de är "mycket nöjda" med sin fritid. 
Andelen som är mycket och ganska nöjda tillsammans är dock jämn i de 8 bostads-
områdena. 

Det finns även skillnader i vad ungdomarna gör på fritiden utifrån var man bor. Unga 
som bor på landsbygden är oftare ute i naturen och besöker även fritidsgårdar mer 
frekvent än unga som bor i staden. 

Synen på inflytande har försämrats

Gällande frågorna som rör inflytande ser vi att det skett en negativ utveckling i flera 
frågor. Färre svarar att de är intresserade av politik och samhällsfrågor jämfört med 
2018 och en tydligt lägre andel svarar att de vill vara med och påverka i kommunen. 
Den totala andelen som svarar att de vill påverka i frågor som rör Falköping är i år 
runt 45 %. Synen på möjligheterna att påverka är dock relativt oförändrad i Falköping 
från år 2018. I MUCF:s rapport "Ung idag 2021"1 framgår det att 4 av 10 ungdomar vill 
påverka i kommunen där de bor och 2 av 10 ser sig ha möjligheter att föra fram sina 
åsikter - att det finns vissa utmaningar i frågor som rör ungas inflytande är alltså inget 
som är specifikt för just Falköpings kommun.
1  MUCF 2021: Ung Idag 2021
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Vad som även framgår i Falköping är att tjejer som bor i staden i högst utsträckning 
vill påverka, medan killar på landsbygden har störst tilltro till sina möjligheter att 
påverka. Inom området inflytande finns inte så många större skillnader utifrån lands-
bygd/stad. Vi ser dock en tydlig skillnad i en fråga- unga som bor på landsbygden har 
ett klart högre förtroende för vuxna i allmänhet jämfört med unga som bor i staden. 

Tryggheten i Falköping varierar utifrån var ungdomarna bor

När det kommer till frågor som rör tryggheten så framgår det att det finns en del 
skillnader utifrån kön. Tjejer är mer utsatta för mobbning, orättvis behandling och 
sexuellt våld medan killar i högre grad utsatts för stölder. Tryggheten är jämn mellan 
könen på flera platser, men tjejer känner sig mindre trygga än killar i kollektivtrafiken. 

När det kommer till frågor som rör den upplevda tryggheten så framgår det att den är 
högre i det egna bostadsområdet bland unga som bor på landsbygden. I Kinnarp och 
Gudhem är unga tryggast i bostadsområdet. Däremot är unga från staden något 
tryggare på stan/i centrum. Vi ser även att mobbning är vanligare bland unga som bor 
på landsbygden. Även utsatthet för hot är vanligare bland unga som bor på 
landsbygden jämfört med unga som bor i staden. Däremot framgår det i skolavsnittet 
att fler unga som bor i staden uppger att våld förekommer på deras skola. 

Stora skillnader i hälsa mellan kön

Utifrån resultaten i avsnittet om hälsa kan vi se att det i Falköping finns en hel del 
skillnader i hur man upplever sin hälsa utifrån om man är kille eller tjej. Tjejer skattar 
sin hälsa som sämre än vad killar gör och rapporterar även tydligt mer besvär som 
nedstämdhet, stress och huvudvärk. Både tjejer och killar skattar sin hälsa som 
sämre jämfört med år 2018, men trots detta har skillnaderna mellan könen ökat. 
Totalt svarar 55 % av tjejerna och 78 % av killarna i Falköping att de mår mycket eller 
ganska bra. När det kommer till träning och motion sticker tjejer som bor i staden ut, 
med en klart lägre andel som tränar flera gånger i veckan. 

Mellan landsbygd och stad finns inga större eller genomgående skillnader i 
frågorna som rör hälsa. När det kommer till frågan om huruvida föräldrarna tillåter 
att man dricker alkohol finns dock en tydlig skillnad - fler ungdomar som bor på lands-
bygden uppger att de får dricka alkohol för sina föräldrar. Det är även något fler unga 
på landsbygden som uppger att de dricker alkohol, snusar och röker. Mellan de 8 
bostadsområdena ses heller inga större skillnader i frågorna som rör hälsa. Unga som 
bor i Vindängen skattar dock sin hälsa som något sämre än ungdomar i övriga 
bostadsområden.

Användningen av tobak och alkohol ökar bland tjejer

I Falköpings resultat framgår det att andelen som snusar har ökat bland både tjejer 
och killar från år 2018. Andelen tjejer som svarar att de röker cigaretter minst en gång 
i veckan och dricker alkohol minst en gång i månaden har ökat från år 2018. 
Däremot är andelen killar som röker på en lägre nivå i år. Vad gäller snusning ser man 
en liten uppgång bland tjejer även nationellt, men rökning och alkoholanvändningen 
är något som minskar över tid i Sverige enligt de drogvaneundersökningar som CAN 
genomför varje år. När det kommer till prestationshöjande medel som anabola 
steroider svarar totalt 5 % av ungdomarna i Falköping att de någon eller flera gånger 
använt detta, en något högre andel än 2018 då 3 % svarade detsamma. 
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Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors Lupp-undersökning har år 2021 
genomförts i Falköpings kommun på högstadiet i årskurs 8 samt på gymnasiet i års-
kurs 2. Undersökningen genomfördes under hösten 2021 och insamlingen gjordes 
genom en webbenkät på skolorna. Insamlingen har skötts av kommunen och analys 
samt sammanställning har gjorts av Enkätfabriken på uppdrag av Falköpings kom-
mun. 

Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och startades av MUCF år 2001. 
Lupp är en enkät som ska ge kommuner, stadsdelar eller regioner kunskap om ungas 
situation. MUCF erbjuder enkäten för att stötta kommuner i utvecklingen av ungdom-
spolitiken. Meningen är att beslut som berör unga i kommuner ska bygga på aktuell 
kunskap om ungas situation, erfarenheter och åsikter. Lupp-enkäten erbjuds inom tre 
åldersgrupper: högstadiet 13-16 år, gymnasiet 16-19 år och unga vuxna 19-25 år. 

Svarsfrekvens

Totalt har 335 elever av 404 på högstadiet i årskurs 8 svarat på undersökningen. 
Svarsfrekvensen på högstadiet är således 83 %. På gymnasiet i årskurs 2 har 253 
elever svarat på enkäten, utav totalt 314 elever. Detta ger en svarsfrekvens om 81 %. 

I den här typen av skolundersökningar beror bortfallet på att elever varit sjuka. 

Bortfallsanalys

För vissa frågor finns det internt bortfall, det vill säga att ungdomar på grund av olika 
anledningar valt att inte besvara en viss fråga i enkäten. Det rör sig oftast om några få 
procent, men varierar något mellan frågorna. Det kan exempelvis bero på att elever 
bedömt en fråga som irrelevant eller att det har rört sig om känsliga frågor. Detta är 
dock vanligt förekommande i undersökningar likt denna.

Analys 

Enkätfabriken har analyserat och sammanställt resultaten för att i denna rapport 
ge en bild av ungdomarnas upplevelser. I Falköping har kommunen valt att analyse-
ra Lupp-resultatet utifrån parametrarna kön och landsbygd/stad. Indelningen kring 
landsbygd/stad har gjorts med instruktioner från kommunen där olika postnummer 
tilldelades en utav kategorierna. Utöver landsbygd/stad har kommunen som en
fördjupad analys valt att analysera resultat per 8 bostadsområden i kommunen. 
Dessa bostadsområden är: Floby, Gudhem, Stenstorp, Vartofta, Kinnarp, Centrala 
Falköping, Mösseberg och Vindängen. I rapporten så tas skillnader mellan dessa bo-
stadsområden upp löpande där större skillnader kan ses. Skillnaderna tas oftast upp i 
textform.

Bakgrund och syfte
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Jämförelser, inte bara för kön utan även med avseende på andra faktorer, möjliggör 
en större förståelse för huruvida alla ungdomar har lika villkor och möjligheter i 
samhället. Denna kunskap är viktig för att kunna arbeta vidare med förändring och 
för att anpassa insatserna. Observera att nedbrytningar endast redovisas eller tas upp 
i textform om minst 10 personer har svarat i den aktuella gruppen.

I enkäten finns en fråga om respondenternas könsidentitet. Utöver alternativen kille 
och tjej fanns även alternativet ”annan könsidentitet”. Att vi endast redovisar skillna-
der mellan de som identifierar sig som killar eller tjejer beror på att de som svarat 
”annan könsidentitet” är väldigt få till antalet. 

Jämförelser med rikssnitt för Lupp 2021

I den löpande texten samt i tabeller berörs även jämförelser med rikssnittet för Lupp 
(de kommuner som genomfört Lupp år 2021). Rikssnittet är dock inget nationellt snitt 
för alla kommuner, utan innefattar endast de kommuner som deltog i Lupp år 2021. 
Trots att en sådan jämförelse har vissa brister kan det vara fördelaktigt att kunna se 
kommunens resultat i förhållande till en större kontext. 

I rapporten tas rikssnittet upp i de utvalda frågor där det anses vara relevant att jäm-
föra resultatet.

Läsanvisningar

Rapporten är indelad tematiskt i de områden som finns i Lupp-enkäten: A. Bakgrunds-
frågor, B. Fritid, C. Skola, D. Politik och samhälle E. Trygghet, F. Hälsa, G. Arbete och H. 
Framtid.

För att göra materialet mer överskådligt tas de mest relevanta jämförelserna och 
nedbrytningarna fram. Vad som även kan vara viktigt att uppmärksamma är att en del 
svarsalternativ uteslutits i redovisningen. Detta har gjorts för att göra resultatet mer 
överskådligt. Observera också att vissa diagram redovisar resultatet totalt eller totalt 
per kön. 

Notera även att maskinella avrundningar kan förekomma i rapporten. Det handlar då 
om enstaka procent.

  Svarsfrekvensen 
är 83 % på 

högstadiet och  
81 % på gymnasiet
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85% Heterosexuella
1% Homosexuella

3% Bisexuella
12% Övrigt/annat/

vill ej svara

10 % totalt har en 
långvarig nedsatt 

funktion eller sjukdom

46 % tjejer
52 % killar

1 % annan könstillhörighet

A. Bakgrundsfrågor

Frågor om bakgrund och familj

I den första delen ställdes några frågor om ungdomarna och deras familj. 

Som det framgår av bilden nedan är könsfördelningen relativt jämn bland de som sva-
rat på Lupp-enkäten. Totalt sett svarar 10 % att de har en långvarig nedsatt funktion 
eller sjukdom.

I tabell A5 på nästa sida framgår det att bland ungdomarna som svarat är 82 % själva 
födda i Sverige. 

Om de svarande:

82 % är själva födda i Sverige
1 % är födda i Norden
2 % är födda i Europa

16 % är födda utanför Europa

Svar kommer från unga som bor i 8 
olika bostadsområden:

• Floby
• Gudhem

• Stenstorp
• Vartofta
• Kinnarp

• Centrala Falköping
• Mösseberg
• Vindängen



9

A6. Vad gör din/dina föräldrar huvudsakligen?

A5. Var är du och dina föräldrar födda?

A4. Har du någon sjukdom eller någon nedsatt funktion, som inte är tillfällig, och 
som innebär att du har svårigheter att delta i olika aktiviteter, t.ex. i skolan, med 
vänner eller på din fritid?

11%

84%

6%
11%

86%

3%
6%

90%

4%
9%

85%

6%

0%

25%

50%

75%

100%

Ja Nej Vill inte svara

tjej landsbyggd
kille landsbyggd
tjej stad
kille stad

A5a. Du angav att du inte var född i Sverige. Hur länge har du bott här?

Sverige Norden Europa
Utanför 
Europa

Du själv 82% 1% 2% 16%

Förälder A 71% 1% 7% 21%

Förälder B 70% 1% 7% 22%

År Andel

10 år eller längre 26%

4-9 år 56%

0-3 år 18%

Förälder a Förälder b

Arbetar 88% 80%

Studerar 5% 6%

Föräldraledig 1% 1%

Arbetslös 2% 2%

Långtidssjukskriven/sjukpensionär 2% 3%

Ålderspensionär 1% 1%

Annat 1% 3%

Vet inte 1% 4%
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Ekonomi

En majoritet av ungdomarna svarar att de inte är oroliga för sina föräldrars ekonomi, 
se diagram A7. Det är dock mellan 5-7 % av boende på landsbygden och 6-13 % av  
boende i staden som svarar att de är ganska eller mycket oroliga. Killar har i högre 
grad än tjejer svarat att de inte alls är oroliga.

Vidare framgår det i diagram A8 att mellan 10-17 % av de unga svarar att det en eller 
flera gånger hänt att de inte kunnat göra eller köpa något som många andra i deras 
ålder gör eller köper, för att familjen inte haft råd.

A7. I vilken grad är du orolig för dina föräldrars ekonomi?

53%

40%

5%
2%

70%

26%

3% 2%

65%

23%

11%

2%

67%

26%

4% 2%
0%

25%

50%

75%

100%

Inte alls orolig Inte särskilt
orolig

Ganska orolig Mycket orolig

tjej landsbyggd
kille landsbyggd
tjej stad
kille stad

- Kille på landsbygden svarar på frågan om 
vad han skulle vilja påverka i kommunen

"Skolmaten samt bränslepriserna. 
de höga bränslepriserna gör att 
familjen får tänka mer på sin 
körning och kan inte alltid köra 
då, går även dåligt med bussar o 
skolkortet slutar gälla 19.00"
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A8. Under de senaste sex månaderna, har det hänt att du inte kunnat göra något 
eller inte kunnat köpa något som många andra i din ålder gör eller köper för att din 
familj inte haft råd?

6%
11%

84%

3%
7%

91%

4%

12%

84%

6%
10%

84%

0%

25%

50%

75%

100%

Ja, flera gånger Ja, en gång Nej

tjej landsbyggd
kille landsbyggd
tjej stad
kille stad

A9. Hur nöjd är du med din ekonomi?

Ungdomarna svarade på en fråga om hur nöjda de är med sin ekonomi. Vad som 
framgår i diagram A9 är att majoriteten av ungdomarna är ganska eller mycket nöjda 
med sin ekonomi. Tjejer på landsbygden är minst nöjda. 

7%

15%

41%
38%

4%
9%

32%

55%

5%

12%

45%

38%

6%
9%

36%

50%

0%

25%

50%

75%

100%

Mycket missnöjd Ganska
missnöjd

Ganska nöjd Mycket nöjd

tjej landsbyggd
kille landsbyggd
tjej stad
kille stad
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B. Fritid

”Jag brukar sticka upp till 
ållevi med några polare 
eller så går jag och badar 
någon gång i veckan"
– Kille som bor i staden svarar på frågan om vad han 
gör på sin fritid

Inom området fritid ställs frågor om hur ungdomarna uppfattar sin fritid, hur mycket 
det finns att göra på fritiden i kommunen samt hur ofta de deltar i olika typer av 
kultur- och fritidssysselsättningar. 

Kommunens eller samhällets ansvar när det kommer till ungas fritid handlar dels om 
att erbjuda ett utbud med många olika möjligheter för olika åldrar och intresseinrikt-
ningar och dels om att bevaka tillgängligheten samt se till att ingen utestängs från en 
stimulerande och meningsfull fritid. Forskning och tidigare studier visar dock att vissa 
grupper av ungdomar i lägre grad deltar i olika typer av fritidsaktiviteter. Bland annat 
framgår det att utrikesfödda tjejer, unga med funktionsnedsättning, unga hbtq-perso-
ner och unga med begränsade ekonomiska resurser i lägre grad är aktiva i fritidsverk-
samheter och föreningar.1

En studie från MUCF år 2020 visar också att det är vanligare att unga utrikesfödda, 
unga hbtq-personer samt unga tjejer upplever olika hinder att delta i fritidsaktiviteter. 
I samma studie finner man också att var tredje ung med funktionsnedsättning och var 
fjärde ung hbtq-person avstår från fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt 
bemötta.2

1  MUCF 2014: Fokus 14 - Om ungas fritid och organisering 
2  MUCF 2020: Ungas rätt till en meningsfull fritid – tillgång, trygghet och hinder
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Nöjdhet med fritiden

Inom området fritid ställs frågor om hur ungdomarna uppfattar sin fritid, hur mycket 
det finns att göra på fritiden i kommunen samt hur ofta de deltar i olika typer av 
kultur- och fritidssysselsättningar. 

I diagram B0 nedan redovisas andelen nöjda med sin fritid i Falköping. Unga på 
landsbygden är något mer nöjda, och tjejer som bor i staden är minst nöjda.

I diagram B0b på följande sida kan vi se att andelen nöjda från år 2018 har ökat något 
bland tjejerna och är densamma bland killarna. 

Kinnarp sticker ut som det bostadsområde där flest ungdomar svarar att de är 
mycket nöjda med sin fritid - 70 %. I de övriga bostadsområdena är andelen omkring 
50 % eller strax under. Andelen som är mycket och ganska nöjda tillsammans är dock 
jämn i de 8 bostadsområdena. 

B0. Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv när det kommer till din fritid?
Andel som svarat ”mycket nöjd” eller ”ganska nöjd”

90% 89%
84%

88%

0%

25%

50%

75%

100%

Fritiden

tjej landsbyggd
kille landsbyggd
tjej stad
kille stad
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B0b. Andel nöjda med sin fritid: Jämförelse över tid

Utbud av fritidsaktiviteter

När det handlar om utbudet av fritidsaktiviteter i kommunen eller hur mycket det 
finns att göra så framkommer det i diagram B1 att tjejerna som bor i staden är mindre 
nöjda med utbudet än killarna som bor i staden. Det framgår även att killar som bor 
på landsbygden är den absolut nöjdaste gruppen. 

Totalt 46 % av tjejerna som bor i staden svarar att det finns ganska lite eller väldigt 
lite/ingenting att göra. Motsvarande andel bland killar som bor i staden är 34 %. 

När det kommer till nöjdhet med utbudet av fritidsaktiviteter finns vissa stora skillna-
der utifrån var ungdomarna bor. Bland unga som bor i Vindängen svarar 51 % att det 
finns ganska lite eller väldigt lite/ingenting att göra på fritiden. I Gudhem är 
ungdomarna nöjdare, där svarar en klart lägre andel, 19 %, att det finns ganska lite 
eller väldigt lite/ingenting att göra på fritiden. I övriga områden är andelen mer jämn, 
runt 35 %. 

89%

85%
87%

91%
89% 89%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2018 2021

tjej total
kille total
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18%

46%

33%

3%

36% 39%

19%

6%

15%

39%

32%

14%
19%

47%

28%

6%

0%

25%

50%

75%

100%

Väldigt mycket Ganska mycket Ganska lite Väldigt lite/ingenting

tjej landsbyggd
kille landsbyggd
tjej stad
kille stad

B1. Hur mycket eller lite tycker du att det finns att göra på fritiden?

Över tid är andelen nöjda ungdomar ungefär densamma. 

69%

58% 59%

71% 71% 71%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2015 2018 2021

tjej total
kille total

B1b. Andel som svarat att det finns ”väldigt mycket” eller ”ganska mycket” att göra 
på fritiden: Jämförelse över tid
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72%

66%

56%

67%

83%

82%

37%

37%

23%

26%

36%

26%

15%

14%

52%

56%

5%

8%

8%

7%

2%

4%

11%

7%

landsbygd

stad

landsbygd

stad

landsbygd

stad

landsbygd

stad

Stämmer inte alls Stämmer delvis Stämmer helt

Det finns saker att göra men 
inget som intresserar mig

Det finns saker att göra men 
min familj säger att jag inte 
får delta

Det finns saker att göra men 
jag kan inte ta mig dit

Det finns saker att göra men 
det kostar för mycket

B2. Hur stämmer dessa påståenden in på dig?

Orsaker till att avstå från fritidsaktiviteter

Ungdomarna fick ta ställning till några påståenden om fritidsutbudet, se diagram 
B2. Skillnaderna mellan ungdomar som bor i staden och på landsbygden är få. Både 
bland unga som bor i staden och på landsbygden är det en lägre andel (37 %) som 
svarar ”stämmer inte alls” med avseende på påståendet ”Det finns saker att göra men 
inget intresserar mig”. 

Den fråga som visar på störst skillnad mellan ungdomar i staden/på landsbygden är 
"det finns saker att göra men jag kan inte ta mig dit". Ungdomar som bor på landsbyg-
den uppger att det finns aktiviteter som de inte kan ta sig till i något större utsträck-
ning, 56 % av ungdomar på landsbygden svarar "stämmer inte alls" medan motsva-
rande andel är 67 % för ungdomar i staden.
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Vad ungdomarna gör och hur ofta 

I diagram B3 redovisas vilka aktiviteter ungdomarna regelbundet (minst en gång i 
veckan) sysselsätter sig med. Vad som framgår är att en hög andel av både killar och 
tjejer tränar eller idrottar minst en gång i veckan. Andelen som är ute i naturen minst 
en gång i veckan är 53 %.

Vad gäller data-, tv- eller onlinespel svarar 89 % av killarna att de spelar minst en gång 
i veckan. Motsvarande siffra för tjejerna är 32 %. Tjejer svarar däremot i högre grad än 
killar att de spelar teater, gör musik eller dansar. Tjejer håller även på med foto, film, 
målar, skriver eller pysslar samt läser i högre grad än vad killar gör, medan killar 
oftare går på match eller annat idrottsevenemang.

Bland de som svarar att de gör något annat på sin fritid nämns bland annat umgås 
med vänner och familj och se på filmer och tv-serier.

Andelen som läser minst en gång i veckan har tydligt minskat bland både tjejer och 
killar från år 2015, se diagram B3b och B3c. Bland tjejerna har andelen även minskat 
något från år 2018. 

B3. Hur ofta gör du följande saker på din fritid? Andel som svarat ”en gång i       
veckan” eller oftare
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32%
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75%
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Besöker bibliotek

Går på ungdomens hus, fritidsgård
eller liknande
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Läser böcker, tidningar, artiklar,
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Annat

Är ute i naturen

Spelar onlinespel, dataspel eller tv-spel

Tränar/idrottar kille total
tjej total
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B3b. Fritidsaktiviteter minst en gång i veckan, jämförelse över tid, tjej

B3c. Fritidsaktiviteter minst en gång i veckan, jämförelse över tid, kille
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Fördjupat om fritidsaktiviteter utifrån var man bor

När det kommer till fritidsaktiviteter finns det en del skillnader utifrån var 
ungdomarna bor. Vi kan bland annat se att det finns en del skillnader mellan olika 
bostadsområden när det kommer till att träna/idrotta flera gånger i veckan I denna 
fråga ser vi dock inga större skillnader mellan stad/landsbygd. Andel som tränar/ 
idrottar flera gånger i veckan är högst andel i Kinnarp (67 %), lägst är andelen i 
Vartofta (45 %) - se tabellen nedan. 

Det finns även vissa skillnader när det kommer till läsning på fritiden. I Floby, Gudhem 
och Vartofta läser ungdomarna däremot i högre grad minst en gång i veckan jämfört 
med unga i övriga områden. Däremot finns inga skillnader i läsning om man tittar på 
den mer övergripande uppdelningen landsbygd och stad. 

Även när det kommer till att vara ute i naturen på fritiden så finns stora skillnader 
mellan bostadsområdena. Unga som bor i de områden som hör till landsbygd svarar 
i högre grad att de är ute i naturen.  I Centrala Falköping svarar 19 % att de är ute i 
naturen flera gånger i veckan, i Vindängen är motsvarande siffra 21 %. I Gudhem är 
andelen klart högre, 44 % svarar att de är ute i naturen flera gånger i veckan. Även i 
Kinnarp och Floby är andelen hög (41 %). 

Ungdomar som bor på landsbygden besöker även fritidsgårdar i högre grad än unga 
som bor i staden. Ungdomar som bor i Kinnarp och Stenstorp svarar i lägst grad att 
de  aldrig besöker fritidsgårdar regelbundet, se tabellen nedan. I Stenstorp svarar      
37 % att de besöker en fritidsgård minst en gång i veckan, i Kinnarp är andelen 30 %. I 
övriga områden är andelen klart lägre. 

Floby Gudhem Stens-
torp Vartofta Kinnarp Centrala 

Falköping
Mösse-

berg
Vind- 
ängen

Andel som tränar/
idrottar flera 
gånger i veckan

52% 54% 63% 45% 67% 60% 63% 65%

Andel som är ute 
i naturen flera 
gånger i veckan 41% 44% 30% 40% 41% 19% 25% 21%

Andel som läser 
minst en gång i 
veckan

45% 47% 35% 45% 32% 39% 40% 33%

Andel som aldrig
besöker en fritids-
gård

45% 50% 37% 62% 42% 58% 69% 66%
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B4. När du träffar dina kompisar på fritiden, var brukar ni då vara?
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På vilka platser ungdomarna umgås

Vad gäller var ungdomarna brukar träffa sina kompisar på fritiden är det vanligast 
att träffas hemma hos varandra. En väldigt hög andel av tjejerna, 89 %, svarar att de 
brukar träffa sina kompisar hemma hos varandra. Bland killar är motsvarande andel 
något lägre på 69 %. Näst vanligast är att träffas utomhus, 53 % av killarna anger detta 
och 40 % av tjejerna.

En större andel killar (44 %) än tjejer (25 %) anger att de brukar träffas online. En stör-
re andel tjejer (37 %) än killar (20 %) träffas däremot i centrum/på stan. Det är även 
fler tjejer än killar som träffas på restauranger, pubar, barer och caféer, medan fler 
killar umgås på idrottsrelaterade platser.

I denna fråga finns vissa skillnader utifrån stad/landsbygd - unga som bor i staden 
svarar i högre grad än unga på landsbygden att de brukar träffas utomhus. 
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B5. Tycker du att det saknas fritidsaktiviteter där du bor?
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B5b. Andel som saknar fritidsaktiviteter: Jämförelse över tid

Saknas fritidsaktiviteter?

Ungdomarna svarade på en fråga om det saknas fritidsaktiviteter där de bor, se 
diagram B5 på följande sida. Tjejer som bor i staden svarar i högst grad att det saknas 
fritidsaktiviteter (40 %) medan killar som bor i staden i lägst grad svarar detta (29 %). 
Andelen som saknar fritidsaktiviteter är på samma nivå som år 2018 bland killar men 
har ökat med 5 % bland tjejer.

Per de 8 bostadsområdena finns en del skillnader i denna fråga. I Stenstorp svarar 
högst andel ja - 46 %. I de flesta övriga områden är andelen omkring 35 %.
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Ungdomarna kunde även i fritext skriva vad för fritidsaktiviteter de saknar. Flera näm-
ner att de saknar aktiviteter, men många är ospecificerade önskemål som exempelvis 
”mer av allt” eller ”vad som helst”.  Flera kommenterar dock olika sporter - några 
påpekar att fler fotbollsplaner, större basketplaner och upprustning av simhallen 
behövs. Utöver det nämns även badminton, gokart, dans, paintball, trampolinpark, 
pingis samt lediga idrottshallar där ungdomar kan spontanidrotta. Ett par ungdomar 
kommenterar också att det inte finns så mycket andra aktiviteter utöver sporter som 
exempelvis musik och teater. 

Ungdomarna som bor på landsbygden påpekar ofta att de inte finns något att göra i 
orterna där de bor och att de pendlar till andra större orter för sina fritidsaktiviteter.
Mötesplatser av olika slag önskas också av flera ungdomar. Det som främst efterfrå-
gas genom konkreta exempel är någonstans där de kan umgås med sina vänner, att 
ungdomens hus ska vara öppet fler dagar samt lokaler att spontant umgås i. Även 
evenemang, IT-café, konserter och andra roliga aktiviteter som man kan göra med 
vänner och familj tas upp bland fritextkommentarerna. 

Vilka aktiviteter som saknas

B5c. Vad är det för fritidsaktiviteter du saknar?

– Kille, stad

”Idrottslokaler 
som öppna på 
kvällar.”

”Alla aktiviteter som man 
kan göra ligger mycket 
långt. Vi har ingenting att 
göra här. ”

– Kille, landsbygden

–Tjej, stad

”Finns det inte så 
mycket man kan göra 
eller gå på. Allt som 
finns just nu har man 
gjort för ofta.."

–Tjej, landsbygden

”Jag hade velat ha 
fler samlingsplatser 
för ungdomar nära."
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Medlemskap i föreningar

I Sverige har andelen unga som är medlemmar i en förening eller anger att de har 
ett intresse för ett föreningsmedlemskap minskat de senaste åren. Föreningslivet i 
Sverige når inte en lika stor andel unga som det tidigare gjort och unga är även i lägre 
utsträckning med i flera föreningar. Ju äldre undersökningsgruppen är bland 10–19 
åringar, i desto högre grad gäller detta1. I Falköping svarar totalt 44 % av ungdomarna 
som bor i staden att de är medlemmar i någon förening. Bland unga på landsbygden 
är andelen 54 %. 

Vad vi ser i diagram B6 är att det är vanligare att vara medlem i en förening bland 
unga som bor på landsbygden. I diagram B6b ser vi att andelen som är föreningsmed-
lemmar minskat från år 2018 framförallt bland ungdomar som bor i staden. 
Skillnaderna mellan landsbygd och stad är nu större än tidigare år. 

I Floby är andelen föreningsmedlemmar högst - 61 % som bor där svarar att de är 
medlemmar i någon förening. I centrala Falköping är andelen föreningsmedlemmar 
lägst, 37 %. 

1  MUCF 2014: Fokus 14 - Om ungas fritid och organisering
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B6. Är du medlem i någon förening? Andel ”ja”
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B6b. Andel som är medlem i en förening: Jämförelse över tid
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Slutsatser om ungas fritid i Falköping

När det kommer till fritiden ser vi att det finns relativt stora skillnader utifrån var 
ungdomarna bor. Unga som bor på landsbygden svarar i högre grad att det finns "väl-
digt mycket" att göra på fritiden. Unga som bor på landsbygden svarar även i högre 
grad att de är medlemmar i någon förening. Däremot upplever något fler unga som 
bor på landsbygden hinder som har med avstånd eller kollektivtrafik att göra. Vi ser 
att ungdomar som bor i Kinnarp i högst grad svarat att de är "mycket nöjda" med sin 
fritid. Ungdomar i Kinnarp svarar även i lägre grad än ungdomar i övriga bostadsom-
råden att de saknar fritidsaktiviteter där de bor. 

Det finns även skillnader i vad ungdomarna gör på fritiden utifrån var man bor. Unga 
som bor i staden svarar i högre grad att de tränar eller idrottar flera gånger i veckan. 
När det kommer till att träna/idrotta sticker Vartofta ut med lägst andel unga som 
tränar ofta och högst andel unga som svarat att de aldrig tränar. Unga som bor på 
landsbygden svarar i sin tur i klart högre grad att de är ute i naturen flera gånger i 
veckan. Unga på landsbygden besöker även fritidsgårdar mer frekvent än unga som 
bor i staden. 
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C. Skola 
Enligt en forskningssammanställning av Skolinspektionen bygger framgångar i skolan 
och undervisningen bland annat på ett tydligt pedagogiskt ledarskap från lärarens 
sida, goda relationer mellan lärare och elever, samt att själva lärandemiljön i skolan är 
trygg och stödjande för eleverna.1 

Det tas också upp att det behöver finnas tilltro till varje elevs förmåga samt att skolan 
måste anpassa undervisningen efter varje elev.

De senaste åren har det kommit en rad publikationer gällande jämställdhet i skolan. 
Det är nämligen så att killarnas skolresultat är avsevärt sämre än tjejernas, vilket 
bland annat förklaras med begränsande normer kring maskulinitet.2 Därutöver har 
det kommit studier som visar att tjejer är mindre trygga i skolan, mår sämre och är 
mer utsatta för bland annat trakasserier och övergrepp. Flera studier pekar på att 
lösningen på dessa problem är ett aktivt jämställdhetsarbete i skolorna där man 
kontinuerligt utmanar destruktiva normer.3 

För att alla elever ska tillförsäkras en utbildning av hög kvalitet där skolmiljön är såväl 
trygg som jämställd är det därför angeläget att skolor bedriver ett aktivt och långsik-
tigt arbete med jämställdhet kopplat till trygghet.4

I Lupp-enkäten ställs en rad frågor om hur ungdomarna ser på sin skola – hur de trivs, 
hur de ser på undervisningen och skolmiljön samt övriga aspekter. Lupp-resultatet 
ger således värdefull information om elevernas syn på vissa aspekter, även om frågor-
na inte är heltäckande avseende skolsituationen. 

1  Skolinspektionen 2010: Framgång i undervisningen
2  SKL 2018: Maskulinitet och jämställd skola: Arbete för ökad trygghet och bättre studieresultat. 
3  Skolinspektionen 2020: Grundskolors arbete med jämställdhet
4  Skolinspektionen 2020: Grundskolors arbete med jämställdhet

”Man kanske skulle          
kunna göra skolmiljön lite           
bättre.. Ta tag i det som   
händer direkt”
– Tjej som bor i staden svarar på frågan "Finns det 
något mer Falköping borde veta för att göra 
kommunen bättre för unga?"
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Ungdomarna fick även svara på en fråga om hur nöjda de är med skolan, se diagram 
C2a på följande sida. Nöjdheten skiljer sig mest mellan könen bland unga som bor 
på landsbygden. 69 % av tjejerna är nöjda, motsvarande siffra bland killarna är 80 %. 
Bland ungdomarna som är boende i staden svarar 76-77 % att de är nöjda med 
skolan. 

Ungdomarna fick även svara på en fråga om huruvida de är nöjda med utbildningen. 
Även där finns det skillnader mellan könen på landsbygden. Av tjejerna där svarar 
85 % att de är nöjda med utbildningen medan 92 % av killarna anger detsamma. 
Bland ungdomarna som bor i staden är det jämnare, 83 % av killarna och 86 % av 
tjejerna är nöjda. 

Sett över tid har ungdomarnas nöjdhet med skolan minskat, se diagram C2cb 
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C2. Vilken inriktning har ditt gymnasieprogram? Besvarades endast av gymnasie-
ungdomarna

Programinriktning gymnasiet

I diagrammet nedan redovisas gymnasieelevernas programinriktning. En majoritet av 
tjejerna läser ett studieförberedande program. Bland killarna är det mer jämnt, runt 
hälften läser ett studieförberedande och hälften ett yrkesförberedande program. 
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C2a. Hur nöjd är du med ditt liv när det handlar om följande?
Andel ”mycket nöjd” eller ”ganska nöjd”
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C2b. Andel nöjda med skolan: Jämförelse över tid
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C2c. Andel nöjda med utbildningen: Jämförelse över tid. Besvarades endast av 
gymnasieungdomarna
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Gymnasieungdomar som bor på landsbygden är mindre nöjda med utbildningen sett 
över tid. Däremot är fler ungdomar som bor i staden nöjda med utbildningen 
jämfört med år 2018, se diagram C2c. Skillnaden mellan ungdomar på landsbygden 
och i staden gällande nöjdhet med utbildningen har därmed minskat, från 11 % år 
2018 till 4 % år 2021.

- Tjej som bor i staden svarar på frågan om 
vad hon vill påverka i kommunen

"Att ållebergsgymnasiet är den 
ända skolan i kommunen men att 
det trots detta investeras väldigt 
lite pengar på oss (vad vi märker). 
vi har dåliga datorer och skolcafe-
terian har knappt något att 
servera"



29

C3. Hur tycker du att det stämmer in på hur det är på din skola? *
Andel som svarat att de ”stämmer helt” eller ”stämmer till stor del”

Trivsel och stämning

Hur elever trivs i skolan har ett nära samband med hur de upplever skolmiljön, men 
det har också ett samband med deras allmänna välbefinnande samt psykosomatiska 
hälsa1. 

I diagram C3 nedan redovisas andelen som instämmer helt eller till stor del i respektive 
påstående. Vi ser inte någon tydlig skillnad mellan ungdomar från stad eller landsbygd,  
däremot syns större skillnader mellan killar och tjejer som bor i staden än mellan killar 
och tjejer som bor på landsbygden. Elever som bor på landsbygden trivs bäst med 
stämningen i skolan, medan ungdomar som bor i staden, framförallt tjejerna, trivs i 
lägre grad. 

Det finns inga riktigt tydliga skillnader i frågan om att trivas med stämningen i skolan 
när man tittar på uppdelningen landsbygd/stad. Däremot ser vi att ungdomar som bor 
i Kinnarp sticker ut genom att i flera frågor vara nöjdast med skolan. I Kinnarp svarar 
de i högst grad att de trivs med stämningen på sin skola (64 %). I Kinnarp instämmer 
också flest i att elever och lärare bemöter varandra med respekt.

1  Folkhälsomyndigheten: Skolbarns hälsovanor 2017-2018

*OBS! Andelen som svarat ’vet ej’ är bortplockad ur redovisningen för C3 för att ge en mer rättvis 
bild av instämmandegraden. Andelen som svarat vet ej varierar stort i frågorna och är mellan 
1-55 %.
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Över tid kan vi se att andelen instämmande har minskat i flera frågor jämfört med år 
2018, framför allt för ungdomar boende i staden, se diagram C3b_1 för landsbygd och 
C3b_2 för stad.
 

*OBS! Andelen som svarat ”vet ej” är bortplockad ur redovisningen för C3b_1 och C3b_2 för att ge en 
mer rättvis bild av instämmandegraden. Andelen som svarat vet ej varierar stort i frågorna och är mel-
lan 1-55%.  
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C3b_1. Andel som instämmer i påståenden om skolan: landsbygd, Jämförelse över 
tid*

C3b_2. Andel som instämmer i påståenden om skolan: stad, Jämförelse över tid*
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C3c. Hur tycker du att det stämmer in på hur det är på din skola?
Andel som svarat ”stämmer helt” eller ”stämmer till stor del”
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Andelen ungdomar som bor i staden som instämmer i att olika problem förekommer 
på skolan har ökat i samtliga frågor sedan år 2018, se diagram C3e. Speciellt stor 
ökning har skett avseende de ungdomar som anser att våld förekommer i skolan. 
För ungdomar boende på landsbygden har andelen som instämmer i påståendena i 
stället minskat i flera fall, se diagram C3d. 

Problem på skolan

Ungdomarna fick även ta ställning till huruvida rasism, våld, mobbning eller sexuella 
trakasserier är problem som förekommer på skolan. Vad som framgår är att en 
relativt hög andel av ungdomarna svarar "stämmer helt eller till stor del" på 
respektive påstående, se diagram C3c.

Bland ungdomar som bor i staden är det klart fler som rapporterar att våld 
förekommer i skolan. En större andel tjejer än killar svarar att rasism, mobbning och 
sexuella trakasserier förekommer i skolan. 
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C3e. Andel som instämmer i att problem förekommer på skolan: stad, Jämförelse 
över tid
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C3d. Andel som instämmer i att problem förekommer på skolan: landsbygd, Jämfö-
relse över tid
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Omdöme skola

Lupp-enkäten innefattar även frågor om en rad centrala aspekter av ungdomarnas 
skolsituation, såsom skolbiblioteket, skolmiljön, skolmaten, undervisningen, lärarna, 
elevhälsovården, tillgången till datorer samt möjligheten att få extra hjälp eller stöd. I 
diagram C4 framgår att en hög andel är nöjda med lärare, undervisning, tillgången till 
datorer och elevhälsan. När det kommer till skolmaten är nöjdheten lägre. 
Ungdomar som bor på landsbygden är något nöjdare än ungdomar som bor i staden 
avseende skolmiljön och tjejer är mer nöjda än killar gällande skolbiblioteket. 

I flera av dessa frågor är nöjdheten densamma som år 2018, se diagram C4a och C4b 
på sida 34. Bland ungdomar som bor i staden har det skett en tydlig negativ utveckling 
avseende nöjdheten med skolmat, skolmiljö och skolbibliotek.  

I denna fråga sticker bostadsområdet Kinnarp ut på ett positivt sätt. Ungdomar i Kin-
narp svarar i flera frågor att de är "mycket nöjda" i högre grad än ungdomar i övriga 
områden. Detta gäller framförallt nöjdheten med skolmiljön, möjlighet till extra hjälp 
och nöjdhet med skolbiblioteket.
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C4a. Nu kommer några frågor om din skola. Vad tycker du om…: landsbygd,
Andel som svarat ”mycket bra” eller ”ganska bra” Jämförelse över tid

C4b. Nu kommer några frågor om din skola. Vad tycker du om…: stad,
Andel som svarat ”mycket bra” eller ”ganska bra” Jämförelse över tid
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C5a. Landsbygd: Hur mycket eller lite vill/får du som elev vara med och bestämma om 
följande? Andel som svarat ”väldigt mycket” eller ”ganska mycket”

Elevinflytande

Lupp-enkäten innehåller ett antal frågor som rör elevinflytande. Ungdomarna svarade 
på frågor om hur mycket de skulle vilja vara med och bestämma i skolan och hur 
mycket de anser att de får bestämma i dagsläget. Skolverket påpekar att det finns ett 
tydligt samband mellan elevers möjlighet till delaktighet och inflytande samt kunskapsre-
sultat och välmående i skolan. I en utredning från 20091 framgår det att ju mer inflytande 
en elev upplever att den har om en aspekt, desto mer positivt ser eleven på den 
aspekten i skolan. Med andra ord korrelerar möjligheter till inflytande med nöjdhet.

I klassrummet är elevernas möjligheter att påverka beroende av lärarens inställning. 
Elevrådets möjlighet att påverka beslut som rör hela skolan beror på skolledningens 
inställning och vilka strukturer som finns för elevinflytande på skolan.2

I Falköping ser vi att andelen unga som vill påverka är hög både på landsbygden 
(se diagram C5a) och i staden (se diagram C5b på följande sida). Tjejer svarar att de vill 
påverka olika saker i något högre grad än killar. Killar svarar i högre grad än tjejer att de 
får vara med och påverka olika saker. Hur man ska arbeta (grupparbete/projektarbete) 
är det som ungdomarna anser att de i högsta grad får vara med och bestämma om idag. 

1  SOU 2009:64 Flickor och pojkar i skolan - hur jämställt är det?
2  Rädda Barnen 2008: Vems röst väger mest? Barn och vuxna om elevinflytande i skolan 

75%

81%

71%

71%

73%

75%

54%

55%

43%

41%

45%

34%

30%

28%

21%

28%

34%

29%

74%

83%

75%

76%

77%

83%

64%

66%

53%

25%

40%

18%

18%

23%

14%

16%

28%

26%

0% 25% 50% 75% 100%

Vad jag får lära mig

Hur vi ska arbeta, till exempel
grupparbete/projektarbete

Läxorna

Proven

Schemat

Maten

Skolans "regler"

Skolmiljön inne

Skolmiljön ute tjej landsbygd - får
tjej landsbygd - vill
kille landsbygd - får
kille landsbygd - vill



36

C5b. Stad: Hur mycket eller lite vill/får du som elev vara med och bestämma om föl-
jande? Andel som svarat ”väldigt mycket” eller ”ganska mycket”
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Andelen ungdomar bor på landsbygden som upplever att de får vara med och 
bestämma om olika saker i skolan har ökat i samtliga frågor sedan år 2018, se 
diagram C5c. Framförallt ökar det upplevda inflytandet över vad man får lära sig samt 
över schemat. Bland ungdomar som bor i staden har andelen svarande inte ändrats 
lika mycket över tid, se diagram C5d. 

C5c: Andel som upplever att de får vara med och bestämma om följande, lands-
bygd, jämförelse över tid
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C5d: Andel som upplever att de får vara med och bestämma om följande, stad, 
jämförelse över tid

Slutsatser om skolfrågorna

När det kommer till frågorna som rör skolan så ser vi att killar är något nöjdare än 
tjejer när det handlar om påståendena som rör trivsel och stämning. Tjejer som bor 
på landsbygden är dock något nöjdare än övriga grupper när det kommer till bland 
annat skolmiljön, lärarna och undervisningen. 

Uppdelat på landsbygd och stad finns inga väldigt tydliga skillnader i området som rör 
skolan. En fråga där resultaten dock skiljer sig åt är frågan om nöjdhet med 
skolmiljön. Ungdomar som bor i bostadsområden som hör till landsbygden är nöjdare 
med just skolmiljön. En annan fråga där en skillnad finns är den om huruvida våld 
förekommer på skolan, där ungdomar som bor i staden i klart högre grad uppger att 
det gör det. 

När vi jämför svaren för de 8 bostadsområdena ser vi att Kinnarp i flera frågor sticker 
ut som nöjdast. 
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”Jag vill påverka saker 
som rör min fritid och    
skola”
– Kille som bor i staden svarar på frågan om 
vad han vill påverka i kommunen

D. Politik och samhälle
Det tredje delmålet i ungdomspolitiken syftar till att unga ska få vara med och göra 
sina röster hörda, både i frågor som direkt berör dem och i samhället i stort. I aktuell 
forskning både i Sverige och andra demokratier finns det oenigheter om ungas 
engagemang. En del menar att demokratin är hotad och att unga tappat både 
intresset och tron på möjligheten att påverka. Andra menar istället att unga är mer 
missnöjda och kritiska till dagens traditionella former för inflytande, och att det 
nödvändigtvis inte bör ses som ett hot.1 

Vad som dock framkommer är att man inte kan se skillnader mellan äldre och unga 
avseende intresse för politik och samhälle. Däremot röstar unga i mindre utsträckning 
än äldre och en mindre andel uppger att de är medlemmar eller aktiva i politiska 
partier eller föreningar. Fler unga uppger dock att de deltar i andra politiska aktivite-
ter, exempelvis demonstrationer. Jämfört med äldre är ungas engagemang mer 
individualiserat och många väljer bort organiserade aktiviteter. Slutsatsen enligt flera 
nya studier är att unga inte är mindre politiskt aktiva än äldre, däremot deltar de på 
andra sätt.2 

Förutsättningarna för unga att delta och påverka är även ofta sämre på grund av 
bland annat ålder, utbildning och erfarenhet. Trösklarna för deltagande kan vara 
högre då unga ofta har ett svagare politiskt kapital jämfört med vuxna.3 För att sänka 
trösklarna för engagemang bland unga är det bland annat viktigt att det finns 
kontaktytor mellan unga och organisationer samt att unga har kunskap om olika 
vägar att kanalisera samhällsengagemang4. Samhället och kommunen får därför en 
väldigt viktig roll i att stötta unga i dessa frågor. 

1  SOU 2016:5 ”Låt fler forma framtiden” del A
2  MUCF 2019: Ungas möjlighet till inflytande på lokal nivå
3  SKL 2014: Ungas inflytande och delaktighet
4  MUCF 2021: Fokus 21: Om ungas samhällsengagemang
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Intresse för olika frågor

Ungdomarna i Falköping svarade på frågor om hur intresserade de är av politik, 
samhällsfrågor i allmänhet och vad som händer i andra länder, se diagram D1 nedan. 
Är man intresserad är också sannolikheten större att man engagerar sig aktivt i 
samhället1. 

Tjejer som bor i staden är i högre grad än övriga intresserade av vad som händer i 
andra länder. 60 % av tjejerna som bor i staden svarar att de är intresserade av detta, 
medan motsvarande siffra är 50 % för killar som bor i staden. Vidare svarar 23-29 % 
av ungdomarna att de är intresserade av politik. Tjejer är mer intresserade än killar 
vad gäller samhällsfrågor. 

Sett över tid har intresset för samtliga frågor minskat från år 2018. Det är en mycket 
lägre andel som i år uppger intresse för politik, samhällsfrågor och vad som händer i 
andra länder, se diagram D1b. 

1  Amnå m.fl. 2016
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D1b. Andelen som är mycket eller ganska intresserade av följande: Jämförelse över 
tid

Aktivt samhällsengagemang 

Formerna för det politiska engagemanget bland unga har som tidigare nämnts 
förändrats under senare år. Antalet unga som väljer att bli medlemmar i politiska 
partier och som är engagerade i de traditionella folkrörelseorganisationerna har 
minskat. Tidigare nämndes även att det inte nödvändigtvis behöver vara något 
negativt, men denna utveckling leder samtidigt till att färre unga får erfarenheter av 
den representativa demokratins beslutsprocesser, som exempelvis gemensamt 
beslutsfattande. Dessa erfarenheter är viktiga och ses som bidragande till känslan av 
delaktighet, tillhörighet och ansvarstagande1. Dock innebär förändringarna i formerna 
för engagemang att vi troligtvis på sikt kommer att behöva anpassa det politiska 
systemet till dessa förändrade omständigheter.2

I Lupp-enkäten ställs inte någon fråga om politiskt engagemang i partier, men däre-
mot finns en fråga om huruvida ungdomarna gjort någon aktiv politisk handling under 
det senaste året.

Vad som framgår i diagram D2 är att högst andel svarat att de har gillat eller delat ett 
inlägg om samhällsfrågor eller politik på internet. En något större andel tjejer än killar 
har gjort detta. Det näst vanligaste är att ha diskuterat samhällsfrågor eller politik på 
forum eller bloggar på internet. De andra handlingarna är klart mindre vanliga. 

1  Kommittédirektiv 2014:111. Demokratisk delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet
2 MUCF 2019: Ungas möjlighet till inflytande på lokal nivå
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D2. Under de senaste 12 månaderna, har du gjort något av följande?
Andel som svarat ”ja”
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På följande sida redovisas resultatet över tid. Andelen som svarat att de har agerat 
eller deltagit har minskat något i flera frågor både bland unga som bor i staden och 
på landsbygden. För unga som bor på landsbygden har andelen som gillat eller delat 
inlägg om samhällsfrågor eller politik på internet minskat mest. Bland unga som bor i 
staden har den största minskningen skett hos de som svarar att de diskuterat 
samhällsfrågor/politik på internet. 
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D2b. Andel som gjort följande de senaste 12 månaderna: landsbygd, Jämförelse över 
tid
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D2c. Andel som gjort följande de senaste 12 månaderna: stad, Jämförelse över tid
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Möjligheter att påverka

En viktig faktor för att kunna öka ungas delaktighet i kommunen och samhället är att 
unga faktiskt ser att de har möjligheter att få sin röst hörd. När unga får inflytande 
över sin vardag och görs delaktiga i det lokala samhället skickas samtidigt signaler 
om att ungas röster tas på allvar och att det är möjligt att påverka i olika frågor, vilket 
främjar framtida politiskt deltagande1. 

Vad som framgår i diagrammet nedan är att tjejer från landsbygden ser mindre 
positivt än övriga grupper på sina möjligheter att föra fram sina åsikter till de som 
bestämmer i kommunen. Killar ser mer positivt på sina möjligheter än tjejer gör, mest 
positivt på sina möjligheter ser killar från landsbygden.

1  MUCF 2019: Ungas möjlighet till inflytande på lokal nivå
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- Teje som bor i staden svarar på frågan 
"Finns det något mer Falköping borde veta för 
att göra kommunen bättre för unga?"

"Varför ska jag ens behöva 
skriva något ni sitter o säger att 
ni kommer ändra samhället men 
inget händet"
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D3b. Andel som ser sig ha mycket eller ganska stora möjligheter: Jämförelse över 
tid

I en jämförelse över tid framkommer det att andelen tjejer och killar som ser sig ha 
mycket eller ganska stora möjligheter att påverka har minskat något sedan år 2018. 

Vill vara med och påverka

Ungdomarna svarade på en fråga om huruvida de vill vara med och påverka i frågor 
som rör Falköping. I denna fråga framgår att andelen tjejer som bor i staden som vill 
påverka är högre än andelen i övriga grupper - se diagram D4. Fördelningen skiljer 
sig mest åt bland ungdomar som bor i staden, där 53 % av tjejerna vill vara med och 
påverka, medan endast 38 % av killarna anger detsamma.

I diagram D4b på följande sida framkommer att andelen unga som vill påverka i 
kommunen har minskat tydligt sedan år 2018. Även skillnaden mellan könen har ökat 
och är nu 9 %. 49 % av tjejerna och 40 % av killarna i Falköping vill påverka.

I tabellen på följande sida redovisas andelen som vill påverka per bostadsområde. I 
Kinnarp finns en lägre andel som svarar "ja". 
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D4c. Till vem eller vart vänder du dig om du vill påverka något i din kommun?
Besvarades endast av de som svarat att de vill påverka
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De som svarade att de vill påverka i kommunen fick en följdfråga gällande vem de 
skulle vända sig till om de ville påverka något. 40 % av killarna och 52 % av tjejerna 
svarar att de inte vet vart de skulle vända sig. Därefter svarar störst andel att de 
skulle vända sig till någon de känner eller till internet/sociala medier. Vid en jämförel-
se över tid kan vi se att andelen ungdomar som inte vet vart de skulle vända sig har 
ökat sedan år 2018, både på landsbygden och i staden. Bland ungdomar som bor i 
staden har andelen minskat något när det gäller att vända sig till någon man känner, 
ett politiskt parti eller ungdomsförbund eller till en organiserad ungdomsgrupp.
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– Kille, landsbygd

”Att man ska inte 
behöva vara rädd 
när man går runt i 
utsatta områden”

”Jag vill påverka hur 
komunen bestämmer när 
det gäller temat skolor”
– Kille, landsbygd

–Tjej, stad

”På aktiviteter och 
flera jobb, ungdomar 
har fler chanser att 
tjäna lite pengar”

”Jag vill påverka hur man 
sköter olika miljöfrågor 
och hur man informerar 
om miljöproblemen”

D4d. Vad vill du påverka?

Ungdomarna som svarade att de ville påverka kunde även i fritext ta upp vad för typ 
av frågor de skulle vilja påverka. Många kommenterar sådant som rör skolan. 
Skolmaten, skolsystemet och mängden prov, trygghet och skolmiljön är exempel på 
frågor som ungdomarna tar upp som rör skolan. Flera ungdomar kommenterar att de 
vill påverka i frågor som rör deras fritidsintressen, aktiviteter eller idrottsplaner i stort. 

Även samhällsfrågor som jämställdhet, trygghet, integration, bränslepriser, 
samhällsnormer samt miljö och klimat tas upp av flera ungdomar. Frågor gällande hur 
miljön ser ut i Falköping samt tryggheten i vissa områden tas också upp av flera 
ungdomar. Övrigt som nämns är önskemål om att påverka kollektivtrafiken på olika 
sätt för att förbinda stad och landsbygd. 

Några citat från ungdomarna redovisas nedan. 

– Tjej, stad

- Tjej, landsbygd

”Vad som görs av dem 
tomma lokalerna i 
Falköping.”
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De som inte vill påverka

De som på fråga D4 svarade att de inte vill vara med och påverka i kommunen fick 
svara på en fråga om varför de inte vill det, se diagram D4f nedan. 

57-62 % svarar att de inte är tillräckligt intresserade. 43 % av killarna i Falköping       
svarar att de inte har tid. Motsvarande siffra för tjejerna är 29 %. 35 % av tjejerna     
svarar att de kan för lite om hur de ska göra och 22 % av killarna svarar detsamma.   
26 % av respektive grupp tror inte att det spelar någon roll.
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kille total
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Förtroende för vuxna och politiker

Ungdomarna svarade på en fråga om hur stort förtroende de har för vuxna i allmän-
het och en fråga om hur stort förtroende de har för politiker. 76 % av ungdomarna 
som bor på landsbygden svarar att de har ett högt förtroende för vuxna i allmänhet. 
För ungdomar som bor i staden är andelarna 58 % (tjejer) respektive 66 % (killar). 
Förtroendet för politiker är däremot lägre i samtliga grupper. Tjejer som bor i staden 
har högst förtroende för politiker. 

Vid en analys av frågan om förtroende för politiker per de 8 bostadsområdena 
framkommer en del skillnader. Andelen som svarar att de har ett mycket stort eller 
ganska stort förtroende varierar mellan 26- 56 %. I Vartofta svarar 26 % att de har ett 
mycket eller ganska stort förtroende för politiker. I Mösseberg är andelen 56 %, och i 
Stenstorp 53 %. 

D4f. Vilken eller vilka är anledningarna till att du inte vill vara med och påverka?
Besvarades endast av de som svarat att de inte vill påverka
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D5b. Andel med stort eller ganska stort förtroende för vuxna och politiker. 
Jämförelse över tid
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Även vad gäller förtroende för vuxna i allmänhet finns en hel del skillnader utifrån 
bostadsområde - i Vindängen är andelen med förtroende lägst, 53 % och i Kinnarp är 
andelen högst, 84 %. 

Andelen ungdomar med stort eller ganska stort förtroende för vuxna och politiker har 
minskat sedan år 2018, se diagram D5b nedan. 

D5. Hur stort eller litet förtroende har du för följande vuxna personer?
Andel som svarat ”mycket stort” eller ”ganska stort”
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barnkonventionen.
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barnkonventionen – men vet inte vad 

de innebär för mig i praktiken.

Nej, jag vet inte alls vad
barnkonventionen är för något.

kille total
tjej total

Barnkonventionen

I Lupp-enkäten ställdes även två frågor om barnkonventionen. 38 % av killarna och 
27 % av tjejerna svarar att de inte alls vet vad barnkonventionen är. 

Det framgår även att 64 % av tjejerna och 63 % av killarna svarar att de tror de flesta 
vuxna känner till barnkonventionen i någon mån. 

D6a. Känner du till vilka rättigheter du har enligt barnkonventionen?

D6b. Tror du att vuxna i allmänhet känner till barnets rättigheter enligt 
barnkonventionen?
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Slutsatser om inflytande och delaktighet i Falköping

I detta avsnitt har vi sett att det skett en negativ utveckling i flera frågor. Färre svarar 
att de är intresserade av politik och samhällsfrågor jämfört med 2018 och en tydligt 
lägre andel svarar att de vill vara med och påverka i kommunen. Synen på 
möjligheterna att påverka är dock relativt oförändrad från år 2018.

Tjejer som bor i staden vill i högst utsträckning vara med och påverka, medan killar på 
landsbygden har störst tilltro till sina möjligheter att påverka. 

Inom området inflytande finns inga större skillnader utifrån landsbygd/stad när det 
handlar om viljan att påverka, eller synen på möjligheterna. Vi ser dock en tydlig 
skillnad - unga som bor på landsbygden har ett högre förtroende för vuxna i 
allmänhet. Även per bostadsområde finns skillnader - i Vindängen är andelen med 
förtroende lägst, 53 % och i Kinnarp är andelen högst, 84 %. 

När det kommer till förtroende för politiker finns även en del skillnader när man ser 
svaren fördelat per de 8 bostadsområdena. Andelen som svarar att de har ett mycket 
stort eller ganska stort förtroende varierar mellan 26- 56 %. I Vartofta svarar 26 % att 
de har ett litet förtroende för politiker. I Mösseberg är andelen 56 %, och i Stenstorp 
53 %. 
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E. Trygghet

Att så många unga som möjligt får trygga uppväxtvillkor möjliggör en bra start i livet 
och goda möjligheter att utvecklas. 

Utsatthet för mobbning, kränkningar, trakasserier och våld påverkar hälsan och 
känslan av trygghet hos unga. MUCF konstaterar att en av de faktorer som påverkar 
ungas hälsa i störst utsträckning är om man under den senaste tiden har blivit utsatt 
för någon form av mobbning, men även andra former av utsatthet tas upp (hot, 
misshandel, utnyttjande).1 Otrygghet och utsatthet kan även påverka den utsattes 
möjligheter till kunskapsutveckling i skolan och således potentiellt påverka 
möjligheterna för individen i framtiden. 

Enligt SCB så ökar mobbningen och otryggheten i skolan och detta gäller både pojkar 
och flickor.2 Förutom ökad mobbning och otrygghet i skolan syns även en negativ 
utveckling vad gäller ungas rapportering av mobbning och hot på nätet3. Att få bukt 
med denna typ av problem är därmed väldigt viktigt. 

1   MUCF 2007: Fokus 07: En analys av ungas hälsa och utsatthet
2   SCB 2020: Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige
3   Statens medieråd: Ungar och medier 2019 

”Mer skydd i skolor och på 
allmänna platser så att 
man känner sig trygg”
– Tjej som bor på landsbygden svarar frågan "Finns 
det något mer Falköping borde veta för att göra 
kommunen bättre för unga?"
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Utsatthet för brott och otrygga situationer

I enkäten ställdes en fråga om ifall man har blivit utsatt för någon otrygg situation de 
senaste sex månaderna. Störst andel svarar att de har utsatts för hot, speciellt 
ungdomar från landsbygden. Killar har i högst grad utsatts för stöld. 

Det finns tydliga skillnader mellan könen i flera frågor. Killarna svarar som nämnt i 
högre grad än tjejerna att de utsatts för stöld de senaste sex månaderna. Tjejerna 
har däremot i högre grad än killarna utsatts för sexuellt våld/utnyttjande. Tjejer från 
landsbygden utsätts i störst grad för sexuellt våld/utnyttjande. Bland tjejerna svarar 
6-14 % att de utsatts för sexuellt våld/utnyttjande, att jämföra med 1-4 % av killarna. 

Vad gäller utsatthet för stölder, sexuellt våld och misshandel ses inga större skillnader 
mellan landsbygd och stad. Däremot svarar fler unga som bor på landsbygden att de 
utsatts för hot, totalt 21 % jämfört med 14 % bland unga som bor i staden. Det är flest 
tjejer på landsbygden som uppger att de blivit utsatta för sexuellt våld/utnyttjande.

Över tid (se nästa sida) kan vi se att andelen killar som utsatts för de olika brotten är 
väldigt lik tidigare års resultat. Bland tjejer har andelen utsatta för misshandel, hot 
och sexuellt våld och utnyttjande ökat något sedan år 2018, medan andelen som blivit 
bestulna har minskat under samma tid. 

E1. Nu vill vi att du tänker tillbaka på de senaste sex månaderna. Har något av 
detta hänt dig? Andel som svarat ”ja”
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E1c. Har något av detta hänt dig? Andel som svarat ”ja”: Jämförelse över tid, tjej
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E2. Hur ofta känner du dig trygg på följande ställen?*
Andel som svarat att de ”alltid” eller ”oftast” är trygga

Trygghet på olika platser

Ungdomarna fick svara på en fråga om hur trygga de upplever att de är på olika 
fysiska platser i kommunen och på internet. Som det framgår i diagram E2 nedan 
svarar en stor andel att de alltid eller oftast är trygga hemma, i bostadsområdet, på 
väg till eller från skolan, i skolan, på träningen och på internet.

Tryggheten är lägre på bussar/tåg och på ungdomens hus. Tjejer svarar i lägre grad 
än killar att de känner sig trygga på bussar/tåg och ungdomar i staden känner sig 
mindre trygga på ungdomens hus än de på landsbygden.
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*Siffrorna i diagrammet ovan visar endast de som svarat på frågan, d.v.s. svarsalternativet ”ej aktuellt” är borträknat. 
Andelen som svarat ”ej aktuellt” på fritidgårdsalternativet är 39-72%. Andelen som svarat ”ej aktuellt” på träning/
fritidsaktivitet är 20-25%. 
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Över tid har andelen som känner sig trygga på olika platser minskat i några frågor 
bland tjejer. Framförallt har tryggheten minskat i kollektivtrafiken och på stan. Från 
2018 har dock tryggheten på ungdomens hus ökat. Bland killar är tryggheten lik 
tidigare år. 

*Siffrorna i diagrammen ovan visar endast de som svarat på frågan, d.v.s. svarsalternativet ”ej aktuellt” är borträknat. Andelen 
som svarat ”ej aktuellt” på fritidsgårdsalternativet är 39-72%. Andelen som svarat ”ej aktuellt” på träning/fritidsaktivitet är 24%.  
Andelen som svarat ”ej aktuellt” på träning/fritidsaktivitet är 20-25%. 

E2b. Andel som svarat att de oftast eller alltid känner sig trygga: 
Jämförelse över tid, tjej*

E2c. Andel som svarat att de oftast eller alltid känner sig trygga: 
Jämförelse över tid, kille*
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Trygghet utifrån var man bor

Trygghet är ett extra intressant område att analysera utifrån geografiska aspekter. 
Utifrån indelningen stad/landsbygd framgår det i en fördjupad analys att unga som 
bor på landsbygden i högre grad svarar att de alltid känner sig trygga i sitt bostads-
område. 70 % av ungdomar som bor på landsbygden svarar att de alltid är trygga i 
sitt bostadsområde, bland unga i staden är motsvarande siffra 59 %. Även rörande 
trygghet ”på stan/i centrum” finns skillnader. Unga som bor i staden är något tryggare 
i centrum än vad unga som bor på landsbygden är. Ett annat intressant resultat är att 
unga som bor i staden känner sig lite tryggare på internet än vad unga på landsbyg-
den gör. 45 % av unga som bor i staden känner sig alltid trygga på internet, motsva-
rande siffra bland unga på landsbygden är 38 %. 

När det kommer till upplevd trygghet på fritidsgårdar svarar unga som bor på lands-
bygden däremot i högre grad att de alltid känner sig trygga. 29 % av unga på lands-
bygden är alltid trygga på fritidsgårdar, motsvarande andel är 18 % för unga som bor i 
staden. I Gudhem är andelen som alltid är trygga på fritidsgårdar högst, 37 %.

När man analyserar resultatet om trygghet utifrån de 8 bostadsområdena ser vi att 
andelen som upplever att de alltid eller oftast är trygga i bostadsområdet varierar 
mellan 82–100 %, se tabellen nedan.

¨

Andelen som svarat att de alltid är trygga på stan/i centrum varierar mellan 19–50 % i 
de 8 bostadsområdena, se tabellen nedan. I Vartofta känner sig unga minst trygga på 
stan, och tryggast på stan är de som bor i centrala Falköping.

Floby Gudhem Stens-
torp Vartofta Kinnarp Centrala 

Falköping
Mösse-

berg
Vind- 
ängen

Andel som alltid 
eller oftast känner 
sig trygga i sitt 
bostadsområde

89 % 100% 91% 95% 100% 82% 92% 90%

Floby Gudhem Stens-
torp Vartofta Kinnarp Centrala 

Falköping
Mösse-

berg
Vind- 
ängen

Andel som alltid 
känner sig trygga 
på stan/i centrum

29% 19% 24% 19% 50% 36% 29% 24%
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I denna del redovisas frågor som rör utsatthet för mobbning och trakasserier. Som 
tidigare nämnt är utsatthet för mobbning något som tydligt påverkar hälsan. Nya       
studier pekar även på att mobbning har ökat i Sverige bland unga1. 

Vad som framgår i diagram E3 nedan är att  en relativt hög andel av tjejerna och killar 
som bor på landsbygden svarar att de utsatts för mobbning under en längre period 
eller enstaka gånger. Killar som bor i staden svarar i lägst grad att de utsatts. 

Totalt svarar 26 % av ungdomar som bor på landsbygden att de utsatts enstaka eller 
flera gånger, motsvarande andel bland unga som bor i staden är 18 %. Ungdomar 
som bor i Stenstorp svarar i högre grad än unga i övriga områden att de utsatts för 
mobbning.

Över tid har andelen tjejer som utsatts för mobbning ökat, med 4 % sedan år 2018, 
medan andelen killar som utsatts ligger på ungefär samma nivå som tidigare år, se 
diagram E3b. Som det framgår i diagram E3c på följande sida har majoriteten av de 
som utsatts svarat att det skett i skolan (58-76%), medan 28-33 % har utsatts på 
internet/mobilen.

1  SCB 2020: Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige
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E3b. Andel som svarat ”ja, längre period” eller ”ja, enstaka gånger” på frågan om 
mobbning/trakasserier/utfrysning: Jämförelse över tid
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E3c. Var blev du mobbad, trakasserad eller utfryst? Besvarades endast av de som 
svarat att de utsatts för mobbning/trakasserier/utfrysning
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Orättvis behandling

Ungdomarna fick även ange om de blivit orättvist behandlade på ett sätt som gjort att 
de mått dåligt. Här framgår att tjejer har blivit utsatta i högre grad än killar. 14 % av de 
tjejer som bor på landsbygden anger att de utsatts flera gånger. Motsvarande andel 
för killar som bor på landsbygden är 8 %.

E4. Har du, under de senaste sex månaderna, upplevt att du har blivit orättvist 
behandlad på ett sätt så att du har mått dåligt?
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E4b. Vem eller vilka har du känt dig orättvist behandlad av?
Besvarades endast av de som svarat att de utsatts för orättvis behandling
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De ungdomar som utsatts fick även svara på en fråga om vem som utsatte dem för 
orättvis behandling. En klar majoritet svarar att de utsatts av andra elever eller 
ungdomar (41 % av killarna och 63 % av tjejerna), se diagram E4b. Det är också vanligt 
att ha utsatts av personal inom skolan som 32 % av tjejerna och 33 % av killarna 
anger.

På följande sida framgår i diagram E4c att knappt hälften av de som utsatts för orätt-
vis behandling inte vet varför de blivit utsatta. En andel om 22 % av tjejerna och 23 % 
av killarna har blivit orättvist behandlade på grund av sitt utseende. 11 % av tjejerna 
och 16 % av killarna har angett att de har blivit orättvist behandlade på grund av sin 
etniska tillhörighet. 

På följande sida, i diagram E5, ser vi också att en majoritet av ungdomarna vet vart de 
kan vända sig om de blir illa behandlade eller mår dåligt. Killar på landsbygden vet i 
högst grad vart de ska vända sig. 
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E4c. Av vilken eller vilka orsaker tror du att du blev orättvist behandlad?
Besvarades endast av de som svarat att de utsatts för orättvis behandling

E5. Vet du vart du kan vända dig för att få stöd om du skulle bli illa behandlad eller 
må dåligt?
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E6. Om du har blivit kontrollerad, känt dig hotad eller utsatt för våld av en 
familjemedlem/släkting/vän, vad tror du det beror på?
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E2b. Om du har blivit kontrollerad,
känt dig hotad eller utsatt för våld

av en…

För att de/den tycker att jag kan få
ett dåligt rykte

För att straffa mig

Annan orsak

För att kontrollera mig

Inget av detta har hänt mig kille stad
tjej stad
kille landsbyggd
tjej landsbyggd

Ungdomarna har även fått svara på om de blivit kontrollerade eller utsatta för våld av 
en familjemedlem, se diagram E2b. Runt 3 av 4 svarar att inget av detta har hänt dem.

Killar, speciellt på landsbygden, anger i högre grad att de blivit utsatta för kontroll som 
beror på bestraffning än vad tjejer gör. Tjejer svarar i större utsträckning än killar att 
det beror på kontroll, på att familjen tycker att deras barn kan få dåligt rykte eller att 
det går emot familjens kultur, tradition eller religion.
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E7. Känner du att du får uppmärksamheten som du behöver från dina föräldrar/
vårdnadshavare?
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Slutsatser om trygghet

När det kommer till frågor som rör tryggheten så framgår det att det finns en del skill-
nader mellan kön. Tjejer är mer utsatta för mobbning, orättvis behandling och sexuellt 
våld medan killar i högre grad utsatts för stölder. Tryggheten är jämn mellan könen på 
flera platser, men tjejer känner sig mindre trygga än killar i kollektivtrafiken. 

När det kommer till frågor som rör den upplevda tryggheten så framgår det att den 
är högre i det egna bostadsområdet bland unga som bor på landsbygden. I Kinnarp 
och Gudhem är unga tryggast i bostadsområdet. Däremot är unga från staden tryg-
gare på stan/i centrum. Vi ser även att mobbning är vanligare bland unga som bor på 
landsbygden. Även utsatthet för hot är vanligare bland unga som bor på landsbygden 
jämfört med unga som bor i staden. 

Omkring 90 % av ungdomarna i Falköping svarar att de får den uppmärksamhet de 
behöver av sina föräldrar. Tjejer som bor i staden är gruppen som i lägst grad anger 
att de får den uppmärksamhet de behöver. 
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F. Hälsa

I Lupp-enkäten finns ett avsnitt som rör ungas hälsa. En god hälsa tidigt i livet leder 
till att unga kan skapa goda sociala relationer och tillgodogöra sig utbildning. Detta 
påverkar i sin tur bland annat möjligheterna till trygghet, arbete och inkomst. Ungas 
hälsa är därför avgörande för flertalet andra aspekter senare livet. Idag finns det dock 
stora skillnader i ungas hälsa, bland annat utifrån om man är kille eller tjej, vilken 
bakgrund man har och familjens ekonomiska situation. Det finns också hälsoskillna-
der mellan personer i särskilt utsatta situationer och den övriga befolkningen. Särskilt 
tydliga är dessa skillnader för personer med funktionsnedsättning, hbtq-personer och 
vissa nationella minoriteter.1

Ungas hälsa, i synnerhet den psykiska hälsan, har uppmärksammats i ett flertal 
rapporter under de senaste tiden. Det konstateras att de flesta ungdomar i Sverige 
mår bra, men att psykisk ohälsa och psykosomatiska besvär har ökat betydligt de 
senaste årtiondena, för att under de senaste åren ha stannat på en relativt hög nivå i 
jämförelse med resten av befolkningen. 

Varför ungas psykiska hälsa försämrats verkar bero på flera olika orsaker. 
Folkhälsomyndigheten konstaterar i en rapport från 2019 att brister i skolans funktion 
troligen är en orsak till att psykosomatiska symtom ökat hos unga. De tar också upp 
att en större medvetenhet om de ökade krav som förändringarna på arbets-
marknaden medför kan vara en orsak till ökningen av ohälsa.2 I en rapport från 
organisationen Mind tar man också upp en viktig sak, nämligen att det idag finns en 
större öppenhet för ohälsa och att detta även kan påverka hur den psykiska ohälsan 
ser ut över tid då unga idag är mer ärliga med hur de mår än vad tidigare 
generationer kanske varit.3 

1  SOU 2016:55, Mörk, Sjögren & Svaleryd 2014: Hellre rik och frisk – om familjebakgrund och barns hälsa
2  Folkhälsomyndigheten 2018  ”Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige?”
3  Mind 2018: En rapport om ungas psykiska hälsa

”Jag har blivit närmare med många 
av mina kompisar och jag har kunna 
tänka över livet mycket mer, men 
det har även gjort att jag har börjat 
må mycket sämre”
-  Tjej som bor på landsbygden svarar på frågan om 
hur Corona-pandemin påverkat henne
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Relationer och nöjdhet med livet

Familje- och kompisrelationer samt andra sociala nätverk är faktorer som även 
påverkar en individs hälsa. Hur individen ser på livet som helhet är en fråga som ofta, 
med lite olika formuleringar, även används för att avspegla psykisk hälsa. En hög an-
del, från 89 %, av ungdomarna i Falköping är nöjda med kompisarna och familjen. När 
det gäller livet i sin helhet är nöjdheten något lägre, speciellt bland tjejerna. 

Sett över tid är andelen som är nöjda med kompisar och familj ungefär densamma 
som år 2015 och 2018. Nöjdheten gällande livet i sin helhet minskar däremot något, 
se diagram F0b.

F0. Hur nöjd är du med ditt liv när det handlar om följande?
Andel som svarat ”mycket nöjd” eller ”ganska nöjd”

93%
98%

80%

96% 97%
91%89% 91%

77%

92%
96%

81%

0%

25%

50%

75%

100%

Kompisar Familjen Livet i sin helhet

tjej landsbyggd
kille landsbyggd
tjej stad
kille stad



68

93% 93%
92%

94% 95% 95%

90%

86%

82%

70%

80%

90%

100%

2015 2018 2021

Kompisar
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Livet i sin helhet

F0b. Andel nöjda med livet, familjen och kompisarna: Jämförelse över tid

– Tjej som bor på landsbygden svarar på 
frågan om hur Corona-pandemin påverkat henne

”Corona har gjort det svårare att 
träffas och umgås med vänner och 
liknande. Jag har haft svårt att 
umgås med folk överlag och corona 
har gjort det svårare"
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Självskattad hälsa

Självskattad hälsa innebär att individer ombeds att själva skatta sitt allmänna hälso-
tillstånd på en skala. Den självskattade hälsan är med andra ord ett subjektivt mått. 
Resultat av detta slag ifrågasätts ibland på grund av det subjektiva inslaget, men har 
visat sig stämma väl överens med mer objektiva och medicinska mått på hälsa.1 I 
Falköping ser vi att andelen som svarar att de mår mycket eller ganska bra är 
lägre bland tjejer är bland killar, se diagram F1. Tjejerna svarar i högst grad att de mår 
mycket eller ganska dåligt. 

Forskning visar att det är vanligare att tjejer upplever ohälsa och psykosomatiska 
besvär än att killar gör det. Detta ses även i Falköpings Lupp-resultat. Över tid kan vi 
se att andelen tjejer som mår bra har minskat med 10 % från år 2018, se diagram F1b. 
Bland killarna har andelen minskat med 7 %. Skillnaden mellan könen är något större i 
år än vad den var år 2018. 

Mellan landsbygd och stad ser vi inte så stora skillnader, däremot skattar ungdomar 
som bor i Vindängen sin hälsa som något sämre än ungdomar som bor på andra 
ställen i kommunen. 

1  Folkhälsomyndigheten: Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017-2018
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F1. Under de senaste sex månaderna, hur bedömer du din hälsa, hur du mår eller 
känner dig?
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F1b. Andel som bedömer sin hälsa som mycket eller ganska bra: Jämförelse över tid

78%

65%

55%

85% 85%
78%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2015 2018 2021

tjej total
kille total

Psykiska och somatiska besvär

Ungdomarna fick svara på frågor om hur ofta de upplever olika psykiska och 
somatiska besvär, så som stress, huvudvärk, ont i magen, sömnsvårigheter och 
nedstämdhet. Enligt MUCF indikerar förekomsten av besvär ohälsa om de förekom-
mer flera gånger i veckan eller oftare under en längre period. Liknande kategorisering 
görs i Folkhälsomyndighetens undersökning ”Hälsa på lika villkor”. 
 
I diagram F2 redovisas andelen ungdomar som har de listade besvären regelbundet, 
det vill säga flera gånger i veckan eller oftare. Flera besvär upplevs i högre grad av 
tjejer än av killar. En stor andel av tjejerna, 67 % av tjejer som bor på landsbygden och 
63 % av tjejer som bor i staden svarar att de stressar flera gånger i veckan eller oftare. 
Andelen killar som gör detsamma är 31 % bland killar som bor på landsbygden och 
32 % bland killar som bor i staden.

Vad gäller nedstämdhet är det 44 % av tjejerna som bor på landsbygden och 39 % av 
tjejerna som bor i staden som svarar att de besväras av att vara nedstämda/deppiga 
eller nere flera gånger i veckan eller varje dag. Bland killarna svarar 19-20 % 
detsamma. Även huvudvärk är ett besvär som drabbar tjejer oftare än killar. Vad 
gäller sömnproblem tenderar det att drabba tjejer och killar i ungefär lika stor grad, 
men fler ungdomar från landsbygden än från stan svarar att de har svårt att somna.
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F2. Hur ofta har du haft följande besvär under de senaste sex månaderna?
Andel som svarat ”flera gånger i veckan” eller oftare
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Över tid har andelen tjejer som upplever besvär ökat - sedan 2018 framförallt 
avseende stress och huvudvärk, se diagram F2b. Andelen killar som upplever besvär 
har ökat gällande svårigheter att somna och dålig sömn sedan år 2018, se diagram 
F2c.
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F2b. Hur ofta har du haft följande besvär under de senaste sex månaderna?
Andel som svarat ”flera gånger i veckan” eller oftare: Jämförelse över tid, tjej
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F2c. Hur ofta har du haft följande besvär under de senaste sex månaderna?
Andel som svarat ”flera gånger i veckan” eller oftare: Jämförelse över tid, kille
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F3. Hur ofta händer det att du hoppar över följande måltider?
Andel som svarat ”flera gånger i veckan” eller oftare

Hoppa över måltider

I diagram F3 nedan redovisas andelen ungdomar som svarat att de hoppar över 
måltider flera gånger i veckan eller oftare. Frukost är den vanligaste måltiden bland 
ungdomarna att skippa. Tjejer hoppar över måltider i störst utsträckning. 
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Träning och motion

Fysisk aktivitet är relaterat både till fysisk och psykisk hälsa. Andelen skolbarn som 
uppnår den rekommenderade mängden fysisk aktivitet (1 timme per dag enligt WHO) 
är fortsatt låg i Sverige. Det är en levnadsvana som inte har förbättrats över tid, 
konstaterar Folkhälsomyndigheten.1 Vad som framgår i diagram F4 är att en andel om 
57-67 % av tjejerna och 70-83 % av killarna i Falköping svarar att de tränar flera gånger 
i veckan eller oftare. Andelen är högst bland killar som bor i staden och lägst bland 
tjejer som bor i staden. De största skillnaderna mellan könen ser vi i staden, där killar i 
klart högre grad tränar ofta.

Andelen killar som tränar en gång i veckan eller oftare ligger på en liknande nivå som 
år 2018, medan andelen tjejer som gör detsamma har minskat något, se diagram F4b. 

1  Folkhälsomyndigheten: Skolbarns hälsovanor 2017-2018
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F4. Hur ofta brukar du träna så att du blir andfådd eller svettas?
Andel som svarat ”en gång i veckan” eller oftare

”Jag skulle vilja ha ett 
utegym i Floby”

- Tjej som bor på landsbygden svarar på frågan 
"Finns det något Falköping borde veta för att göra 
kommunen bättre för unga?"
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F4b. Andel som tränar en gång i veckan eller oftare: Jämförelse över tid
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F5. Har du någon gång använt anabola steroider eller andra motsvarande 
prestationshöjande medel?

Prestationshöjande medel

I Lupp-enkäten ställs en fråga om användningen av anabola steroider eller motsva-
rande medel. En andel om 6 % av killarna och 3 % av tjejerna svarar att de någon eller 
flera gånger använt denna typ av medel. Andelen som använt denna form av medel 
har ökat något från år 2018, från 3 % totalt till 5 % i år. 
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Alkohol, tobak och snus

Lupp-enkäten innefattar också frågor om hur ofta man röker, snusar och dricker 
alkohol. I tabell F6 nedan redovisas resultaten för dessa frågor. Centralförbundet för 
alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) konstaterar att andelen skolelever i Sverige 
som använder tobak har minskat de senaste åren. Vad gäller alkohol konstaterar CAN 
att såväl andelen alkoholkonsumenter som alkoholkonsumtionen bland svenska 
elever är på fortsatt historiskt låga nivåer.1

I Falköping ser vi att unga på landsbygden i högre grad än unga som bor i staden 
svarar att de dricker alkohol, snusar och röker. Tjejer som bor på landsbygden är den 
grupp där störst andel röker cigaretter minst en gång per vecka. Killarna snusar mest. 

Det framgår också att en andel om 11% av killarna från landsbygden och 9 % av 
tjejerna från landsbygden dricker starköl/cider, vin eller sprit minst en gång per vecka. 
Att minst en gång per vecka dricka så mycket alkohol att man känner sig full är vanli-
gare bland killar än bland tjejer. 

1  CAN: Skolelevers drogvanor 2018

Röka Cigaretter? Tjej landsbygd Tjej stad Kille landsbygd Kille stad

Aldrig/Sällan/Någon eller några gånger i 
månaden 89% 94% 91% 91%

Minst en gång per vecka 11% 6% 9% 9%

F6. Hur ofta brukar du...?

Snusa? Tjej landsbygd Tjej stad Kille landsbygd Kille stad

Aldrig/Sällan/Någon eller några gånger i 
månaden 91% 98 % 84% 83%

Minst en gång per vecka 9% 2 % 16% 17%

Dricka folköl? Tjej landsbygd Tjej stad Kille landsbygd Kille stad

Aldrig/Sällan/Någon eller några gånger i 
månaden 95% 98% 90% 96%

Minst en gång per vecka 5% 2% 10% 4%

Dricka starköl, starkcider, alkoläsk, vin 
eller sprit? Tjej landsbygd Tjej stad Kille landsbygd Kille stad

Aldrig/Sällan/Någon eller några gånger i 
månaden 91% 98% 89% 94%

Minst en gång per vecka 9% 2% 11% 6%

Hur ofta dricker du så mycket alkohol att 
du 

känner dig full?*
Tjej landsbygd Tjej stad Kille landsbygd Kille stad

Aldrig/Sällan/Någon eller några gånger i 
månaden 89% 91% 74% 76%

Minst en gång per vecka 11% 9% 26% 24%

*Obs! Av de som vid något tillfälle druckit alkohol
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F6a. Jämförelse över tid

Tjej 
2015

Tjej 
2018

Tjej
2021

Kille 
2015

Kille 
2018

Kille
2021

Röker minst en gång per vecka 3% 5% 8% 9% 11% 8%

Snusar minst en gång per vecka 1% 1% 4% 11% 12% 17%

Dricker folköl minst en gång i månaden 6% 7% 11% 14% 13% 19%

Dricker starköl, starkcider, alkoläsk, vin 
eller sprit minst en gång i månaden 22% 22% 34% 28% 24% 25%

Dricker alkohol så att de känner sig fulla 
minst en gång per månad* 70% 69% 68% 79% 75% 79%

De flesta får tag i alkohol via kompisar, kompisars syskon eller partner, via andra 
vuxna eller på annat sätt.

I tabell F6a ser vi att ungas användande av tobak och alkohol har ökat över tid när 
det gäller tjejerna. Fler tjejer svarar att de dricker alkohol minst en gång i månaden 
och att de röker och snusar minst en gång per vecka. Detta är något ovanligt då 
ungas bruk av cigaretter och alkohol generellt minskar över tid i Sverige. Andelen 
killar som röker är dock på en lägre nivå än år 2018. Andelen killar som snusar har 
däremot ökat från år 2018. 
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F7. Får du dricka alkohol för din/dina föräldrar?
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Narkotika

Lupp-enkäten innefattar även frågor om narkotikaanvändning. 8 % av ungdomarna 
i Falköping svarar att de en eller flera gånger har använt narkotika. Användandet av 
narkotika har ökat något bland ungdomar som bor på landsbygden, se tabell F8b. Det 
är dock få svarande och resultatet ska därmed tolkas med viss försiktighet. 

F8. Andel som använt narkotika
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Totalt 16 % av de ungdomar som bor i staden och 22 % av de ungdomar som bor på 
landsbygden svarar att de får dricka alkohol för sina föräldrar. Här finns alltså en 
ganska tydlig skillnad mellan ungdomar på landsbygden och i staden. 
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F8b. Andel som använt narkotika. Jämförelse över tid
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F8c. Vilken eller vilka typer av narkotika har du använt?
Besvarades endast av de som någon gång använt narkotika

Som det framgår i diagram F8c är marijuana och hasch de vanligaste drogsorterna, 
följt av amfetamin och kokain. På följande sida ser vi att 33 % av de som använt droger 
har fått tag på det från någon person på annan ort, medan 29 % fått det från någon 
på orten och 45 % anger att de fått det på annat sätt, se diagram F8d. 
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F8d. Hur fick du/får du tag på narkotika?
Besvarades endast av de som någon gång använt narkotika
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Slutsatser om ungas hälsa

Utifrån resultaten i detta avsnitt kan vi se att det i Falköping finns en hel del skillnader 
i hur man upplever sin hälsa utifrån om man är kille eller tjej. Tjejer skattar sin hälsa 
som sämre och rapporterar även tydligt mer besvär som nedstämdhet, stress och 
huvudvärk. När det kommer till träning och motion sticker tjejer som bor i staden ut, 
med en klart lägre andel som tränar flera gånger i veckan. 

Mellan landsbygd och stad finns inga större eller genomgående skillnader i 
frågorna som rör hälsa. När det kommer till om föräldrarna tillåter att man dricker 
alkohol finns dock en tydlig skillnad - fler ungdomar som bor på landsbygden uppger 
att de får dricka alkohol för sina föräldrar. Det är även något fler unga på landsbygden 
som uppger att de dricker alkohol, snusar och röker.

Mellan de 8 bostadsområdena ses heller inga väldigt tydliga skillnader i frågorna som 
rör hälsa. Unga som bor i Vindängen skattar dock sin hälsa som något sämre än 
övriga ungdomar.
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G. Arbete

”Kommunen hade kunnat fixa 
jobb till unga och mer att göra 
istället för att vara hemma. 
Tex fotbolls cup”
– Kille som bor i staden svarar på frågan "Finns det        
något mer Falköping borde veta för att göra kommunen 
bättre för unga?"

I detta avsnitt ställs några frågor om arbete och företagande.

Arbetsmarknaden har de senaste åren förändrats och detta har påverkat unga i stor 
grad. Etableringsåldern har ökat och likaså har kraven på kompetens och utbildning 
kraftigt ökat. Enligt Folkhälsomyndigheten är en ökad medvetenhet bland unga om 
dessa krav och svårigheter något som påverkar ungas hälsa. Enligt flera studier oroar 
sig även många unga över framtiden och möjligheten att få ett arbete.1

En fullföljd gymnasieutbildning är det viktigaste för att unga senare ska få ett arbete.2 
En annan sak som även kan vara viktig för kommunen är att arbeta för att fler 
ungdomar får möjligheten till arbetserfarenhet via extrajobb och sommarjobb, vilket 
också  kan öka chanserna för en senare etablering på arbetsmarknaden. 

I rapporten ”Unga röster 2016” framkommer det också att många ungdomar efterfrå-
gar mer praktik, mer information från skolan om hur arbetsmarknaden fungerar, mer 
studiebesök och möjligheten att få träffa olika personer som berättar om sina yrken.3 

1  Se exempelvis: Linneuniversitet 2016 ”Sveriges ungdomar om framtiden.” eller Mentor & Ungdomar.se ”Unga röster 2016.”
2  Folkhälsomyndigheten 2018  ”Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige?”
3  Mentor & Ungdomar.se ”Unga röster 2016.”
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En andel om 17 % av högstadieungdomarna och 37 % av gymnasieungdomarna sva-
rar att de har ett extrajobb.  Andelen ungdomar som har ett extrajobb har ökat över 
tid, se diagram G1b. 

Högst andel med extrajobb finns i Gudhem, där 40 % svarar att de har ett extrajobb.

17%

48%

35%37%
43%

21%

0%

25%

50%

75%

100%

Ja Nej, men jag vill ha ett
extrajobb

Nej, jag vill inte ha något
extrajobb

högstadiet
gymnasiet

G1. Har du något extrajobb just nu?

G1b. Andel med extrajobb just nu: Jämförelse över tid
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Andelen ungdomar som har haft ett sommarjobb den senaste sommaren är 21 % på 
högstadiet och 67 % på gymnasiet. Mellan landsbygd och stad syns inga tydliga möns-
ter, däremot varierar andelen med sommarjobb stort mellan de 8 bostadsområdena. 
I centrala Falköping hade 37 % ett sommarjobb i somras, medan motsvarande andel i 
Vartofta är 51 %. 
 
Andelen  gymnasieungdomar med sommarjobb är på en liknande nivå som år 2018. 
För högstadieungdomarna har andelen ökat från 15 % till 21 % i år. 
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G2b. Andel med sommarjobb den senaste sommaren: Jämförelse över tid
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G2c. Hur fick du ditt sommarjobb?
Besvarades endast av de som hade ett sommarjobb i somras
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Majoriteten av ungdomarna som bor på landsbygden fick sitt sommarjobb genom 
någon i den egna familjen, se G2c på följande sida. Många ungdomar som bor i 
staden fick istället sitt jobb via kommunen. Många svarar också att de själva kontakta-
de arbetsplatsen.
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G3. Skulle du kunna tänka dig att starta eget företag i framtiden?

Inställning till eget företagande 

Ungdomarna fick svara på en fråga om deras inställning till att starta eget företag.     
76 % av killarna och 56 % av tjejerna från landsbygden svarar att de skulle kunna 
tänka sig att starta eget i framtiden. Bland ungdomarna som bor i staden är andelen 
65-67 %. Bland killarna på landsbygden är det 8 % som redan har startat ett företag.
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Slutsatser om arbete

Slutsatserna som rör detta avsnitt om arbete är lite tudelade. Som det kommer fram-
gå på sida 94 är det flera ungdomar som anger att möjligheten till arbete har försäm-
rats under Corona-pandemin. Däremot är det fler som i årets enkät svarar att de har 
ett extrajobb jämfört med år 2018 och 2015. Andelen med sommarjobb har även ökat 
något bland högstadieungdomarna. 

Det framgår även att killar på landsbygden är den grupp som är mest positiva till att 
starta eget företag i framtiden. 
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I det sista avsnittet i Lupp-enkäten ställs frågor om hur ungdomarna ser på framtiden, 
vad de vill göra och huruvida de planerar att flytta från kommunen. 

Som tidigare nämnts i avsnittet om arbete så oroar sig många ungdomar över 
framtiden. I rapporten ”Unga röster 2016” svarar hela 4 av 10 att de känner oro för 
framtiden. I samma studie framkommer det att oron ökar i takt med ungdomarnas 
ålder.1 Flertalet studier påvisar att ungas oro inför framtiden är kopplad till bland 
annat studieresultat och jobbmöjligheter. 

Även förändrade förutsättningar kopplade till rådande pandemi och klimatförändring-
arna är två ytterligare aspekter som kan bidra till oro bland unga, vilket bland annat 
tas upp i Bris rapport ”Hållbara liv: Om barnets rättigheter, barns uppväxtvillkor och 
samhällets ansvar”. I rapporten konstateras också att relationer, existentiella frågor 
och identitet är aspekter som kan skapa oro för framtiden bland unga.  Även oro över 
att hitta en bostad lyfts som en sak som kan bidra till att unga oroar sig för framtiden2. 

Vad unga i högstadiet vill och tror att de kommer att göra

En stor majoritet av ungdomarna i Falköping skulle helst gå en gymnasieutbildning (i 
kommunen eller på annan ort) efter grundskolan, se diagram H1a. Fler killar än tjejer 
anger att de skulle vilja jobba direkt efter. Som det framgår i diagram H1b svarar en 
stor majoritet av ungdomarna att de kommer läsa vidare på gymnasiet, direkt eller 
senare. Framför allt tjejer anger att de är osäkra gällande vilken programinriktning.

1 Mentor & Ungdomar.se ”Unga röster 2016.”
2   Bris 2020: Hållbara liv: Om barnets rättigheter, barns uppväxtvillkor och samhällets ansvar

”Uppleva bo någon         
annanstans,göra saker 
som inte finns här”
– Tjej som bor i staden svarar på frågan om varför 
hon vill flytta från Falköping

H. Framtid
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H1a. Vad skulle du helst vilja göra direkt efter grundskolan? Besvarades endast av 
högstadieungdomarna

H1b. Tror du att du kommer läsa vidare efter grundskolan (direkt eller senare)? 
Besvarades endast av högstadieungdomarna
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Killar i staden ange anger i högst grad att de tror att de kommer att läsa ett studie-
förberedande program. Ungdomar boende på landsbygden anger i högre grad än 
ungdomar boende i staden att de tror att de kommer att läsa ett yrkesförberedande 
program.
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Vad unga i gymnasiet vill och tror att de kommer att göra

De flesta ungdomarna svarar att de skulle vilja studera på högskola/universitet direkt 
efter gymnasiet, se diagram H1c. 25 % av killar som bor i staden och 34 % av killar 
som bor på landsbygden svarar att de helst skulle vilja jobba i eller i närheten av 
kommunen direkt efter gymnasiet. Motsvarande andel för tjejer som bor på landsbyg-
den är 15 % och endast 9 % bland tjejer som bor i staden. De flesta ungdomar tror att 
de kommer att jobba direkt efter gymnasiet, tätt följt av att studera på högskola eller 
universitet i Sverige, se diagram H1d. Killar svarar i högre utsträckning än tjejer att de 
tror att de kommer jobba direkt efter gymnasiet.
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H1c. Vad skulle du helst vilja göra direkt efter gymnasiet? Besvarades endast av 
gymnasieungdomarna

H1d. Vad tror du att du kommer göra direkt efter gymnasiet? Besvarades endast av 
gymnasieungdomarna
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H2. Tror du att du kommer läsa vidare efter gymnasiet, direkt eller senare?          
Besvarades endast av gymnasieungdomarna
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63 % av tjejer som bor i staden och 51% av tjejer som bor på landsbygden svarar att de 
tror de kommer att läsa vidare efter gymnasiet, direkt eller senare. Killar anger i 
större utsträckning att de inte kommer att läsa vidare efter gymnasiet.

Andelen som tror att de kommer läsa vidare har minskat över tid bland både tjejer och 
killar från staden och bland tjejer från landsbygden, men ökat bland killar från 
landsbygden, se diagram H2a. 

H2a. Tror du att du kommer läsa vidare? Jämförelse över tid. 
Besvarades endast av gymnasieungdomarna
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Flytta eller stanna i kommunen

Andelen som tror att de kommer att flytta från kommunen där de bor är högst bland 
tjejerna och bland unga som bor i staden. 58 % av tjejer som bor i staden och 51 % av 
tjejer som bor på landsbygden svarar att de tror de kommer flytta. Fler killar än tjejer 
svarar "nej". 

Sett över tid har andelen som tror de kommer flytta minskat för ungdomar både på 
landsbygden och i staden, men främst i staden, se diagram H3a. Skillnaden mellan 
landsbygd och stad i frågan har minskat och är nu 8 %.

I denna fråga finns skillnader per de 8 bostadsområdena. I Gudhem är andelen som 
vill flytta lägst (40 %). I centrala Falköping är andelen högst (61 %). 
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H3a. Andelen som tror de kommer flytta: Jämförelse över tid 
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De som svarade att de tror att de kommer flytta fick svara på en följdfråga om varför. 
Många anger att de tror de kommer flytta på grund av arbete eller fortsatta studier. 
Många unga anger även att de vill ha närmare till en större ort eller stad. 39 % av 
tjejerna och 32 % killarna som bor i staden svarar detta. Tjejer i staden anger i högst 
grad att de tror att de kommer flytta på grund av fortsatta studier. Fler unga på 
landsbygden än i staden anger att de tror att de kommer flytta på grund av kompisar 
eller partner.
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H3b. Av vilken anledning tror du att du kommer flytta från kommunen?
Besvarades endast av de som tror de kommer flytta
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H4. När du tänker på hur det är att bo i din kommun, markera det eller de 
alternativ som du tycker är det bästa med att bo i din kommun?

Det bästa med kommunen

I Lupp-enkäten ställdes en fråga om vad som är det bästa med att bo i Falköping. 
Familj och släkt samt kompisar och partner är det som störst andel anger. Bland 
ungdomarna som bor på landsbygden svarar fler än de i staden att fritidsintressena 
och närheten till naturen är bland det bästa med Falköping. Fler killar än tjejer anger 
möjligheten till arbete som en av de bästa sakerna med kommunen.
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Gifta sig med vem man vill

I enkäten ställdes även en fråga om huruvida ungdomarna får gifta sig med vilka de 
vill. 82 % av tjejerna och 78 % av killarna svarar att de får det, se diagram H5 nedan. 
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H5. Får du gifta dig med vem du vill?

– Kille som bor i staden svarar på frågan "Finns det 
något mer Falköping borde veta för att göra kommu-
nen bättre för unga?"

”Personligen så tycker jag att 
kommunen borde göra fler saker 
som detta, alltså att man går ut och 
informerar personer om olika saker 
för unga"



93

Framtid

En stor andel, 87-88 %, av ungdomarna att de ser mycket eller ganska positivt på 
framtiden. Ungdomar från landsbygden är något mer positiva till framtiden än 
ungdomar som bor i staden. 

Både bland killar och tjejer har andelen med en positiv framtidssyn minskat från år 
2018.

H6. Hur ser du på framtiden? 
Andel som svarat mycket + ganska positivt

90% 90%
87% 86%

0%

25%

50%

75%

100%

Ganska positivt + Mycket positivt

tjej landsbyggd
kille landsbyggd
tjej stad
kille stad
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Corona-pandemin

I Lupp-enkäten fick ungdomarna svara på en fråga om hur de har påverkats av 
Corona-pandemin. 

Utifrån diagrammet nedan (H7) kan vi se att många unga anser att deras psykiska 
hälsa har blivit sämre, framförallt anger tjejer detta.  Även möjligheten att få ett 
extrajobb eller sommarjobb har varit klart sämre under pandemin. Speciellt tycker 
ungdomar som bor i staden att möjligheterna till jobb har blivit sämre. 

Många ungdomar (28-34 %) anger också att deras fritid har blivit sämre. Därutöver 
sticker tjejer som bor i staden ut där 33 % anger att deras fysiska hälsa blivit sämre 
under pandemin. Fler tjejer än killar anger att livet som helhet blivit sämre.

H7. Om du tänker på hur det är nu och hur det var innan Corona-pandemin 
började – På vilket sätt har ditt liv förändrats på grund av Corona-pandemin?
Andel som svarat ”Lite sämre” eller ”Mycket sämre”.
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H8. Vill du tillägga något om hur Corona-pandemin har påverkat dig?

– Kille, landsbygd

”Lite mer frånvaro 
från skolan”

”Hemskola fungerade bra 
var lite tråkigt att bara 
vara hemma men 
varannan vecka var bra"

– Kille, landsbygd

–Tjej, landsbygd

”Det har varit        
jobbigt när allt har 
stängts ner”

–Tjej, landsbygd

”Jag har blivit 
närmare med många 
av mina kompisar och 
jag har kunna 
tänka över livet 
mycket mer”

”Jag tycker det har påverkat på så sätt att 
man inte har kunnat göra sådant man brukar 
och det har gjort att man blivit lite nere”
– Tjej, stad

Slutsatser om framtid

I detta avsnitt har vi kunnat se att andelen ungdomar med en positiv framtidssyn 
har minskat från år 2018. Det har även framgått att andelen som tror att de kommer 
att flytta från Falköping är högst bland tjejerna och bland unga som bor i staden.        
Gymnasietjejer som bor i staden är den grupp som i högst utsträckning tror de kom-
mer läsa vidare på högskola eller universitet, medan killar på landsbygden i högst 
grad svarar att de inte tror de kommer läsa vidare. Bland högstadieungdomarna vill 
en majoritet gå på en gymnasieskola direkt efter grundskolan. Det är något fler killar 
än tjejer som svarar att de vill börja jobba istället. 

I detta avsnitt har det även kommit fram att ungdomarna på olika sätt påverkats 
av Corona-pandemin. Tjejer svarar i hög grad att deras psykiska hälsa påverkats            
negativt. Bland unga som bor i staden är det även många som upplever att möjlighe-
ten till arbete har försämrats under pandemin.  
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 Kultur- och fritidsnämnden 

Uppföljning av enkäten "Vad är bra fritid för dig?" 

Information 

Kultur- och fritidsförvaltningen är genom Öppen Ungdomsverksamhet med i 

nätverket kvalitet- och kompetens i samverkan (KEKS). Nätverket 

tillhandahåller en enkät ”Vad är bra fritid för dig?” för att samla kunskap om 

hur ungdomar ser på sin fritid och hur de skulle vilja att den var till form och 

innehåll. Enkäten genomfördes för första gången i andra kommuner år 2019, 

resultatet och de nya kunskaperna upplevdes som både spännande och 

användbara av de kommuner som medverkade. Därför valde Öppen 

Ungdomsverksamhet att genomföra enkäten under våren år 2022 som ett led 

i det områdesbaserade arbetet. Genom att enkäten genomfördes i skolor och 

riktar sig till alla elever i årskurs 7 – 9, får vi veta hur olika grupper ser på 

verksamheten, både de som tar del av verksamheten och de som inte gör det. 

Det är så klart viktigt att få veta hur de som inte besöker verksamheten ser på 

dessa och vad som skulle kunna få dem att vilja delta.  

 

Svarsfrekvensen varierande beroende på skola, exempelvis svarade 99% av 

eleverna på Flobyskolan, medan på högstadium centrum deltog endast 47% 

av eleverna. Enkätsvaren visar att det finns många ungdomar, såväl bland 

regelbundna besökare som bland de som idag inte deltar i verksamheten, 

som är villiga och beredda att engagera sig om de förutsättningar som 

erbjuds är de rätta. Ungdomars delaktighet är central för en välfungerande 

Öppen Ungdomsverksamhet. Ungdomars delaktighet och lärande är också 

centrala mål för verksamheten, såväl inom KEKS som enligt centrala 

policydokument på europeisk och nationell nivå. Utvecklingsarbetet inom 

verksamheten måste därför bedrivas med unga, kontinuerligt och oavsett av 

vilka ungdomar verksamheten når för stunden. En ungdomsverksamhet som 

inte utvecklas står inte still, den går bakåt i samma takt som resten av 

samhället rör sig framåt. Dessutom är att vara ung att utvecklas. Den öppna 

ungdomsverksamheten måste därför vara en miljö där detta inte bara är 

möjligt utan där engagemanget och viljan att skapa nytt tillsammans ’sitter i 

väggarna’.      

Underlag 

 Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-09-20 

 Enkätfrågorna ”Vad är bra fritid för dig?” 

 

Sarha Eng 

Avdelningschef Öppen Ungdomsverksamhet 



Vad är bra fritid för dig? 
 
HEJ! 
 

Vad tycker du är viktigt på fritiden? Vad är du intresserad av? Vad skulle du vilja 
göra? 
Vill du engagera dig i miljöfrågor eller spela FIFA? 
Vill du hänga i ett schysst café eller vara med och ordna arrangemang? 
 

I många kommuner finns mötesplatser för unga. Fritidsgårdar, Ungdomens hus eller 
liknande. 
Men är de bra? Känner DU dig välkommen där? 
Händer där rätt saker? Är det dags för något helt annat? 
Nu har du chansen att säga vad du tycker! 
Nu har du chansen att få det som du vill ha det! 
 

KEKS är ett nätverk som jobbar för att alla unga skall få en bättre fritid. 
Därför vill vi veta vad DU tycker! 
 

Läs frågorna och svarsalternativen noga innan du svarar! 
På många ställen skriver vi bara "fritidsgård", men vi menar alla sorters mötesplatser 
för unga (ungdomsgårdar, ungdomens hus, etc.) 
 

Vi vet att det är många frågor, men det är viktigt att du svarar på alla! 
(Om du inte fullföljer kommer dina svar inte att räknas.) 
 

Tack på förhand och lycka till!! 
 
 
1. Jag går i skolan i … 
Lista med kommuner 
 
2. Endast Slovenien 
3. Endast Slovenien 
 
4. Vilken årskurs går du i? 
7/8/9 
 
5. Vilken skola går du i? 
Lista med skolor 
 
6. Jag bor i samma område som skolan (Det tar mig max 30 min att komma dit) 
Ja/Nej 
 
7. På fritiden brukar jag oftast… (Du kan välja flera alternativ.) 
Göra läxor/plugga 
Hjälpa till hemma 
Träna/Öva (T ex Sport, Musik, Dans, Teater, 
etc.) 
Surfa på nätet 
Spela data-/TV-spel 
Läsa böcker 
Se på film 



Lyssna på musik 
Se på TV 
Vara med kompisar 
Lära mig nya saker (T ex gå kurser) 
Gå på arrangemang (T ex konserter, discon, 
etc.) 
Vara aktiv i en förening jag är med i 
Vara på bibliotek 
Vara på fritidsgård, ungdomens hus eller 
liknande 
Vara med i planerade aktiviteter/projekt 

 
8. Jag brukar träffa mina kompisar ...(Du kan välja flera alternativ.) 
När vi tränar/övar (sport, musik eller liknande) 
Hemma hos någon kompis 
På nätet (sociala medier, spel-/chat-forum, eller 
liknande) 
På café 
På bibliotek 
På fritidsgård, ungdomens hus eller liknande 
Utomhus, 'på stan' 
I köpcentrum eller liknande 
Bara under skoltid 
Jag träffar sällan kompisar 
Jag har inga kompisar 

 
9. Har du fått information om aktiviteter som du kan delta i på din fritid? (Du kan välja 
flera alternativ) 
Ja, om min närmaste fritidsgård eller liknande och dess 
aktiviteter 
Ja, om olika föreningar jag kan vara med i 
Ja, om biblioteket och deras aktiviteter 
Ja, om olika kurser och utbildningar (t ex inom t ex musik, kultur, 
etc.) 
Ja, om olika aktiviteter på loven 
Nej 

 
10. Jag har fått information om fritidsgården(-ar) eller liknande ... (Du kan välja flera 
alternativ.) 
(Bara om man fått info) 
Av kompisar eller syskon 
Av personal 
Via skriftlig information 
Via deras web-sida 
Via Facebook, Snapchat eller liknande 
Jag har varit på fritidsgården (eller liknande) under skoltid 

 
 



11. Känner du någon som går på fritidsgård eller liknande? 
Nej, ingen 
Ja, men ingen jag umgås med 
Ja, jag har kompisar som gör det 
Jag vet inte 

 
12. Brukar du besöka en mötesplats för unga efter skoltid? (Fritidsgård, Ungdomens 
hus, eller liknande) 

a) Nej, det har jag aldrig gjort 
b) Ja, men bara någon enstaka gång 
c) Ja, minst 1 gång/månad 
d)  Ja, minst 1 gång/vecka 
e) Ja, mer än 1 gång/vecka 
f) Jag brukade besöka minst 1 gång/vecka, 

men har slutat 
 
13. Hur tror du det är på fritidsgården? Markera bara de påståenden som du tror 
oftast stämmer. 
(Bara a) och b)) 
Besökarna är med och bestämmer vad som ska hända 
Personalen ordnar aktiviteter som ungdomar kan delta i 
Besökarna/ungdomarna ordnar aktiviteter som ungdomar 
kan delta i 
Där kan man få hjälp att förverkliga egna idéer och projekt 
Där händer mycket olika kul saker 
Där är många ungdomar 
Man kan komma dit bara för att umgås 
Där finns olika grupper som man kan vara med i 
Där är trevlig stämning 
Där finns en bra blandning på folk (stil, kön, intressen, osv) 
Där känner sig alla lika välkomna 
Där kan man få hjälp med läxor/skolarbetet 
Man kan lära sig nya saker där, t ex gå kurser 
Personalen ser till att alla trivs och får vara med 
Lokalerna är snygga och trevliga 
Utrustningen som finns där är bra 
Jag tror inte något av detta stämmer 

 
14. Varför går du inte på fritidsgård? (Du kan välja flera alternativ.) 
(Bara a) och b)) 
Jag vet inte vad som händer där 
Jag hinner inte för andra intressen 
Jag hinner inte för läxor/skolarbete 
Jag får inte för min familj 
Ingen av mina kompisar går där 
Öppettiderna passar inte mig 
Den ligger för långt bort 



Jag tror inte det händer så mycket där 
Jag tror inte aktiviteterna är kul 
Jag tror inte jag skulle trivas med de andra som är där 
Jag tror inte att det är så många där 
Jag tror inte lokalerna är trevliga 
Jag vet inte 

 
15. Vad skulle få dig att vilja börja besöka en mötesplats för unga? (Du kan välja flera 
alternativ.) 
(Bara a) och b)) 
Att jag fick information om vad som är på gång 
Att öppettiderna passade mig bättre 
Att där fanns ett schysst café 
Att där var bra arrangemang på fredagar/lördagar (Typ disco och 
uppträdanden) 
Att man kunde delta i sportaktiviteter (Spela fotboll, basket, etc.) 
Att man kunde träna (gym, fitness eller liknande) 
Att det ordnades LAN 
Att det fanns replokaler och studio för att göra musik 
Att man kunde delta i kulturaktiviteter (Dansa, filma, etc.) 
Att man kunde gå kurser (T ex i dans, foto, programmering, mm) 
Att man kunde spela data-/TV-spel 
Att man kunde vara med på läger och utflykter 
Att man kunde vara med i olika grupper (T ex Tjej-/Kill-/HBTQ eller 
miljögrupp) 
Att man kunde få hjälp med läxor/skolarbete 
Att man kunde få information/råd om studier, praktik och arbete 
Att man kunde vara med och ordna aktiviteter och arrangemang 
Att man fick stöd att förverkliga egna idéer och projekt 
Att man kunde vara med och bestämma om aktiviteter, öppettider, lokaler, 
etc. 
Att mina kompisar gick där 
Att jag visste att jag skulle känna mig välkommen där (vara trygg och 
respekterad) 
Att lokalerna var trevligare 
Att det var annat folk där 
Inget 
Jag vet inte 

 
16. Hur tycker du det är på fritidsgården? Markera bara de påståenden som du 
tycker oftast stämmer. 
(Bara c)) 
Besökarna är med och bestämmer vad som ska hända 
Personalen ordnar aktiviteter som ungdomar kan delta i 
Besökarna/ungdomarna ordnar aktiviteter som ungdomar 
kan delta i 
Där får unga hjälp att förverkliga egna idéer och projekt 
Där händer mycket olika kul saker 



Där är många ungdomar 
Man kan komma dit bara för att umgås 
Där finns olika grupper som man kan vara med i 
Där är trevlig stämning 
Där finns en bra blandning på folk (stil, kön, intressen, osv) 
Där känner sig alla lika välkomna 
Där kan man få hjälp med läxor/skolarbetet 
Man kan lära sig nya saker där, t ex gå kurser 
Personalen ser till att alla trivs och får vara med 
Lokalerna är snygga och trevliga 
Utrustningen som finns där är bra 
Jag tycker inte något av detta stämmer 

 
17. Hur tycker du det är på fritidsgården? Markera bara de påståenden som du 
tycker oftast stämmer. 
(Bara d) och e)) 
Besökarna är med och bestämmer vad som ska hända 
Personalen ordnar aktiviteter som ungdomar kan delta i 
Besökarna/ungdomarna ordnar aktiviteter som ungdomar 
kan delta i 
Där får unga hjälp att förverkliga egna idéer och projekt 
Där händer mycket olika kul saker 
Där är många ungdomar 
Man kan komma dit bara för att umgås 
Där finns olika grupper som man kan vara med i 
Där är trevlig stämning 
Där finns en bra blandning på folk (stil, kön, intressen, osv) 
Där känner sig alla lika välkomna 
Där kan man få hjälp med läxor/skolarbetet 
Man kan lära sig nya saker där, t ex gå kurser 
Personalen ser till att alla trivs och får vara med 
Lokalerna är snygga och trevliga 
Utrustningen som finns där är bra 
Jag tycker inte något av detta stämmer 

 
18. Hur tycker du det är på fritidsgården? Markera bara de påståenden som du 
tycker oftast stämmer. 
(Bara f)) 
Besökarna är med och bestämmer vad som ska hända 
Personalen ordnar aktiviteter som ungdomar kan delta i 
Besökarna/ungdomarna ordnar aktiviteter som ungdomar 
kan delta i 
Där får unga hjälp att förverkliga egna idéer och projekt 
Där händer mycket olika kul saker 
Där är många ungdomar 
Man kan komma dit bara för att umgås 
Där finns olika grupper som man kan vara med i 



Där är trevlig stämning 
Där finns en bra blandning på folk (stil, kön, intressen, osv) 
Där känner sig alla lika välkomna 
Där kan man få hjälp med läxor/skolarbetet 
Man kan lära sig nya saker där, t ex gå kurser 
Personalen ser till att alla trivs och får vara med 
Lokalerna är snygga och trevliga 
Utrustningen som finns där är bra 
Jag tycker inte något av detta stämmer 

 
19. Jag besöker fritidsgården bara …(Du kan välja flera alternativ.) 
(Bara c)) 
Då det är disco 
Då det är uppträdanden/konserter 
Då det är sportturneringar 
Då det är LAN 
Då den grupp jag är med i träffas 
Då vi tränar/repar 
Då jag går på kurs 
Då någon kompis ber mig följa med 

 
20. Varför besöker du inte fritidsgården oftare? (Du kan välja flera alternativ.) 
(Bara c)) 
Jag vet inte vad som händer där annars 
Jag hinner inte för andra intressen 
Jag hinner inte för läxor/skolarbete 
Jag får inte för min familj 
Ingen av mina kompisar går där 
Öppettiderna passar inte mig 
Den ligger för långt bort 
Jag tror inte där händer så mycket annars 
Jag tror inte de andra aktiviteterna är kul 
Jag tror inte jag skulle trivas med de andra som är där 
Jag tror inte att det är så många där 
Jag tycker inte lokalerna är trevliga 
Jag vet inte 

 
21. Varför slutade du besöka fritidsgården? (Du kan välja flera alternativ.) 
(Bara f)) 
Det var kul, men jag blev för gammal 
Det var kul, men jag hinner inte för andra 
intressen 
Det var kul, men jag hinner inte för skolarbetet 
Det blev tråkigt 
Det blev otrevligt/bråkigt där 
Jag blev illa bemött av andra besökare 
Jag blev illa bemött av personalen 



Man slutade med de aktiviteter jag tyckte var 
kul 
Den grupp jag var med i slutade 
Man ändrade öppettider 
Mina kompisar slutade gå 
Den stängde 
Jag blev portad 
Jag flyttade 
Jag vet inte 

 
22. Vad skulle få dig att vilja börja besöka fritidsgården oftare?(Du kan välja flera 
alternativ.) 
(Bara c)) 
Att jag fick information om vad som är på gång 
Att öppettiderna passade mig bättre 
Att där fanns ett schysst café 
Att där var bra arrangemang på fredagar/lördagar (Typ disco och 
uppträdanden) 
Att man kunde delta i sportaktiviteter (Spela fotboll, basket, etc.) 
Att man kunde träna (gym, fitness eller liknande) 
Att det ordnades LAN 
Att det fanns replokaler och studio för att göra musik 
Att man kunde delta i kulturaktiviteter (Dansa, filma, etc.) 
Att man kunde gå kurser (T ex i dans, foto, programmering, mm) 
Att man kunde spela data-/TV-spel 
Att man kunde vara med på läger och utflykter 
Att man kunde vara med i olika grupper (T ex Tjej-/Kill-/HBTQ eller 
miljögrupp) 
Att man kunde få hjälp med läxor/skolarbete 
Att man kunde få information/råd om studier, praktik och arbete 
Att man kunde vara med och ordna aktiviteter och arrangemang 
Att man fick stöd att förverkliga egna idéer och projekt 
Att man kunde vara med och bestämma om aktiviteter, öppettider, lokaler, 
etc. 
Att mina kompisar gick där 
Att jag visste att jag skulle känna mig välkommen där (vara trygg och 
respekterad) 
Att lokalerna var trevligare 
Att det var annat folk där 
Inget 
Jag vet inte 

 
23. Vad skulle få dig att vilja börja besöka fritidsgården oftare?(Du kan välja flera 
alternativ.) 
(Bara d) och e)) 
Att jag fick information om vad som är på gång 
Att öppettiderna passade mig bättre 
Att där fanns ett schysst café 



Att där var bra arrangemang på fredagar/lördagar (Typ disco och 
uppträdanden) 
Att man kunde delta i sportaktiviteter (Spela fotboll, basket, etc.) 
Att man kunde träna (gym, fitness eller liknande) 
Att det ordnades LAN 
Att det fanns replokaler och studio för att göra musik 
Att man kunde delta i kulturaktiviteter (Dansa, filma, etc.) 
Att man kunde gå kurser (T ex i dans, foto, programmering, mm) 
Att man kunde spela data-/TV-spel 
Att man kunde vara med på läger och utflykter 
Att man kunde vara med i olika grupper (T ex Tjej-/Kill-/HBTQ eller 
miljögrupp) 
Att man kunde få hjälp med läxor/skolarbete 
Att man kunde få information/råd om studier, praktik och arbete 
Att man kunde vara med och ordna aktiviteter och arrangemang 
Att man fick stöd att förverkliga egna idéer och projekt 
Att man kunde vara med och bestämma om aktiviteter, öppettider, lokaler, 
etc. 
Att mina kompisar gick där 
Att jag visste att jag skulle känna mig välkommen där (vara trygg och 
respekterad) 
Att lokalerna var trevligare 
Att det var annat folk där 
Inget 
Jag vet inte 

 
24. Vad skulle få dig att vilja börja besöka fritidsgården igen?(Du kan välja flera 
alternativ.) 
(Bara f)) 
Att jag fick information om vad som är på gång 
Att öppettiderna passade mig bättre 
Att där fanns ett schysst café 
Att där var bra arrangemang på fredagar/lördagar (Typ disco och 
uppträdanden) 
Att man kunde delta i sportaktiviteter (Spela fotboll, basket, etc.) 
Att man kunde träna (gym, fitness eller liknande) 
Att det ordnades LAN 
Att det fanns replokaler och studio för att göra musik 
Att man kunde delta i kulturaktiviteter (Dansa, filma, etc.) 
Att man kunde gå kurser (T ex i dans, foto, programmering, mm) 
Att man kunde spela data-/TV-spel 
Att man kunde vara med på läger och utflykter 
Att man kunde vara med i olika grupper (T ex Tjej-/Kill-/HBTQ eller 
miljögrupp) 
Att man kunde få hjälp med läxor/skolarbete 
Att man kunde få information/råd om studier, praktik och arbete 
Att man kunde vara med och ordna aktiviteter och arrangemang 



Att man fick stöd att förverkliga egna idéer och projekt 
Att man kunde vara med och bestämma om aktiviteter, öppettider, lokaler, 
etc. 
Att mina kompisar gick där 
Att jag visste att jag skulle känna mig välkommen där (vara trygg och 
respekterad) 
Att lokalerna var trevligare 
Att det var annat folk där 
Inget 
Jag vet inte 

 
25. Om det kunde bli precis de aktiviteter och arrangemang du vill ha, skulle du då 
vilja vara med och planera och genomföra dessa? 
Ja 
Kanske 
Nej 
Vet ej 

 
26. Om du fick möjligheten, skulle du då vilja ...(Du kan välja flera alternativ) 
Vara med och bestämma om aktiviteter, regler, öppettider, etc. 
Vara med och bestämma om lokalerna (Hur de skall se ut och 
möbleras) 
Vara med och fixa iordning lokalerna 
Vara ansvarig för något på fritidsgården, t ex caféet eller någon 
aktivitet 
Jag skulle inte vilja något av detta 
Jag vet inte 

 
27. När skulle du helst besöka fritidsgården? (Du kan välja max 4 alternativ) 
Måndag - fredag, direkt efter 
skolan 
Måndag till torsdag, på kvällen 
Fredagskvällar 
Lördag, dagtid 
Lördagskvällar 
Söndagar, dagtid 
Söndagaskvällar 

 
28. Jag är: 
Tjej 
Kille 
Annat/Icke-binär 
Jag vill inte svara 

 
29. Hur tycker du det går med ditt skolarbete? 
Mycket bra 
Bra 
Okey 



Inte så bra 
Dåligt 
Vet ej 

 
30. Är du med i någon förening?(T ex tränar fotboll eller annan idrott, spelar teater 
eller liknande.) 
Ja 
Nej 
Vet ej 

 
31. Har du någon funktionsvariation?(Till exempel ADHD, lässvårigheter eller sitter i 
rullstol) 
Ja 
Nej 
Vet ej 

 
32. Vilket språk har du lättast att prata och skriva? 
Svenska 
Annat språk 
Lika lätt 

 
33. Om du frågar dig själv ”Hur mår du? ”Vad skulle du då svara? 
Toppen 
Bra 
Okey 
Inte så bra 
Dåligt 
Vet ej 
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 Kultur- och fritidsnämnden 

Projektansökan 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 samt 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 gynnar 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 (målet är runt 20 personer) så har 

det nu rekryterats en arbetsledare. Rekryteringen är intern då personen i 

fråga idag jobbar som anläggningsarbetare inom park- och gatas 

organisation. Arbetsledaren ska delas mellan förvaltningarna men rent 

formellt ligga under kultur-och fritidsförvaltningen. Arbetsledaren börjar sin 

tjänst 1 december 2022. Det är viktigt att den nya arbetsledaren får ett bra 

sammanhang och kollegialt stöd. Detta kommer lösas genom att 

arbetsledaren kommer ha täta kontakter mot övriga arbetsledare/chefer inom 

samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen samt 
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även finnas med på respektive avdelnings (park- och gata, bad & fritid samt 

kulturarv) lednings- och planeringsmöten.  

 

Arbetsledare och personal kommer att utgå ifrån och ha sin bas i kompetens- 

och arbetslivsförvaltningens lokaler på Nils Ericsongatan.  Då det är en ny 

organisation och uppstart samt introduktion behövs startar kommer gruppen 

till en början inte bestå av 20 personer, utan tanken är att vi startar med max 

10–12 personer och kan sedan växa när organisationen satt sig. När 

organisationen är fullt utvecklad blir 20 personer en stor grupp och vi 

kommer därför ihop med kompetens och arbetslivsförvaltningen att ta fram 

teamledare inom respektive arbetsgrupp för att hålla ihop ett arbetslag som 

delvis avlastar arbetsledaren. Detta är personer som kommit längre i sin 

arbetsanpassning och som vi hittar genom coacherna på kompetens- och 

arbetslivsförvaltningen.       

Underlag 

 Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-09-07 

 

 

 

Torbjörn Lindgren 

Verksamhetschef Bad & Fritid 
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§ 40 Dnr 2022/00042 

Lokalvårdsansvar för anläggningar inom Oden- och 
Frejaområdena 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lokalvårdsansvaret i Oden- och 

Frejaområdena övergår från prövotid till permanent verksamhet för kultur- 

och fritidsförvaltningen från 1 januari 2023. 

Sammanfattning 

Sedan årsskiftet 20/21 har lokalvården i Odenområdet (Odenhallen, Freja-

hallarna och Beachhallen) utförts av Bad & Fritids personal. Bad & Fritid 

såg stora effektiviseringsvinster med ett övertagande av lokalvården. Dels 

för att minska kostnader av personal då behovet av lokalvård kan bedömas 

utifrån verksamhetsutnyttjande i anläggningarna, men också att ha en hel-

hetsbild av vad som behöver göras och få en flexiblare städning för främst 

kunderna under kvällar och helger. För verksamhetsvaktmästare har detta 

varit en del av arbetsuppgifterna sedan många år på Odenplan och i Oden-

rinken, så detta är inget nytt. Efter samtal och överenskommelse med sam-

hällsbyggnadsförvaltningen och senare godkännande av berörda nämnder så 

fastslogs att kultur- och fritidsförvaltningen skulle överta lokalvården under 

en period av ett år för att sedan utvärdera detta. Då pandemin kom emellan 

fann man att någon fullgod utvärdering inte kunde göras, utan man kom 

överens om att flytta fram denna till 2022. Förvaltningen bedömer att över-

tagandet av lokalvården fungerar bra. Det finns rutin för lokalvården och den 

kan justeras och ändras utefter behov. En stor vinning med detta mer flexibla 

upplägg är att kunna gå in och utföra lokalvård mellan matcher och efter 

arrangemang. Då klagomål eller incidenter inträffar är det en fördel att ha 

helheten med både lokalvård och vaktmästeri inom avdelningen för att kunna 

ta helhetsansvar och inte behöva hänvisa vidare till annan part. Under våren 

2022 har en enkät gått ut till kunder som använder Odenområdets anlägg-

ningar. Dit hör barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet, förenings-

verksamheten, privatpersoner och de som har sin arbetsplats där. Bad & 

Fritids bedömning av rapporten är att den är synnerligen tillfredsställande.  

Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträde den 7 juni att bjuda 

in tekniska nämndens presidium och ansvariga tjänstepersoner på 

samhällsbyggnadsförvaltningen för att informera och samtala om 

utvärdering och förslag till permanent övertagande av lokalvårdsansvaret i 

Oden- och Frejaområdena. Efter diskussion är utskottens ledamöter överens 

om att gå vidare med förslaget om ett permanent övertagande av 

lokalvårdsansvaret i Oden- och Frejaområdet. Innan ärendet lyfts för beslut i 

kultur- och fritidsnämnden ska ett möte till mellan de berörda 

förvaltningarna där bland annat rutiner för underhållsstäd och gemensamma 

inköp av städkemikalier diskuteras. 22 augusti träffas förvaltningschef och 

städchef från samhälsbyggnadsförvaltningen tillsammans med 

förvaltningschef och verksamhetschef från kultur- och fritidsförvaltningen 
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för att diskutera ovan nämnda delar. Vid mötet beslutas att varje förvaltning 

ska fortsätta med separata inköp av städkemikalier, en gemensam 

fastighetsrond ska genomföras årligen samt att gemensamma 

utbildningsinsatser för personalen ska genomföras vid behov. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-08-23 

Undersökning lokalvård Odenområdet 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden           
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 Kultur- och fritidsnämnden 

Lokalvårdsansvar för anläggningar inom Oden- och 
Frejaområdena 

Förslag till beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lokalvårdsansvaret i Oden- och 

Frejaområdena övergår från prövotid till permanent verksamhet för 

kultur- och fritidsförvaltningen från 1 januari 2023. 

Sammanfattning  

Sedan årsskiftet 20/21 har lokalvården i Odenområdet (Odenhallen, Freja-

hallarna och Beachhallen) utförts av Bad & Fritids personal. Bad & Fritid 

såg stora effektiviseringsvinster med ett övertagande av lokalvården. Dels 

för att minska kostnader av personal då behovet av lokalvård kan bedömas 

utifrån verksamhetsutnyttjande i anläggningarna, men också att ha en hel-

hetsbild av vad som behöver göras och få en flexiblare städning för främst 

kunderna under kvällar och helger. För verksamhetsvaktmästare har detta 

varit en del av arbetsuppgifterna sedan många år på Odenplan och i Oden-

rinken, så detta är inget nytt. Efter samtal och överenskommelse med sam-

hällsbyggnadsförvaltningen och senare godkännande av berörda nämnder så 

fastslogs att kultur- och fritidsförvaltningen skulle överta lokalvården under 

en period av ett år för att sedan utvärdera detta. Då pandemin kom emellan 

fann man att någon fullgod utvärdering inte kunde göras, utan man kom 

överens om att flytta fram denna till 2022. Förvaltningen bedömer att över-

tagandet av lokalvården fungerar bra. Det finns rutin för lokalvården och den 

kan justeras och ändras utefter behov. En stor vinning med detta mer flexibla 

upplägg är att kunna gå in och utföra lokalvård mellan matcher och efter 

arrangemang. Då klagomål eller incidenter inträffar är det en fördel att ha 

helheten med både lokalvård och vaktmästeri inom avdelningen för att kunna 

ta helhetsansvar och inte behöva hänvisa vidare till annan part. Under våren 

2022 har en enkät gått ut till kunder som använder Odenområdets anlägg-

ningar. Dit hör barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet, förenings-

verksamheten, privatpersoner och de som har sin arbetsplats där. Bad & 

Fritids bedömning av rapporten är att den är synnerligen tillfredsställande.  
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Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträde den 7 juni att bjuda 

in tekniska nämndens presidium och ansvariga tjänstepersoner på 

samhällsbyggnadsförvaltningen för att informera och samtala om 

utvärdering och förslag till permanent övertagande av lokalvårdsansvaret i 

Oden- och Frejaområdena. Efter diskussion är utskottens ledamöter överens 

om att gå vidare med förslaget om ett permanent övertagande av 

lokalvårdsansvaret i Oden- och Frejaområdet. Innan ärendet lyfts för beslut i 

kultur- och fritidsnämnden ska ett möte till mellan de berörda 

förvaltningarna där bland annat rutiner för underhållsstäd och gemensamma 

inköp av städkemikalier diskuteras. 22 augusti träffas förvaltningschef och 

städchef från samhälsbyggnadsförvaltningen tillsammans med 

förvaltningschef och verksamhetschef från kultur- och fritidsförvaltningen 

för att diskutera ovan nämnda delar. Vid mötet beslutas att varje förvaltning 

ska fortsätta med separata inköp av städkemikalier, en gemensam 

fastighetsrond ska genomföras årligen samt att gemensamma 

utbildningsinsatser för personalen ska genomföras vid behov. 

Bakgrund 

Sedan årsskiftet 20/21 har lokalvården i Odenområdet (Odenhallen, Freja-

hallarna och Beachhallen) utförts av Bad & Fritids personal. Bad & Fritid 

såg stora effektiviseringsvinster med ett övertagande av lokalvården. Dels 

för att minska kostnader av personal då behovet av lokalvård kan bedömas 

utifrån verksamhetsutnyttjande i anläggningarna, men också att ha en hel-

hetsbild av vad som behöver göras och få en flexiblare städning för främst 

kunderna under kvällar och helger. För verksamhetsvaktmästare har detta 

varit en del av arbetsuppgifterna sedan många år på Odenplan och i Oden-

rinken, så detta är inget nytt. Efter samtal och överenskommelse med sam-

hällsbyggnadsförvaltningen och senare godkännande av berörda nämnder så 

fastslogs att kultur- och fritidsförvaltningen skulle överta lokalvården under 

en period av ett år för att sedan utvärdera detta. Då pandemin kom emellan 

fann man att någon fullgod utvärdering inte kunde göras, utan man kom 

överens om att flytta fram denna till 2022. För att lösa uppgiften ändrades 

schemaläggning effektivt över året och en viss vidareutbildning av 

städkemikalier och lokalvård generellt genomfördes ihop med PLS/Zerva. 

En förutsättning var också att den nu större avdelningen Bad & Fritid hade 

möjligheten att nyttja personal från både ”bad” och ”fritid” som tidigare varit 

egna avdelningar. Arbetsbeskrivning över objekten sammanställdes med var, 

när och hur det skulle utföras. Maskinerna som följde med över i 

överenskommelsen var i något fall undermålig, varav en skurmaskin 

behövde hyras för att få effektivitet i Odenhallen. 

Efter en inkörningsperiod fungerade det bra. Det är tydligt att behovet av 

lokalvård skiljer sig markant över året. Under vinterhalvåret är det full skol-

aktivitet inomhus liksom för vinteridrotterna. Där behövs det tidiga morgnar 

för att få golven rena innan verksamheten börjar. Främst gäller detta Oden-

hallen som tillåter klister vilket kräver både handkraft och maskiner för att få 

bort. Under senvåren och över sommaren är det sedan lite eller ingen verk-

samhet alls vilket gör att arbetstimmar kan läggas på annat. Under våren 

2022 har en enkät gått ut till kunder som använder Odenområdets anlägg-

ningar. Dit hör barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet, förenings-

verksamheten, privatpersoner och de som har sin arbetsplats där. Bad & 

Fritids bedömning av rapporten är att den är synnerligen tillfredsställande.  
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Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträde den 7 juni att bjuda 

in tekniska nämndens presidium och ansvariga tjänstepersoner på 

samhällsbyggnadsförvaltningen för att informera och samtala om 

utvärdering och förslag till permanent övertagande av lokalvårdsansvaret i 

Oden- och Frejaområdena. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

tillsammans med ansvariga tjänstepersoner redogör på sammanträdet 

utvärdering, hur det har fungerat och hur förvaltningen ser på framtiden vad 

gäller lokalvård i idrottsanläggningarna. Efter diskussion är utskottens 

ledamöter överens om att gå vidare med förslaget om ett permanent 

övertagande av lokalvårdsansvaret i Oden- och Frejaområdet. Innan ärendet 

lyfts för beslut i kultur- och fritidsnämnden ska ett möte till mellan de 

berörda förvaltningarna där bland annat rutiner för underhållsstäd och 

gemensamma inköp av städkemikalier diskuteras. 

 

22 augusti träffas förvaltningschef  och städchef från 

samhälsbyggnadsförvaltningen tillsammans med förvaltningschef och 

verksamhetschef från kultur- och fritidsförvaltningen för att diskutera ovan 

nämnda delar. Vad gäller inköp av städkemikalier följer båda förvaltningarna 

kommunens upphandlingsavtal och ser det mest effektivt att fortsätta med 

egna separata inköp som nu. För att säkerställa kvalitet på lokalvård i 

anläggningarna kommer det årligen att genomföras en fastighetsrond med 

förvaltare, städchef på samhällsbyggnad och verksamhetsledare på Bad & 

Fritid. Gemensamma utbildningsinsatser för personalen kommer också 

genomföras vid behov genom kontakt mellan städchef på samhällsbyggnad 

och verksamhetsledare på Bad & Fritid. Berörda tjänstepersoner på båda 

förvaltningarna är överens om att dessa åtgärder är bra för att säkerställa 

kvalitet på lokalvården i anläggningarna och därmed permanenta 

lokalvårdsansvaret i Oden- och Frejaområdet till kultur- och fritidsnämnden.  

 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att övertagandet av lokalvården fungerar bra. Det 

finns rutin för lokalvården och den kan justeras och ändras utefter behov. En 

stor vinning med detta mer flexibla upplägg är att kunna gå in och utföra 

lokalvård mellan matcher och efter arrangemang. Då klagomål eller inci-

denter inträffar är det en fördel att ha helheten med både lokalvård och 

vaktmästeri inom avdelningen för att kunna ta helhetsansvar och inte behöva 

hänvisa vidare till annan part. Visst missas det ibland men då kan vi också 

stå för detta och inte behöva hänvisa vidare till annan utförare. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag inför 2021 års budget var att ställa om 

verksamheten till en budgetram som var två miljoner lägre genom åtgärder 

som så lite som möjligt bidrog till försämrad kvalité och måluppfyllelse. 

Åtgärden att överta lokalvården av vissa idrottsanläggningar i egen regi 

bedömdes kunna minska nämndens kostnader med 600 000 kronor med 

bibehållen eller förbättrad service och kvalitet.  

Tre förvaltningar påverkas av åtgärden. Det är samhällsbyggnadsförvalt-

ningen, som genom sin städavdelning ansvarar för städning av kommunens 

verksamhetslokaler och fördelar kostnaderna till förvaltningar som brukar 
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lokalerna. Brukare av Odenhallen, Frejahallarna och Beachvolleyhallen är 

barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen där 

den gemensamma städkostnaden år 2020 var 1 172 000 kronor. 

Kultur- och fritidsförvaltningens nya organisation med ett helhetsansvar för 

de tre idrottsanläggningarna har gjorts inom ramen för befintliga personal-

resurser och genom att barn- och utbildningsförvaltningen köper städtjänster 

för 560 000 kronor.  

De ekonomiska effekterna av förändringen innebär att kommunens och 

kultur- och fritidsförvaltningens kostnader har minskat med cirka 600 000 

kronor. Barn- och utbildningsförvaltningens kostnader är oförändrade och 

samhällsbyggnadsförvaltningens intäkter minskat med cirka 1 170 000 

kronor som kräver minskade kostnader i samma omfattning. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Barn och unga har inte involverats i beslutet. Barn och unga berörs indirekt 

av beslutet då barn och unga har mycket verksamhet i nämnda anläggningar. 

Beslutet gynnar förhoppningsvis barn och unga vad gäller att det är rent och 

snyggt i anläggningarna och personal som har stor närvaro dag, kväll som 

helg och ger en trygg plats att verka på. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-08-23 

 Undersökning lokalvård Odenområdet 

Beslutet ska skickas till 

Torbjörn Lindgren, verksamhetschef Bad & Fritid 

Tekniska nämnden 

Patrick Nohlgren, samhällsbyggnadschef 

Solveig Pettersson, avdelningschef städ 

 

 

 

Torbjörn Lindgren 

Verksamhetschef Bad & Fritid 



Undersökning lokalvård på Odenområdet

Antal svar: 36

Nyttjar du våra lokaler som förening, privatperson eller kommunal verksamhet?    
Nyttjar du våra lokaler som förening, privatperson eller 
kommunal verksamhet? 

Antal 
svar

Förening
23 

(63,9%)

Privatperson 
5 

(13,9%)

Kommunal verksamhet inklusive skola 
13 

(36,1%)

Summa
41 

(113,9%)



Hur upplever du städningen på följande ytor? Om du inte använder de ytor som 
nämns behöver du inte lämna något svar. 
1 = inte bra 5 = mycket bra 
Verksamhetsytor (hallgolv och läktare)   
Verksamhetsytor (hallgolv och läktare) Antal svar
1 1 (2,9%)
2 6 (17,1%)
3 10 (28,6%)
4 12 (34,3%)
5 6 (17,1%)
Summa 35 (100,0%)

Omklädningsrum och toaletter    
Omklädningsrum och toaletter  Antal svar
1 0 (0,0%)
2 6 (18,2%)
3 7 (21,2%)
4 13 (39,4%)
5 7 (21,2%)
Summa 33 (100,0%)



Övriga ytor (korridorer, entréer, teorisal mm)   
Övriga ytor (korridorer, entréer, teorisal mm) Antal svar
1 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 6 (18,8%)
4 17 (53,1%)
5 9 (28,1%)
Summa 32 (100,0%)

Hur upplever du bemötande och service från fritidsvaktmästare? 
1 = inte bra, 5 = mycket bra

Antal svar
1 0 (0,0%)
2 1 (2,9%)
3 3 (8,8%)
4 9 (26,5%)
5 21 (61,8%)
Summa 34 (100,0%)



Har du några övriga synpunkter?   
Har du några övriga synpunkter?
Skottning av konstgräsplanerna behöver bli bättre och mer prioriterat. 
Har bara erfarenhet av Freja Friidrott
Klister på golvet
Träffade inte på någon vaktmästare de 5 gånger jag var där. 
Bra samarbete mellan fritidsvaktmästare och våra förening.
alltid varit bra när centralskolans fritidshem har varit där i Freja.
Oftast kallt i Frejahallen A vid arrangemang.
I framförallt Ållebergshallen har det vid en del tillfällen varit smutsigt golv samt legat godispapper, läskburkar och annat vid bänkarna utanför 
omklädningsrummen
Förväntar mig inte att det ska vara superfint i en beachhall �
Vad ingår i service från fritidsvaktmästare? Arbetsbeskrivning? Om detta är klart så är det lättare att veta vad som kan förväntas.
Bra hjälp både av bokningspersonal, lokalvårdare och vaktmästare. alla är hjälpsamma och fixar bra.
Jag tycker att det fungerar bra med mina lektioner på kommunens anläggningar.
Den oreda som ibland upplevs kommer ej av lokalvårdarna. Utan från personer som varit i lokalen innan på bokad/ obokad tid . 
I Freja använder volleybollen skivstänger och tyngder ute i Ahallen, vilket kanske inte är att föredra då det finns ett gym
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§ 39 Dnr 2022/00057 

Svar på remiss från kommunstyrelsen om strategi och 
handlingsprogram för kommunägd skog 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig bakom framtagen strategi 

och handlingsprogram för kommunägd skog. 

Sammanfattning 

Strategidokumentet ger en bra bild över skogsskötselfrågornas position i 

förhållande till lagar, regionala och nationella mål samt Agenda 2030. 

Handlingsprogrammet är konkret och genomarbetat i förhållande till de 

nationella miljömålen. Bilagorna ger förklaringar till fackuttryck och tydliga 

beskrivningar av vad olika metoder för skogsbruk består av. Strategi och 

handlingsprogram är lättläst och hanterbart både för lekmannen och berörda 

tjänstepersoner. Strategin kommer förstås att styra arbetet med kommunens 

skogsbruksplan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-07-04 

Remiss från kommunstyrelsen om strategi och handlingsprogram för 

kommunägd skog 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden 



 

Bad & Fritid | Kultur- och fritidsförvaltningen 
 
Stefan Andersson | Verksamhetsutvecklare |  | stefan.andersson@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 (2) 

2022-07-04 
KFN 2022/00057  

 
 

 

 
 

 Kultur- och fritidsnämnden 

Svar på remiss från kommunstyrelsen om strategi och 
handlingsprogram för kommunägd skog 

Förslag till beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig bakom framtagen 

strategi och handlingsprogram för kommunägd skog. 

Sammanfattning  

Strategidokumentet ger en bra bild över skogsskötselfrågornas position i 

förhållande till lagar, regionala och nationella mål samt Agenda 2030. 

Handlingsprogrammet är konkret och genomarbetat i förhållande till de 

nationella miljömålen. Bilagorna ger förklaringar till fackuttryck och tydliga 

beskrivningar av vad olika metoder för skogsbruk består av. Strategi och 

handlingsprogram är lättläst och hanterbart både för lekmannen och berörda 

tjänstepersoner. Strategin kommer förstås att styra arbetet med kommunens 

skogsbruksplan. 

Bakgrund 

I kommunens Naturvårdsprogram antaget i februari 2018 anges att ett 

dokument avseende den tätortsnära kommunägda skogen ska tas fram. 

Denna plan/strategi ska ha ett tydligt fokus att bland annat stärka naturvård 

och friluftsliv. Den här strategin är det konkreta uttrycket för detta. Detta är 

den första strategin i sitt slag som antas i kommunen och belyser därmed de 

skogliga frågornas betydelse ur ett flertal olika aspekter på ett tydligt vis, 

inte minst för skogens sociala och pedagogiska värden.  

Förvaltningens bedömning 

En användbar genomtänkt strategi och plan inom ett viktigt område för 

invånarnas välbefinnande. Genomtänkta och användbara 

strategidokument/planer har stora chanser att också bli använda och få 

genomslag. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

I nuläget ingen kostnad för kultur- och fritidsförvaltningen. 



 

  2 (2) 

 

 

Barnkonsekvensanalys 
Att närmare förstå skogsmiljön, med utgångspunkt i ”sociala hänsyn” med 

en pedagogisk ingång uttryckt i följande ”Anpassa skötseln efter brukarnas 

aktiviteter” och ”Använda skogsskötsel som ett sätt att öka allmänhetens 

kunskap om skog”, kan vara helt relevant ur barnens perspektiv av hur 

skogens skötsel kan bidra till att de kan använda och förstå dess betydelse 

för levnadsförhållanden, miljö och ekonomi. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från kultur-och fritidsförvaltningen, 2022-07-04 

 Remiss från kommunstyrelsen om strategi och handlingsprogram för 

kommunägd skog  

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Stefan Andersson, verksamhetsutvecklare Bad & Fritid 

 

 

 

Stefan Andersson 

Verksamhetsutvecklare Bad & Fritid 
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Inledning 
Detta strategidokument är det första för kommunens skogsinnehav. Det består 

av en strategi och ett handlingsprogram för förvaltning av kommunens 

skogsinnehav, det vill säga en skogsstrategi. Enligt naturvårdsprogrammet för 

Falköpings kommun vilket antogs den 28 februari 2018 ska en tätortsnära 

skogsbruksplan som gynnar naturvård och friluftsliv upprättas för kommunägd 

mark.  

 

I skogsvårdslagens portalparagraf står det att ”skogen ska skötas så att den 

uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden 

behålls. Vid skötseln ska hänsyn tas även till andra allmänna intressen.”  

 

De sociala värdena nämns inte specifikt i lagtexten, inte heller i den så kallade 

hänsynsparagrafen, där det i stället nämns att ”hänsyn ska tas till naturvårdens 

och kulturmiljövårdens intressen”.  

 

I regeringens proposition En svensk strategi för biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster framhålls att begreppet naturvårdens intressen innefattar även 

skogens sociala värden. Skogsstyrelsen föreslog i en utredning 2013 

definitionen ”Skogens sociala värden är de värden som skapas av upplevelser 

av skogen”.   

 

Skogen är en mycket viktig resurs för kommunens invånare eftersom skogen 

används för rekreation och naturupplevelse. Den vanligaste typen av 

fritidsaktiviteter är promenader, löpning, utflykter, hundrastning, orientering, 

skidåkning, ridning, cykling, samt bär- och svampplockning. Skogen är också 

viktig för naturstudier och utomhuspedagogik samt en viktig lekplats för barn. 

 

Syfte  
Syftet med skogsstrategin är att sätta upp mål för kommunens skogsinnehav, så 

att befintlig skogsbruksplan anpassas och att hänsyn tas till ekologiska, sociala, 

kulturella och ekonomiska värden. Skogsstrategin gäller enbart kommunägd 

skog. 

 

Förutsättningar 
Falköpings kommun äger cirka 533 hektar skogsmark (juni 2022). Arealen 

innefattar 170 hektar skog i de kommunala naturreservaten (Bestorp, Gröna 

mad, Mössebergs östsluttning, Väggårdsskogen och Väsmestorp) vilka förvaltas 

enligt skötselplanerna. Större delen av skogsinnehavet är beläget nära tätorterna. 

Kommunstyrelsen har det formella ansvaret för kommunens skogsskötsel. 

Skogsmark som är detaljplanelagd räknas inte som skog i lagens mening och 

här gäller inte skogsvårdslagen fullt ut, till exempel behövs ingen 
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avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen för andra ändamål än virkesproduktion. 

Stadsbyggnadsavdelningen förvaltar skogen med hjälp av en konsult i enlighet 

med skogsbruksplanen. De praktiska skogsbruksåtgärderna utförs i dagsläget av 

upphandlade entreprenörer.  

 

Kommunens skogsinnehav är idag certifierat genom FSC- och PEFC-standard. 

Certifieringen ställer krav på att skogsbruket sköts på ett miljöanpassat sätt, att 

socialt ansvarstagande tas och att skogar brukas på ett ekonomiskt livskraftigt 

sätt. Certifieringen ställer även krav på samråd i samband med skogliga 

åtgärder, detta kan till exempel vara samrådsmöten med fritidsorganisationer.  

 

Läs mer om FSC och PEFC: 

Vanliga frågor och svar | Forest Stewardship Council (fsc.org) 

Det här är PEFC - Svenska PEFC 

 

Nationella miljömål 

Sveriges riksdag har beslutat om 16 nationella miljömål som ska leda till 

ekologiskt hållbar utveckling. Det övergripande målet är att vi ska lämna över 

ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. I 

regeringens proposition konstateras att de nationella målen inte kan nås enbart 

genom statliga insatser. Det krävs medverkan från kommunerna, näringsliv och 

ideella föreningar.  

 

Regionala tilläggsmål för Levande skogar  

Förstärkt biologisk mångfald.  

Arealen äldre lövrik skog, arealen gammal skog och mängden hård död ved ska 

jämfört med 2020 fortsätta öka på produktiv skogsmarksareal utanför reservat 

och nationalparker. 

 

Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Västra 
Götalands län  

Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram en regional handlingsplan 

för grön infrastruktur som omfattar land- och vattenmiljöer i Västra Götalands 

län, Rapport 2019:21. Grön infrastruktur definieras som ett nätverk av natur 

som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors 

välbefinnande. Här finns ett antal mål som kan appliceras på en kommunal 

skogsstrategi: 

 

1. Bevara och öka andelen lövrika miljöer i kommunala skogsbruksplaner, 

samt naturvårdsåtgärder för att gynna lövträd i skogsbestånd och 

övergångsmiljöer. Detta utförs för att gynna naturvård samt rekreation 

och friluftsliv, och genomförs på kommunal mark i tätortsnära skogar 

https://se.fsc.org/se-sv/det-har-ar-fsc/vanliga-fragor-och-svar
https://www.pefc.se/det-har-ar-pefc
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4dc15f2816a53b76de76508/1556785668566/2019-21.pdf
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eller i områden med betydelse för rekreation och levande friluftsliv 

(koppling till åtgärd för miljömålen BK1).  

2. Införa tätortsnära hyggesfria områden i kommunala skogsbruksplaner 

för att få uppvuxna skogar med ökad trädslags- och åldersvariation för 

att gynna naturvård samt rekreation och friluftsliv (åtgärd BK1). 

3. Öka andelen ädellövskog genom bland annat det statliga stödet för 

ädellöv. Åtgärder är prioriterade i stödhabitat eller spridningslänkar 

mellan värdekärnor inom värdetrakter för ädellövskog De kan även 

utföras för att gynna rekreation och friluftsliv. 

4. Förstärka skogslandskapets övergångsmiljöer genom att gynna 

brynmiljöer, skyddsvärda träd och kantzoner längs vattendrag och 

myrar. Åtgärder kan vara att skapa gradvisa övergångar från öppen 

mark till skogsmiljön. Bärande träd och buskar samt lövträd i 

övergångsmiljöer kan sparas vid skogsbruksåtgärder för att skapa 

stödhabitat och spridningslänkar till värdekärnor eller lövrika miljöer. 

Åtgärder kan läggas in i gröna skogsbruksplaner eller skötselplaner 

(SO11, SO15).  

5. Bilda nya områdesskydd, som naturreservat och biotopskyddade 

områden, vilka stärker värdetrakter och värdekärnor (SO4, SO15). 

 

Agenda 2030 

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som 

innehåller de 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt 

hållbar utveckling. Målen ska vara uppnådda till år 2030 i alla länder. Följande 

mål har koppling till skogsstrategin: 

 

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald. Syftena relevanta för kommunen är 

skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem. 

Att hållbart bruka skogar utan att påverka biologisk mångfald negativt, att hejda 

och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.  

 

Målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder 

Skogsstyrelsen fick 2017 i uppdrag av regeringen att ta fram målbilder för god 

miljöhänsyn vid skogsbruket. Målbilderna talar handfast och tydligt om vilken 

hänsyn som behövs vid olika skogsbruksåtgärder för att det skogspolitiska 

miljömålet ska nås. Vidare ska de utgöra grund för utbildning, rådgivning och 

uppföljning av miljöhänsyn. Målbilderna bör genomsyra planeringen och 

framförallt utförandet av skogsbruksåtgärder.  

Läs mer: Skogsstyrelsen - Målbilder för god miljöhänsyn 

 

Naturvårdsprogram för Falköpings kommun 2018 

Falköpings kommun antog ett nytt naturvårdsprogram den 26 februari 2018. 

Naturvårdsprogrammet utgör en samlad redovisning av naturvårdens intressen 

https://www.skogsstyrelsen.se/mer-om-skog/malbilder-for-god-miljohansyn/
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och ska vara Falköpings kommuns långsiktiga strategidokument när det gäller 

bevarandet av de naturvärden som finns inom kommunen. I 

naturvårdsprogrammet ingår ett handlingsprogram för naturvårdsarbetet i 

Falköpings kommun. Handlingsprogrammet anger hur kommunen kan bidra till 

de nationella miljömålen. Ett flertal av förslagen syftar till att Falköpings 

kommun ska vara ett föredöme när det gäller skötsel av egna marker som är 

värdefulla ur naturvårdssynpunkt och för friluftslivet. I handlingsprogrammet 

finns följande strategier: 

 

• Den biologiska mångfalden i kommunen ska bevaras och utvecklas så att 

nuvarande och framtida generationer får tillgång till en god livsmiljö med rika 

naturupplevelser. 

 

• Naturvårdens och friluftslivets intressen ska beaktas vid all fysisk planering, 

bygglovsprövning, dispensprövning av strandskydd eller annan exploatering. 

 

• Falköpings kommun ska vara ett föredöme när det gäller skötsel av egna marker 

som är värdefulla ur naturvårdssynpunkt och för friluftslivet. 

 

Läs mer: Naturvårdsprogram handlingsprogram 20180226.pdf (falkoping.se)  

https://www.falkoping.se/download/18.5bb77df17c09fd50dc11186/1643814065711/Naturv%C3%A5rdsprogram%20handlingsprogram%2020180226.pdf
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Strategi och handlingsprogram för 
Falköpings kommuns skogsinnehav 
En arbetsgrupp (skogsgruppen) med representanter från 

kommunledningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och 

samhällsbyggnadsförvaltningen har medverkat vid framtagandet av 

skogsstrategi och handlingsprogram. Det finns dels en övergripande strategi för 

skogsskötseln och dels ett handlingsprogram för hur skogsbruket ska bedrivas 

på kommunägd mark. Strategin och handlingsprogrammet ska bidra till att 

uppfylla de nationella miljömålen som berör skogen, regionala mål som berör 

skogen samt mål 15 i Agenda 2030. Naturvårdsprogrammet för Falköpings 

kommun ska vara vägledande. Skogsgruppen ska fortsätta att träffas 

regelbundet för att aktualisera, diskutera och gemensamt bidra till att strategin 

och handlingsprogrammet efterlevs. Likaså ska målet för dessa möten vara att 

de ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella värdena hålls levande och 

aktuella. 

 

Övergripande strategi för skogsskötseln 

Falköpings kommun ska sträva mot att genom sitt skogsinnehav bevara och 

utveckla den biologiska mångfalden, kulturmiljövärden, rekreations‐ och 

upplevelsevärden till förmån för kommunens invånare. Samtidigt ska skogens 

ekonomiska värden tas tillvara genom föredömligt utförda skogsskötselåtgärder 

och lämpliga avverkningsmetoder användas för ett hållbart skogsbruk.  

 

 

 Skötseln bör genomsyras av mångbruk (naturvårds-, sociala och 

ekonomiska mål) 

 Låt de nationella, regionala och lokala målen styra skötseln av skogen  

 Sköt skogen dynamiskt (prova olika tekniker, gynna många av målen, 

tänk nytt)  

 Låt skog och träd bli gamla 

 Öka andelen lövträd 

 Använd naturlig föryngring där så är möjligt och utnyttja spontana 

föryngringar 

 Skapa ny skog, nya gläntor och nya vattendrag 

 Anpassa skötseln efter brukarnas aktiviteter (friluftsliv, rekreation, 

vistelse, sport, återhämtning, naturpedagogik)  

 Sök kostnadseffektiva metoder men undvik storskalighet 

 Använd skogsskötseln som ett sätt att öka allmänhetens kunskap om 

skog  
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Handlingsprogram för skogsskötseln 
 

Ekologiska mål (kopplade till de nationella miljömålen Levande 

skogar, Myllrande våtmarker, Levande sjöar och vattendrag och Ett rikt 

växt- och djurliv, samt Agenda 2030) 

  

Arealen äldre lövrik skog, arealen gammal skog och mängden hård död ved ska fortsätta öka på 

produktiv skogsmarksareal utanför reservat. Med äldre lövrik skog avses skog med mer än 25 

procent volym lövträd och äldre än 60 år. Med gammal skog avses skog över 120 år (enligt 

naturvårdsprogram för Falköpings kommun). 

 

 Selektiva röjningar och gallringar utförs som gynnar lövträd. T ex röjning av granföryngring i 

lövskogsbestånd. Utförs i NS-bestånd (bestånd med naturvårdsändamål och skötsel). 

 Vid återplantering av gran bör en zon närmast spår och leder återplanteras med lövträd.  

 Ädellövträd ska gynnas vid röjningar och gallringar.  

 Gamla grova lövträd bör friställas och lämnas som evighetsträd.  

 Mängden död ved ska öka på produktiv skogsmarksareal utanför reservat. 

Bedriva skogsbruket utifrån skogsstyrelsens målbilder  

 

 Träd med risbon lämnas vid gallring och slutavverkning.  

 Hålträd samt träd som kan utvecklas till boträd lämnas kvar. Viktiga träd för hålbyggare är 

asp, tall, och ädellövträd.  

 Sälg ska gynnas. Låt sälgen bli grov och kapa ej bort döda eller döende stamdelar eller grenar.  

 Spara grov asp och grov hassel.  

 Spara tidigare frivuxna hagmarksgranar.  

 Skog i anslutning till berg, blockmarker, raviner, strandzoner, moränryggar, större flyttblock 

och odlingsrösen ska ej slutavverkas utan lämnas till fri utveckling.  

 Öppna upp små gläntor i lämpliga skogsbestånd genom att träd tas ned på ett mindre område. 

Gläntan skapar förutsättningar för variation i ålder och trädslag.  

 All kommunägd skogsmark ska även fortsättningsvis vara miljöcertifierad (enligt 

naturvårdsprogram för Falköpings kommun).  

 Kemiska bekämpningsmedel får inte användas inom skogsbruket. 

 Gödsling av skog får inte ske.  

Bevara skyddsvärda träd samt säkra ersättningsträd  

 

 Inventeringen av skyddsvärda träd ska uppdateras kontinuerligt allteftersom ny kunskap 

tillkommer (enligt naturvårdsprogram för Falköpings kommun).  

 Träd som har potential att utvecklas till jätteträd ska bevaras och vara koordinatsatta.  

 Skyddsvärda träd samt ersättningsträd ska frihuggas vid behov.  

 Lokala rutiner för skyddsvärda träd på kommunägd mark ska tillämpas (enligt 

naturvårdsprogram för Falköpings kommun).  
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Skapa goda miljöer för pollinerare 

 

 Skapa/utveckla skogsbryn med bärande träd och buskar.  

 Gynna bärande träd och buskar samt sälg.  

 Spara gamla träd och stubbar som kan bli bostäder åt pollinerare.  

 Låt betesdjur beta i skog som gränsar till öppen betesmark.  

 Lämna grov död ved i solexponerade lägen.  

 Bibehåll luckor genom att inte hjälpplantera i smärre luckor som uppkommer efter plantering. 

Spontant uppkomna luckor, där trädplantor har svårt att överleva, har bättre förutsättningar att 

förbli varaktigt öppna.  

Hållbar markanvändning vid våtmarker 

 

 Avverkning och utkörning av virke ska planeras och utföras på sådant sätt att skador på mark 

och vattendrag inklusive dess närområden undviks. 

 Hänsyn ska tas till skogens vattenmiljöer i samband med skogsbruksåtgärder på kommunägd 

mark. Blå målklassning införs i kommunens skogsbruksplan. Det innebär att planen tar 

hänsyn till skogens vattenmiljöer. 

 Arealen sumpskog ska öka. Diken läggs igen och dämningsarbeten utförs där det är möjligt 

för att kunna skapa nya sumpskogar eller förbättra de gamla.  

 Nya våtmarker tillskapas på lämpliga platser, t ex i naturliga sänkor mm. Finansiering kan ske 

med hjälp av LOVA- eller LONA-bidrag.  

Förekomsten av främmande invasiva arter ska minska 

 

 Främmande invasiva arter ska bekämpas på kommunägd mark i enlighet med 

bekämpningsplanen.  

 

 

Sociala och kulturella mål  

(kopplade till miljömålen Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv, samt Agenda 

2030)  

 

Kända kulturlämningar som omfattas av begreppet övrig kulturhistorisk lämning  

 

 Forn- eller övrig kulturhistorisk lämning ska om möjligt synliggöras.   

Tätortsnära natur som är värdefull för friluftslivet, kulturmiljön och den biologiska mångfalden 

ska värnas och bibehållas samt tillgängliggöras för människan  

 

 Motionsspår och markerade leder ska vara framkomliga och får ej skadas vid skötselingrepp.  

 Utsikten ska bevaras vid ett antal utpekade strategiska platser genom regelbundna 

röjningar/hamlingar, även i naturreservat där så är möjligt enligt föreskrifterna.  

 Nyttjandet av skolskogar som används i pedagogiskt syfte ska uppmuntras.  
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 Huvudentréer ska ha en inbjudande utformning.   

 I den tätortsnära skogen ska tillgänglighet och den upplevda tryggheten stärkas där det är 

möjligt.  

 Kommunen bör utöka sitt skogsinnehav i tätortsnära områden där det finns brist på skogliga 

rekreationsmiljöer. 

 

 

Ekonomiska mål       

 Skogsbruket ska bedrivas på ett ekonomiskt hållbart sätt.   

 Bestånd avsatta för produktion ska ge hög ekonomisk avkastning. Avkastningskravet ska 

balanseras mot övriga mål.  

 Mindre isolerade skogsområden med produktionsändamål, vilka är ej ekonomiskt hållbara och 

belägna långt från tätorterna, bör om möjligt avyttras. 

 Vid bildande av kommunala skyddade områden söks alltid markersättningsbidrag från 

Naturvårdsverket. Bidraget tillfaller Mark- och exploateringsenheten avsett att användas för 

framtida markinköp, med naturvårds- socialt eller ekonomiskt syfte. 

 

 

Ansvarsfördelning 
Kommunstyrelsen har det formella ansvaret för kommunens skogsbruk. 

Stadsbyggnadsavdelningens Mark- och exploateringsenhet förvaltar skogen i 

dagsläget med hjälp av en konsult i enlighet med skogsbruksplanen. De praktiska 

skogsbruksåtgärderna utförs av upphandlade entreprenörer. 

 

Ansvarsområde Ansvarig organisation/nämnd 

Övergripande förvaltning av skogen Mark- och 

exploateringsenheten/kommunstyrelsen 

Förvaltning av gång/cykelbanor, spår, 

friluftsanläggningar 

Platåbergsenheten/Kultur- och 

fritidsnämnden samt Park- och 

gatuavdelningen/ansvarig nämnd 

Förvaltning av de kommunala naturreservaten Plan- och 

naturenheten/kommunstyrelsen 

Bevaka att de ekologiska målen efterlevs.  Plan- och 

naturenheten/kommunstyrelsen 

 

Budget 

Skogen ska skötas inom befintlig budgetram och vara ”självförsörjande” 

gällande övergripande förvaltning. Förvaltning av gång/cykelbanor, spår och 

friluftsanläggningar i skogsmiljö samt de kommunala naturreservatens 

skogsbestånd sköts i huvudsak med medel från egna budgetar för ansvariga 

nämnder och förvaltningar. 
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Uppföljning 

Befintlig skogsbruksplan omarbetas med utgångspunkt från skogsstrategin. 

Resultatet ska bli en skogsbruksplan som tar hänsyn till ovanstående mål i 

avdelningsbeskrivningarna.  

 

Litteratur och källor 
Friluftsplan för Falköpings kommun. Falköpings kommun 2015. 

Vanliga frågor och svar | Forest Stewardship Council (fsc.org) 

Naturvårdsprogram för Falköpings kommun. Falköpings kommun 2018. 

Naturvårdsprogram handlingsprogram 20180226.pdf (falkoping.se) samt 

Naturvårdsprogram - objektsdel 

Naturvärdesinventering av kommunägd mark. Falköpings kommun 2018-2019. 

Nationella miljömål: www.miljomal.se 

Det här är PEFC - Svenska PEFC 

Regionala miljömål i Västra Götaland: https://www.lansstyrelsen.se/vastra-

gotaland/tjanster/publikationer/2015/regionala-miljomal-i-vastra-gotaland.html 

Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Västra Götalands län. Rapporten 

finns som pdf på www.lansstyrelsen.se under Publikationer. Regional 

handlingsplan för grön infrastruktur 

Skogskunskap: www.skogskunskap.se 

Skogsskötselserien nr 15, Skogsskötsel för friluftsliv och rekreation: 

skogsskotselserien-15-skogsskotsel-for-friluftsliv-och-rekreation.pdf 

(skogsstyrelsen.se)  

Målbilder för god miljöhänsyn: Skogsstyrelsen - Målbilder för god miljöhänsyn 

Tätortsnära skogsrekreation: Fallet Mösseberg i Falköpings kommun. Svensson, 

Mårten. Alnarp 2011. Tätortsnära skogsrekreation: Fallet Mösseberg i 

Falköpings kommun (slu.se) 

Översiktsplan 2017-2030 

 

  

https://se.fsc.org/se-sv/det-har-ar-fsc/vanliga-fragor-och-svar
https://www.falkoping.se/download/18.5bb77df17c09fd50dc11186/1643814065711/Naturv%C3%A5rdsprogram%20handlingsprogram%2020180226.pdf
https://www.falkoping.se/download/18.5bb77df17c09fd50dc11187/1643814065737/Naturv%C3%A5rdsprogrammet%202018%20Objektdel%20-%20samtliga%20objekt%20med%20beskrivningar.pdf
http://www.miljomal.se/
https://www.pefc.se/det-har-ar-pefc
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4dc15f2816a53b76de76508/1556785668566/2019-21.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4dc15f2816a53b76de76508/1556785668566/2019-21.pdf
https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/skogsskotselserien/skogsskotselserien-15-skogsskotsel-for-friluftsliv-och-rekreation.pdf
https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/skogsskotselserien/skogsskotselserien-15-skogsskotsel-for-friluftsliv-och-rekreation.pdf
https://www.skogsstyrelsen.se/mer-om-skog/malbilder-for-god-miljohansyn/
https://stud.epsilon.slu.se/3204/1/Svensson_M_110902.pdf
https://stud.epsilon.slu.se/3204/1/Svensson_M_110902.pdf
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Bilaga 1: Ordförklaring 
 

Art: individer som kan få avkommor som kan fortplanta sig. 

Barrblandskog: beståndstyp där andelen barrträd utgör minst 70 %. 

Bestånd: ett skogsområde som karaktäriseras av viss enhetlighet beträffande 

ålder, trädslagsblandning, bördighet, etc. 

Biologisk mångfald: variationsrikedom inom och mellan arter och inom 

ekosystem. Biologisk mångfald kan delas upp i tre nivåer. 

1. Mångfald av ekosystem. Förutom att begreppet ekosystem innefattar alla 

arter inom ett avgränsat naturområde, omfattar det också alla sätt som arterna 

påverkar varandra och alla de processer som sker i området. 

2. Mångfald av arter. Betyder mängden och variationen av alla olika arter av 

växter och djur som finns inom ett område.   

3. Genetisk variation inom arter. Det innebär att det hos en djur- eller växtart 

finns olika varianter av dess gener och därigenom lokala anpassningar av den 

genetiska uppsättningen. 

Biotop: naturtyp, område med ekologisk struktur, t ex högmosse, 

blåbärsgranskog och ädellövskog. 

Blandskog: beståndstyp med betydande förekomst av mer än ett trädslag. 

Bonitet: en ståndorts naturgivna virkesproducerande förmåga mätt som m3sk/ha 

och år. 

Bärande träd och buskar: träd och buskar som lämnar föda till människor och 

djur, såsom rönn, oxel, bok, ek, fågelbär, apel, hägg, en, nypon, hassel, hagtorn, 

olvon, slån. 

Ekosystem: växt- och djursamhälle med tillhörande miljö t ex en sjö, en 

lövskog etc. 

Ekosystemtjänster: tjänster och produkter som kommer från ekosystemen och 

som påverkar människans välbefinnande. De utgör grunden för välfärden och 

samhällets existens. De tas ofta för givna och många vet inte ens att de existerar. 

Genom att uppmärksamma och försöka värdera ekosystemtjänster kan vi 

påverka vår framtida välfärd och livskvalitet, både på kort och på lång sikt. Det 

är ekosystemens produktion som ger oss exempelvis mat, rent vatten, 

klimatreglering och ren luft. Nyttan kan fås antingen direkt, exempelvis 

syreproduktion av växter, eller indirekt med mänsklig insats, exempelvis 

jordbruk. Ekosystemtjänster brukar delas in i fyra kategorier: Försörjande, 

reglerande, kulturella och stödjande. 

Ersättningsträd: blivande särskilt skyddsvärda träd, framför allt jätteträd 

(diameter i brösthöjd över 1 m) men även till exempel hålträd) 

Evighetsträd: träd som aldrig avverkas utan får stå kvar, åldras och dö 

naturligt. 

Faunadepå: stora mängder grova stockar som får ligga och multna till nytta för 

många olika arter. 

Flerskiktad: väl utvecklade träd-, busk- och fältskikt på samma yta. 
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Frihuggning: avverkning/röjning som skapar fritt utrymme hos träd eller 

planta.  

Föryngringsavverkning: avverkning i syfte att åstadkomma ny skog genom 

skogsodling eller naturlig föryngring. 

Gallring: utglesning av träd med större stamdiameter än 10 cm.  

Hålträd: träd som utnyttjas av hålbyggande arter, som till exempel fåglar, 

fladdermöss och skogsmård. 

Hänsynsområde: produktiv skogsmark större än 0,5 ha som undantas från 

skogsbruk 

Hänsynsyta: produktiv skogsmark mindre än 0,5 ha som frivilligt eller enligt 

Skogsvårdslagen lämnas vid avverkning. 

Högstubbe: avbruten eller avsågad trädstam, där stubben är mer än en 

manshöjd hög. 

Impediment: skogsområde där virkesproduktionen varaktigt underskrider 1 

m3sk/ha och år. 

Kontinuitet: lång tid av obrutenhet i ekosystemet (biologisk kontinuitet). 

Kantzon: område, där två olika miljötyper möts till exempel sko och åker, skog 

och hygge, skog och vatten etc. 

Låga: dött liggande träd. 

Lövskog: beståndstyp där den sammanlagda andelen lövträd utgör minst 70 %. 

Lövbränna: område med lövträd som uppkommit efter brand.  

Naturlig föryngring: föryngring uppkommen genom självsådd eller 

skottskjutning. 

Naturskog: äldre, naturligt föryngrad skog som inte påverkats av 

skogsbruksåtgärder. 

Nyckelbiotop: område som utgör livsområde för rödlistade arter. 

Pionjärträd: träd som lätt koloniserar öppna ytor till exempel tall, björk och 

asp. 

Plockhuggning: avverkning av spridda träd i beståndet utan att gallra mellan 

liggande partier. 

Population: en grupp individer av samma art som har möjlighet att fortplanta 

sig. 

Produktiv skogsmark: skogsmark som kan producera minst 1 m3sk/ha och år i 

genomsnitt under beståndets växttid. 

Produktionsskog: skog som till huvudsak har som mål att producera virke. 

Rasbrant: brant, blockrik bildning på bergssluttning. 

Röjning: utglesning av ungträd med mindre stamdiameter än 10 cm 

Rödlistad art: en art som är upptagen på Artdatabankens lista över rödlistade 

arter. Kategorierna är Utdöd (EX och RE), Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN), 

Sårbar(VU) och Nära hotad (NT). 

Sekundärträd: träd som har förmåga att växa i skugga och som så småningom 

brukar växa upp under pionjärträdslagen som gran, bok och alm.  

Senvuxet träd: träd med påfallande smala årsringar. 
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Skogskubikmeter – m3sk: Volymen i kubikmeter beräknad på trädstammar 

inklusive topp och bark ovan stubben där man kapar trädet. 

Ståndort: ett område med en enhetlig livsmiljö för växterna. 

Succession: ordningsföljd i vilken växter, djur eller deras samhällen avlöser 

varandra på en växtplats. 

Sumpskog: skog på blöt mark där träden har en medelhöjd på minst 3 m och 

krontäckningsgraden är minst 30 %. 

Surdråg: litet område med vattenmättad mark, ofta med rörligt markvatten. 

Särskilt skyddsvärda träd:  

• Jätteträd, dvs träd grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under 

brösthöjd.  

• Mycket gamla träd: gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag 

äldre än 140 år.  

• Grova hålträd: träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad 

hålighet i huvudstam.  

Både levande och döda träd ingår i definitionen av särskilt skyddsvärda träd. 

Torraka/torrträd: stående dött träd. 

Triviallövträd: de inhemska trädslagen al, asp, björk, rönn och sälg.  

Vindfälle: träd eller stam som fällts av vinden. 

Ädellövskog: skogsbestånd på minst ett halvt hektar där 70 % är lövträd och 

minst 50 % är ädla lövträd. 

Ädellövträd: de inhemska trädslagen alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär, lind 

och lönn. 

Överståndare: träd som förekommer glest i bestånd och som är väsentligt äldre 

än övriga träd i beståndet. 
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Bilaga 2: Skogsbruksmetoder 
 

Trakthyggesbruk 

Trakthyggesbruk är ett traditionellt sätt att driva skogsbruk som innebär att en 

ny generation träd etableras samtidigt i beståndet. Under uppväxten sköts 

beståndet med olika former av röjning och gallring, för att slutligen skördas 

genom slutavverkning, varpå ett nytt bestånd kan anläggas och cykeln upprepas. 

Hela beståndet är då likåldrigt. Trakthyggesbruk har varit helt dominerande i 

Sverige sedan 1950-talet.  

 

 

Hyggesfritt skogsbruk 

Hyggesfritt skogsbruk (kontinuitetsskogsbruk) är skogsbruksmetoder som inte 

kallägger marken. Det finns två huvudgrupper av hyggesfritt skogsbruk: 

antingen hyggesfritt med en- eller två skiktade skogar, eller skogsbruk med 

fullskiktade, olikåldriga skogar. 

 

Hyggesfritt skogsbruk med en- eller tvåskiktade skogar 

Här ingår olika former av skärmskogsbruk. Den äldre skogen glesas ut så att 

nya plantor får en chans att växa upp. Resultatet blir ett nytt skikt som på sikt 

tar över när de äldre skärmträden avverkas. Det här är en ganska vanlig metod i 

Sverige, där det historiskt har varit ca 20 % av arealen som föryngras med 

fröträd av tall. Det handlar fortfarande om ett trakthyggesbruk, men marken är 

aldrig helt kal. Kalmarkskänslan minskar ännu mer om skärmträden hålls lite 

längre än normalt, tills det nya skiktet blivit tillräckligt högt. Det fungerar för 

tall på torrare marker och gran på fuktigare marker. För bok är det den 

dominerande metoden.  

 

Hyggesfritt skogsbruk med fullskiktade, olikåldriga skogar 

I skiktade skogar växer större träd sida vid sida med mindre träd som väntar på 

sin tur att ta över. De små träden är ofta gamla, de har stått och stampat under 

lång tid. Mogna träd tas ut successivt efter vissa principer. All avverkning sker 

som gallring och skogsbeståndet ser ungefär likadant ut hela tiden. I den här 

gruppen hittar vi skötselsystem som blädning, Lübeckmodellen, 

måldiameterhuggning och även gammaldags plockhuggning. Lübeckmodellen 

är ett ”Naturnära kontinuitetsskogsbruk” vilket innebär skogsbruk genom 

plockhuggning, med utgångspunkt i de lokala förutsättningarna och i första 

hand med naturlig föryngring. Detta ger en skiktad blandskog utan kalhyggen. I 

Sverige kan vi bara få fullskiktade kontinuerliga skogar med skuggfördragande 

trädslag som gran och bok. Renodlad blädning med fullskiktade skogar är en 

ovanlig metod. Lübeckmodellen tar inte bara hänsyn till biologisk mångfald. 

Metoden minskar samtidigt riskerna som det rådande och kommande klimatet 

innebär för skogsbruket. 
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Andra metoder 

Luckhuggning innebär att den äldre skogen avverkas i små luckor med 25-50 

meters diameter. Luckorna växer igen med naturlig föryngring. 

Naturkulturmetoden har lite av en särställning. Målet är att maximera nuvärdet 

för träd som delar på gemensamma resurser. I det enskilda fallet kan det 

innebära allt från höggallring till kalhuggning, beroende på hur stor andel av 

träden som anses vara mogna. 
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Bilaga 3: Skogsbruksplanens uppbyggnad 
 

Syftet med en skogsbruksplan är att den ska ge överblick av skogen och vara ett 

bra underlag för att sköta skogen på ett rationellt och hållbart sätt. Planen är ett 

praktiskt verktyg för att besluta om vilka skogliga åtgärder som ska göras och 

vid vilken tidpunkt det ska ske för bästa resultat i skogen.  

 

Målklassning 

Målklassning är ett system för avvägning mellan produktion och andra värden i 

skogen. Om skogen är indelad i målklasser finns det utpekat var satsning på 

produktion avses i första hand och var det prioriteras andra värden i skogen. 

Målklassning är också ett krav om skogsbruket är certifierat. Det finns fyra 

olika målklasser: 

PG: Produktion med generell miljöhänsyn. Den vanligaste målklassen, här 

bedrivs skogsbruk för virkesproduktion, men naturligtvis gäller generell hänsyn 

vid varje åtgärd. 

PF (K): Produktion med förstärkt miljöhänsyn (Kombinerat mål). Här brukas 

skogen också för virkesproduktion men det finns ett miljöintresse utöver den 

generella hänsynen. 

NO: Naturvård, orört. Här kan det handla om till exempel gammal skog med 

mycket död ved eller en sumpskog. Skogen lämnas för fri utveckling. 

NS: Naturvård med skötsel. I NS-beståndet väger miljövärdena tyngst men de 

kan behöva bevaras eller förstärkas med naturvårdande skötsel. Exempel kan 

vara att frihugga gamla ekar eller att ta bort gran som håller på att ta över i en 

lövskog. 

 

Huggningsklass 

Vilket utvecklingsstadium avdelningen är i. K1=kalmark före 

föryngringsåtgärder, K2=kalmark som har föryngrats, R1=röjningsskog lägre än 

1,3 m, R2=röjningsskog över 1,3 m, G1=yngre gallringsskog, G2=äldre 

gallringsskog som uppnått lägsta ålder för slutavverkning, S1=yngre 

slutavverkningsbar skog, S2=mogen avverkningsbar skog som bör slutavverkas, 

S3=skog som är mogen att slutavverka men som bör sparas av till exempel 

naturvårdsskäl. 

 

Kartan 

Kartan i skogsbruksplanen ska tydligt visa ägogränser och gränser för de olika 

avdelningarna. Avdelningarna är oftast märkta med ett nummer som hänvisar 

till texten i planen.  

 

Ålder, ståndortsindex och volym 

Genomsnittlig ålder anges för beståndet. Ståndortsindex är ett mått på markens 

produktionsförmåga, för tall och gran den höjd de grövsta träden når vid 100 års 
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ålder. Volym anges oftast i skogskubikmeter (m3sk) för hela beståndet och per 

hektar. 

 

Trädslagsfördelning 

Anges ofta i tiotals procent som TGL (tall, gran, löv), TGLÄ (tall, gran, löv, 

ädellöv) eller TGBÖÄE (tall, gran, björk, övrigt löv, ädellöv, ek). Ibland kan 

fler trädslag ingå. TGB 271 betyder 20 % tall, 70 % gran och 10 % björk, räknat 

på volymen. 
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Bilaga 4: Ekologiska mål - bakgrund 
 

Lövskogar 

Lövskogar är normalt artrikare än barrskogar. Löv- och blandskogar upplevs 

dessutom oftast mer positivt av människor än rena barrskogar bl.a. genom sina 

årstidsväxlingar. Lövskog framhålls ibland som en naturtyp som innehåller fler 

kvaliteter av betydelse för återhämtning och stress. Arealen lövskogar kan ökas 

genom att selektiva röjningar och gallringar som gynnar lövträden utförs. Yngre 

granplanteringar kan avvecklas i vissa fall. I äldre barrskog kan gläntor skapas 

mitt i skogen och gallringar kan utföras i kantzonerna för att skapa plats för fler 

lövträd.  

 

Ädellövskogar är i allmänhet artrikare än övriga skogar. Ädellövskogar hyser 

många hotade växt- och djurarter. Speciellt värdefull är eken. Det finns minst 

500 insektsarter som är knutna till ek. Minst 1 500 arter, främst insekter, lavar 

och svampar, har eken som livsrum och näringskälla. Gamla ekar är känsliga för 

beskuggning och behöver fritt utrymme för kronan. Fristående ädellövträd som 

är välutvecklade kräver luft kring kronan och mycket ljus. Speciellt viktigt är att 

frihugga äldre spärrgreniga träd. Vid röjnings- och gallringsarbeten bör 

ädellövträden gynnas i förhållande till de övriga lövträden och barrträden. I 

yngre ekbestånd där det finns träd med möjlighet att utvecklas till vidkroniga 

ekar kan selektiva gallrings- och röjningsarbeten utföras. 

 

Äldre skog 

Äldre skog har i allmänhet en större biologisk mångfald än en yngre. 

Rekreationsvärdet i äldre skogar är oftast högre än i yngre skogar. Variationerna 

i en äldre skog blir mycket större genom förekomst av döda träd, gläntor och 

olikåldriga träd. Högre ålder på träden ger också en grövre struktur på barken 

som gynnar olika lavar och insekter. I skogar där träden står tätt blir de oftast 

inte så gamla. Gallringar och röjningar gynnar äldre träd. Äldre träd ges framför 

allt möjlighet att leva länge genom frihuggning.  

 

Sumpskog 

Sumpskog är en unik biotop för många specifika arter p.g.a. den höga och 

varierade graden av fuktighet. Lövsumpskogar har oftast en mer artrik insekts- 

och fågelfauna än andra skogar. Detta beror delvis på att mängden döda träd blir 

större än i övriga skogar då träden stundtals dränks av vatten. Både stående och 

liggande döda träd i fuktig miljö har ett högt värde som livsmiljö för många 

arter av insekter och mossor. Fåglar livnär sig i de insektsrika områdena och gör 

gärna bohål i träden. Genom att lägga igen diken och utföra dämningsarbeten 

kan gamla sumpskogar förbättras och nya sumpskogar skapas.  
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Variationen mellan och inom skogsbestånd 

Olika biotoper skapar förutsättningar för olika former av liv. Variation anses 

allmänt förhöja en naturupplevelse. Det är även viktigt att biotoperna är 

tillräckligt stora för att populationer ska kunna överleva, samt att det finns 

spridningsvägar mellan dem. Inom större skogsområden bör olika 

vegetationstyper skapas och utvecklas, bl.a. genom att förstärka olika 

delområdens speciella karaktärer. På så sätt skapas bättre möjligheter för olika 

växt- och djurarter att etablera sig. 

  

Död ved 

Döda träd är en bristvara i skogen, speciellt i produktionsskogar. Förekomst av 

död ved i skogsland-skapet är en förutsättning för långsiktig överlevnad av ett 

stort antal arter, både hotade, s.k. rödlistade arter och vanligt förekommande 

arter. Det gäller såväl mossor, lavar, svampar, insekter som fåglar. Enligt 

ArtDatabanken kräver 39 % av de rödlistade arterna i Sverige död ved för sin 

överlevnad. Ju äldre skogen är, desto mer död ved finns i den. I 

slutavverkningsmogna bestånd är mängden död ved dubbelt så stor som på 

hyggen där slutavverkning nyligen skett. För artbevarandet är det framför allt 

den grova döda veden (minst 30 cm) som är av stor vikt.  

 

Solitära träd  

Solitära, d.v.s. ensamstående träd, är mycket viktiga för många djur- och 

växtarter och de har dessutom stort upplevelsevärde för människan. Ju äldre och 

grövre trädet är desto större är naturvärdet. Döende och döda träd som står 

solbelyst på öppna platser har också ett speciellt högt värde som livsmiljö för 

många arter. Solitära träd utsätts för mycket vind och sol. De får då en extra torr 

och hård död ved som multnar mycket långsamt. Här trivs speciella arter av 

insekter och lavar, som genom att torr och hård ved blivit sällsynt även de håller 

på att försvinna. Träd, i första hand ekar, som har möjlighet att växa upp till fina 

solitära evighetsträd bör gynnas genom frihuggning.  

 

Skogsbryn 

Skogsbryn är viktiga övergångszoner mellan den öppna och den slutna marken. 

De utgör viktiga livsmiljöer, spridningsvägar och skydd för många växt- och 

djurarter. I skogsbrynens halvöppna miljö kan många arter, knutna både till 

öppna och slutna förhållanden, leva sida vid sida. Skogsbrynen är även mycket 

tilltalande miljöer för människan. Brynen bör röjas med ca 5-10 års mellanrum 

för att förhindra igenväxning av träd som skuggar buskskiktet. Buskar med bär, 

nötter och/eller rik blomning som hassel, rönn, olvon, brakved och sälg bör 

sparas. Det är även viktigt att spara svårbetade buskar och träd med taggar eller 

tornar som ger både skydd och fungerar som födo- och boplats för många olika 

fåglar, kräldjur och insekter. Flikiga bryn som ökar ytan och variationen bör 

skapas.  
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Gläntor  

Gläntor skapar en variation i klimat, vegetation och djurliv tack vare ökad 

ljusinstrålning och en vindskyddad miljö. Dessutom är gläntan en förutsättning 

för flera trädslag att föröka sig naturligt. Små gläntor öppnas i skogsbestånd 

genom att träd tas ned på ett mindre område. De öppna gläntorna måste 

bibehållas genom röjning och slåtter. Där det är lämpligt kan olika 

igenväxningsstadier få utvecklas och därmed ge en variation i ett enhetligt 

skogsbestånd.  

 

Sälg 

Andelen äldre träd av sälg har minskat i Sverige. Det drabbar tusentals arter 

som är beroende av sälgen. Sälgen är oerhört viktig för den biologiska 

mångfalden bland insekterna. Tidigt på våren utgör sälgen ibland den enda 

pollen- och nektarkällan för vilda bin och humlor. Flera arter av bin är helt 

anpassade till sälgen och dör om de inte hittar en blommande sälg. Många 

småfåglar besöker blommorna av sälg och vide för att dricka nektar. Det gäller 

särskilt sångare som just har återkommit från övervintringsområdena. En skog 

med gott om sälg är ofta en viltrik skog. Älg, rådjur och hare betar gärna sälg. I 

skogar med mycket sälg är det dessutom mindre älgskador på ungtallar. En stor 

andel av sälgen påträffas i skogsbryn som vetter mot jordbruksmark. 

 

Skyddsvärda träd 

Skyddsvärda träd är mycket viktiga för den biologiska mångfalden. För att 

skydda träden måste man veta var de finns och hur de ska skötas. Skyddsvärda 

träd har stor positiv inverkan på biologisk mångfald då de utgör livsmiljö och 

spridningskorridorer för ett stort antal arter. Då träd är långlivade kan åtgärder 

som genomförs nu ha effekter under en lång tidsperiod. Träden har även viktiga 

estetiska och kulturhistoriska värden.  
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 Alla nämnder 

Remiss av strategi och handlingsprogram för 
kommunägd skog 

Delegationsbeslut 

1 Förslag på strategi och handlingsprogram för kommunägd skog skickas 

på remiss till alla nämnder med svar senast den 30 september 2022.   

Delegationsbeslut enligt  

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser antagna 19 januari 2022, 

§ 6. 

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med representanter från 

kultur- och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat 

ett förslag på strategi och handlingsprogram för kommunägd skog. 

Dokumentet är det första för kommunens skogsinnehav. Syftet med 

skogsstrategin är att sätta upp mål för kommunens skogsinnehav, så att 

befintlig skogsbruksplan anpassas och att hänsyn tas till ekologiska, sociala, 

kulturella och ekonomiska värden. Skogsstrategin gäller enbart kommunägd 

skog.  

Falköpings kommun ska sträva mot att genom sitt skogsinnehav bevara och 

utveckla den biologiska mångfalden, kulturmiljövärden, rekreations‐ och 

upplevelsevärden till förmån för kommunens invånare. Samtidigt ska 

skogens ekonomiska värden tas tillvara genom föredömligt utförda 

skogsskötselåtgärder och lämpliga avverkningsmetoder användas för ett 

hållbart skogsbruk.  

Alla nämnder har nu möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. 

Svar skickas till kommunledningsförvaltningen senast den 30 september 

2022. Meddela om förlängd svarstid skulle behövas. 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 



Anmälda delegationsbeslut

Kultur- och fritidsnämnden, 2022-09-28

Dokumentid Diarienr Datum Beskrivning Handläggare

17079 202200062 2022-08-22 Avtal - Skissavtal Falköpings stadskärna Lilla Mösseberg Karin Hermansson

17134 202200066 2022-09-15 Protokollsutdrag 2022-09-13 § 41 Svar på remiss från kommunstyrelsen av Verksamhet
och drift av skidanläggning Mösseberg samt ändring av kommunstyrelsens och kultur-
och fritidsnämndens reglementen

Michelle Lunne

17140 202200016 2022-09-19 Anställning av personal inom kultur- och fritidsförvaltningen augusti 2022 Michelle Lunne



FÖRTECKNING ÖVER ANMÄLNINGSÄRENDEN 

Kultur- och fritidsnämnden 28 september 2022 

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 

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

Nr Ärende 

1 Beslut från Kommunfullmäktige § 91/2022 – Entledigande av Peter 

Spångberg Nordheim (KD) från uppdraget som ledamot i kultur- och 

fritidsnämnden 

2 Beslut från Kommunfullmäktige § 86/2022 – Ändring av riktlinjer för 

god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv 

 

 

 



 

 
 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-29 
 

 

  
 

 

§ 86 Dnr 2022/00216  

Ändring av riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
och hantering av resultatutjämningsreserv 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring av riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. 

2  Kommunfullmäktige beslutar att ändringen gäller från och med den 15 

september 2022 och ersätter nuvarande riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. som antogs av 

kommunfullmäktige den 19 december 2016, § 155.  

Sammanfattning 

God ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare 

och i ett längre tidsperspektiv. Enligt kommunallagen ska kommun-

fullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning i varje 

enskild kommun. Kommunfullmäktige har i Falköping kommuns flerårsplan 

beslutat om finansiella mål för perioden 2022-2024. Den nu föreslagna 

revideringen av riktlinjen för god ekonomisk hushållning och hantering av 

resultatutjämningsreserv överensstämmer med den av kommunfullmäktige 

beslutade flerårsplanen.  

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsen § 108/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-16 

 Förslag på ändrade riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 

hantering av resultatutjämningsreserv 

 Nu gällande riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 

resultatutjämningsreserv 

  

 

Paragrafen skickas till  
Samtliga nämnder 

Kommunledningsförvaltningen 

Kommunrevisionen 

            



 

 
 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-29 
 

 

  
 

 

§ 91 Dnr 2022/00372  

Entledigande av Peter Spångberg Nordheim (KD) från 
uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Peter Spångberg Nordheim 

(KD) från uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden från och 

med den 13 september 2022. 

2  Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget som ledamot i kultur- och 

fritidsnämnden från och med den 13 september 2022 lämnas vakant.  

Bakgrund 

Peter Spångberg Nordheim (KD) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som 

ledamot i kultur- och fritidsnämnden.  

Yrkanden 

Anna-Sara Ståtenhag (KD) yrkar att lämna uppdraget som ledamot i kultur- 

och fritidsnämnden vakant.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på Anna-Sara Ståtenhags (KD) yrkande och 

finner att kommunfullmäktige beslutar att entlediga Peter Spångberg 

Nordheim (KD) samt lämna uppdraget som ledamot i kultur- och 

fritidsnämnden vakant.        

  

 

Paragrafen skickas till  
Peter Spångberg Nordheim (KD) 

Byggnadsnämnden 

Löneenheten  

Anna-Karin Linder, administratör            
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