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§ 22 Dnr 2021/00042  

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsrapport per 
den 30 april 2022 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna kultur- och fritids-

nämndens verksamhetsrapport per den 30 april 2022.             

Sammanfattning 

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

normalitet. Planerade aktiviteter kan genomföras och förutsättningarna för 

måluppfyllelse är god. Samtidigt ses en risk med den höga ambitionsnivån 

som råder vilken behöver balanseras mot en långsiktig hållbarhet. Nya 

arbetsmetoder som tagits fram under pandemin behöver fortsätta att 

användas när de är ett bättre alternativ än tidigare arbetsmetoder. Förvalt-

ningen ser samverkan som en framgångsfaktor men det finns utmaningar att 

lösa för att effekten av samverkan ska öka. De tre strategierna från flerårs-

planen 2022–2024 återspeglas i arbetet mot målen.       

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 

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 



 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (3) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-10 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital signering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

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 

Bedömningen är att förvaltningen ser utmaningar i att möta den skuld som 

skapats till följd av restriktionerna kopplade till pandemin. Prioriteringar 

görs i verksamheterna för att på bästa sätt möta behoven som ses inom den 

givna budgetramen. I nuläget finns det ingenting som indikerar att god 

måluppfyllelse inte kommer att nås.  

Finansiering 

Ekonomisk analys är inte färdig i nuläget men redovisas på nämndens 

sammanträde 31 maj 2022.  

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. Men med god säkerhet kan det konsta-

teras 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 10 maj 2022 
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 Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsrapport per 
den 30 april 2022 

Förslag till beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna kultur- och fritids-

nämndens verksamhetsrapport per den 30 april 2022.        

Sammanfattning  

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

normalitet. Planerade aktiviteter kan genomföras och förutsättningarna för 

måluppfyllelse är god. Samtidigt ses en risk med den höga ambitionsnivån 

som råder vilken behöver balanseras mot en långsiktig hållbarhet. Nya 

arbetsmetoder som tagits fram under pandemin behöver fortsätta att 

användas när de är ett bättre alternativ än tidigare arbetsmetoder. Förvalt-

ningen ser samverkan som en framgångsfaktor men det finns utmaningar att 

lösa för att effekten av samverkan ska öka. De tre strategierna från flerårs-

planen 2022–2024 återspeglas i arbetet mot målen.      

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 

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

och innehåll 
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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 

Alla restriktioner på grund av pandemin upphörde i början av februari och 

därmed påverkas inte öppethållandet i badet, idrottshallar och Ekehagens 

Forntidsby m.m. längre av några begränsningar. Den allmänna prisökningen 

orsakad av oron i omvärlden börjar märkas inom förvaltningen. Liksom hos 

flera av kommunens förvaltningar, var sjukfrånvaron hög i början av året på 

grund av covid-19. Flera av nämndens verksamheter är säsongsanknutna och 

gör att förbrukningen inte är helt linjär under året. Av de extra medel som 

erhållits för strategiska utvecklingsprojekt har ännu endast en mindre del 

förbrukats. Förstärkt personalresurs på badet ger upphov till budgetavvikelse 

men som motverkas av vakans som uppstår innan ny förvaltningschef till-

träder under sommaren. Andra prognosavvikelser är i huvudsak knutna till 

de projekt som bedrivs med finansiering via statsbidrag eller från andra 

aktörer. Sammantaget visar prognosen, att den ekonomiska utvecklingen 

inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter, i huvudsak följer budgeten 

för året.  

Finansiering 

Nämndens budgetram för år 2022 enligt Verksamhetsplan för 2022–2024 

uppgår till 72 miljoner kronor. Två beslut finns som påverkar nämndens 

budgetram. Ett beslut i kommunfullmäktige som avser förändrade intern-

hyror och städkostnader där bland annat ingår minskade hyror för uppsagda 

samlingslokaler. Ett beslut i kommunstyrelsen som avser beviljade strate-

giska 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. Efter justeringar uppgår nämnd-

ens budgetram till 72,9 miljoner kronor. 

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 
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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. Men med god säkerhet kan det konsta-

teras 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 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 22/2022 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 13 maj 2022 

Verksamhetsrapport per den 30 april 2022       

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Linda Jakobsson 

Kvalitetsstrateg 
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Inledning

Syfte 
Syftet med verksamhetsrapporten är att vara ett 

verktyg för uppföljning av verksamhetsplan och en 

indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. De-

lårsrapporten syftar också till att tydliggöra att mål 

och ambitioner samspelar med de resurser som kom-

munen avsatt i verksamhetsplanen. Verksamhetsrap-

porten ska även fungera som ett underlag till eventu-

ella verksamhetsförändringar som kan behövas för 

att nå mål och ekonomiska resultat. 

Den kommunövergripande delårsrapporten har som 

utgångspunkt i kommunen som helhet, att varje 

nämnd har ansvar för att bidra till kommunfullmäkti-

ges övergripande mål och koppla till varje nämnds 

uppdrag 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 fritidsverk-

samhet. Kultur- och fritidsnämnden ska främja del-

aktighet och möjlighet till påverkan för dem som 

verksamheten riktar sig till. Kultur- och fritidsnämn-

den bedriver besöksnäringsverksamhet. Kultur- och 

fritidsnämnden ansvarar för kommunens folkbiblio-

tek och fullgör kommunens uppgifter enligt biblio-

tekslagen (2013:801). Kultur- och fritidsnämnden 

ansvarar för den museala verksamheten enligt mu-

seilagen (2017:563). 

Inom förvaltningen bedrivs en omfattande kontinu-

erlig verksamhet som beskrivs i respektive avdel-

ningsplan. 

Nämndens verksamheter vilar på historisk grund 

med utgångspunkter från kultur, idrott, civilsamhälle 

och ungdomspolitik. Det finns en lång tradition 

kring verksamheternas grunder som springer ur kun-

skap, demokrati och rättighetsfrågor såsom ordets 

makt, föreningsrätt, rösträtt, social sammanhållning 

m.m. Samhällets uppbyggnad kring god hälsa för 

alla har utvecklat stora delar av de insatser som 

nämnden ansvarar för idag. Det betyder också att da-

gens utveckling är en del av det långa perspektivet 

framåt.  

Organisation 
Inom avdelning Strategi och stab arbetar strateger 

förvaltningsövergripande 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 eko-

nomi samt nämndarbete. Avdelningen är placerad 

direkt under kultur- och fritidschefen och som till-

sammans med verksamhetschef och avdelningsche-

fer utgör förvaltningens övergripande stöd-, styr- 

och ledningsorganisation. Avdelningarna för Bad & 

Fritid, Bibliotek, Kulturarv och Öppen ungdoms-

verksamhet har varsin chef.  
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning 

Omvärldsförändringar som påverkat verksamheten 

I och med kriget i Ukraina har intresset för Agera 

Mera och volontärsinsatser ökat.  

Restriktionerna har tagits bort och verksamheterna 

har återgått till en mer normal vardag.  

Ökade el- och bränslepriser leder till ökade kostna-

der för hushållen. Det kan leda till att personer spa-

rar 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 må-

len, 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 

målens ikoner till kommunens övergripande mål 

stärks styrkedjan. Agendan ska tillsammans med 

kommunens övergripande mål, det lokala målet om 

fossilfrihet år 2030 samt kommunens klimatstrategi 

vara styrande för att kommunen långsiktigt ska 

kunna leverera 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 
Förvaltningschef Maria Wallengren har slutat sin an-

ställning i Falköpings kommun 20 mars 2022. Till-

förordnad förvaltningschef Torbjörn Lindgren tar 

över ansvaret tills ny förvaltningschef är anställd.  

Merparten av restriktionerna kopplade till pandemin 

togs bort 9 februari. Verksamheterna kunde återgå 

till mer normala förutsättningar.  
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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 biblio-

tek, 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, Digitali-

sering, Klimat och Trygghet.  

Till de tre första, av fyra fokusområden, finns det 

strategier som ska fungera som verktyg i arbetet 

med fokusområdena.  

 

Strategi för kultur- och fritidsnämnden 

Inkludering som arbetssätt. 

Där barn och unga, stad och landsbygd, trygghet 

och allas rätt att delta prioriteras.  

 

Strategi från flerårsplan 2022–2024 

Arbetsmarknadsstrategin 

 

Planerade insatsområden  

Metodutvecklande insatser ska prioriteras och ge-

nomföras.  

Förvaltningen ska utveckla och stärka befintliga 

och nya mötesplatser såsom biblioteksfilialer, före-

ningsliv, öppen ungdomsverksamhet på landsbyg-

den.  

Utifrån perspektivet jämlikhet ska tillgängligheten 

till lokaler, evenemang och mötesplatser utvecklas.  

Förvaltningen ska prioritera samverkan.  

Förvaltningen ska arbeta med hälsofrämjande insat-

ser som stärker den fysiska och psykiska hälsan.  

Förvaltningen ska utveckla arbetet med demokrati-

stärkande insatser.  

Avdelningsgemensamma aktiviteter för år 2022: 

 Planera föreningsfestival 

 Schyssta killar  

 Feriepraktik  

Valåret 2022 Årsredovisning 

 

 

  

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


 

VERKSAMHETSRAPPORT PER APRIL 2022 I KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND I 7 

 

 

Uppföljning och analys 

Analys av ovanstående siffror 

År 2021 var restriktionerna hårda under perioden 

januari till mars. Det innebar få sportlovsaktiviteter 

och aktiviteter i grupp generellt. Effekten blev att 

många valde att hitta på saker på egen hand och 

ofta utomhusaktiviteter. Utrustningen lånades på 

Fritidsbanken. Under sportlovet var det dessutom 

fint väder med snö och extra personal fick sättas in i 

verksamheten för att hinna med i det höga trycket. I 

år låg det inte snö på sportlovet och det påverkade 

tydligt antalet utlån.  

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. Det har varit ett hårt tryck under våren. 

Verksamheten har också kunnat erbjuda arrange-

mang 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 lig-

ger något lågt och behöver arbetas ikapp. Tydligt är 

att Ramadan har påverkat antalet besökare negativt 

i år.   

Besöksnivån på museet är tillbaka på samma nivå 

som innan pandemin. Detta trots att inga skolor be-

sökte museet under årets två första månader på 

grund av kvarvarande restriktioner. Målgruppen 

Skolelever återhämtade sig starkt under mars och 

april vilket till stora delar kan kopplas till projektet 

Schyssta killar, men också till klasser som återvän-

der för forntid och historia. Extra roligt att se är att 
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över hälften av alla barn/unga som besökt museet 

faktiskt gjort det på sin fritid, inte under skoltid.  

Ekehagens Forntidsby är tillbaka på samma bok-

ningsnivå som innan pandemin. Nu syns det att 

skolklasser från andra kommuner återvänder.  

Endast 80 personer släpptes in samtidigt till Oden-

badet i januari på grund av restriktioner. Detta med-

för ett tapp på totala antalet besök. Under sportlovet 

var det inga restriktioner och många besökare me-

dan det var färre besökare i mars. Antalet grupper 

som genomförs är maxat och alla grupper är fullbo-

kade. När efterfrågan är stor är det viktigt att hålla 

fokus på grunduppdraget för att prioritera rätt. För 

att klara av att möta skolans behov av simundervis-

ning har förändringar gjorts så att skolbesöken 

främst erbjuds till elever som inte kan simma. Detta 

medför färre antal besök i målgruppen skolelever, 

men kvalitén blir högre och antalet simkunniga för-

väntas öka. Tydligt är att gymmet inte har återhäm-

tat sig efter pandemin, vilket även påverkar badets 

intäkter.  

I övrigt ses stor ökning av antalet frivilliga som sö-

ker sig till Agera Mera. Antalet har ökat från 13 till 

68 anmälda. I och med kriget i Ukraina har intresset 

för Agera Mera och volontärsinsatser ökat. Inga 

uppdrag har skapats i relation till Ukrainska flyk-

tingar då kommunen inte fått några placeringar 

ännu. De som anmält sig har istället erbjudits andra 

typer av uppdrag och många har blivit matchade 

mot uppdrag. Människor känner ett behov av att en-

gagera sig i oroande situationer.  

I sporthallar och samlingslokaler ses bokningsni-

våer ligga på samma nivå som innan pandemin. Ar-

rangemang kommer tillbaka. Handbollen verkar 

öka i popularitet medan innebandy minskat.  

Övergripande analys och mönster som ses 

Till stor del har verksamheterna börjat hitta tillbaka 

till någon form av normalitet men nya utmaningar 

har uppstått. Mötesplatser som tidigare haft begrän-

sat antal besökare kan upplevas trånga. Både perso-

nal och besökare är ovana vid stora grupper och 

många besökare. Både personal och besökare har 

delvis blivit ”bortskämda” med en högre kvalité i 

form av små grupper, hög personaltäthet i förhål-

lande till besökare, mindre sammanhang etc.  

Verksamheterna brottas med hög ambition kontra 

långsiktig hållbarhet. I stort genomförs allt fler fy-

siska aktiviteter igen. Viktigt är att prioritera när det 

fysiska kontra det digitala är att föredra. Ett alterna-

tiv som har tagits i bruk inom någon verksamhet är 

att köpa in en digital tjänst av företag. Då underlät-

tas arbetet samtidigt som kvalitén höjs.   

Inom samtliga verksamheter ses en tydlig trend att 

föräldrar vill att barnen börjar med aktiviteter i allt 

tidigare åldrar.  

Förändringar ses kopplade till evenemang där bil-

jetter/bokning krävs. Många bokar biljetter väldigt 

sent, nära inpå evenemang. Allt fler ändrar sig i 

sista minuten och kommer inte till evenemanget.  

Inom gruppen arrangörer finns olika beteenden, me-

dan vissa genomför väljer andra att avvakta. Tydli-

gare är att arrangörer har behov av andra stöd än 

pengar.  

Metodutvecklande insatser ska prioriteras och ge-

nomföras  

Projektet Schyssta killar har genomförts av avdel-

ning Kulturarv och Öppen ungdomsverksamhet. 

Ämnet engagerar och har gett mersmak. Personer 

blir provocerade, arga, tycker det är viktigt och blir 

berörda. Tydligt behov ses av att arbeta med stora 

och viktiga frågor som berör. Skolorna har visat 

stort intresse och återkopplat positiv feedback. Be-

hovet finns att lyfta frågor som på olika sätt berör 

demokrati och allas lika värde såsom jämställdhet 

som varit i fokus i denna insats. Effekt när vi väljer 

ett fokusområde på förvaltningen och jobbar till-

sammans: vi når många fler, vi delar kompetenser, 

större genomslag och effekt.  

Ny metod har testats för kulturevenemang för barn 

och unga i syfte att nå nya grupper. Resultatet är att 

en ny målgrupp har nåtts. Framöver finns ambi-

tionen att skapa fler ”riktiga” möten mellan männi-

skor istället för att bara ”befinna sig” i samma lo-

kal.  

Kulturklubben är en ny enklare form av kultursko-

lans verksamhet. Syftet har varit att sänka tröskeln 

för fler att använda sig av kulturskolan. Resultatet 

är över förväntan och det är kö till verksamheten 

både i Floby och Falköping.  

Shared reading är en metod där en mindre grupp lä-

ser en text gemensamt. Metoden väcker nyfikenhet 

för litteratur och bibliotek.   

Bidragsutredning pågår genom föreningsdialog om 

framtidens stöd och bidrag. Här används en fors-

kare som extern utredare för att få fram ett djuplo-

dande underlag. Detta underlag kompletteras med 
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tjänstepersoners verksamhetskunskap och fokusin-

tervjuer/gruppintervjuer från föreningar, studieför-

bund och andra aktörer kring civilsamhällets utma-

ningar och möjligheter. Ambitionen är att få fram 

ett brett och djuplodande material samt stärkt enga-

gemang från civilsamhället till följd av delaktighet i 

arbetet. Arbetet pågår och förväntas bli klart innan 

sommaren.  

Positiv effekt syns inom det områdesbaserade arbe-

tet. I samverkan med civilsamhälle och ideella ökar 

resurseffektiviteten då det behövs färre fritidsledare 

vid aktiviteter. Detta ses också som ett sätt att nå ut 

med information om fritidsledarens arbete. Intresset 

kring fritidsledares roll ökar.   

Stöttat upp i varandras verksamheter i avdelning 

Bad och Fritid. Ökad flexibilitet och samverkan 

kring personal.  

Förvaltningen ska prioritera samverkan 

Framgångsrikt samarbete internt mellan bad och fri-

tid visar vikten av fortsatt arbete för utvecklad sam-

verkan såväl internt som externt.  

När bad och fritid utvecklat samarbetet har högre 

effektivitet, bättre kvalité samt ekonomisk bespa-

ring skapats. Medarbetare inom de olika verksam-

heterna hjälps åt och därmed kan god service upp-

rätthållas även när medarbetare blir sjuka eller be-

lastningen ökar. Detta ger också en kompetensut-

veckling av personalen, de blir bredare i sin kompe-

tens, får mer varierade arbetsuppgifter, större varia-

tion i sin vardag.  

Framgångsrikt samarbete genomfördes i samband 

med att krisen i Ukraina startade och förvaltning-

arna gick samman i syfte att förbereda organisa-

tionen för ett omdanande mottagande av flyktingar. 

Den akuta karaktären för uppdraget gjorde att arbe-

tet behövde startas upp omgående och prioriteras 

vilket samtliga förvaltningar gjorde.  

Utmaningar som ses med samverkan med andra 

förvaltningar är att normen för de flesta är att arbeta 

dagtid på vardagar istället för att anpassa arbetstid 

efter de behov som behöver mötas. Ett bristande 

mandat för uppdraget ses allt för ofta vid samver-

kansarbete. Det tillitsbaserade arbetet behöver stär-

kas.  

Praktiska förbättringsområden för samverkan ses 

också. En tydlig brist i systemtänk finns utifrån att 

fastigheter och lokaler ska kunna nyttjas av fler och 

i fler syften. Exempel på detta är när passagesystem 

för fastigheter fungerar väl gällande själva skalet av 

fastigheteten. Inpassering sker genom programme-

rad tagg eller passerkort. Men för att sedan nå loka-

lerna behövs nycklar. För att utomstående ska 

kunna nyttja lokalerna krävs mycket planering och 

administration. Att investera i passagesystem som 

fungerar effektivt även in i lokalerna kräver resurser 

initialt men kommer höja effektiviteten löpande och 

förutspås bli ett lönsamt alternativ på sikt.  

Framgångsfaktorer som har identifierats i det lyck-

ade samverkansarbetet är bland annat rätt profes-

sion in i uppdraget, gemensamt intresse och ansvar 

för arbetet, gemensamt mål med uppdraget, tydligt 

och avgränsat uppdrag, mandat för arbete och be-

slut som uppdraget kräver och täta träffar med den 

ansvariga gruppen där man återkopplar vad som ge-

nomförts sedan sist.  

Lovarrangörsgrupp Kultur- och fritidsförvaltningen 

tillsammans med Connect och kulturskolan. Plane-

rar program och tema etc. Effekter som ses av sam-

verkan är att olika målgrupper nås, helhetssyn 

skapas kring loven, effektiv planering av aktiviteter 

utifrån innehåll, plats, tid och ålder samt mer kraft-

full marknadsföring. Utöver detta skapas förutsätt-

ningar för ytterligare samverkan genom gruppen 

när verksamheterna lär känna varandra. Till exem-

pel samverkade Connect och kulturskolan kring 

påsklovet.  

Vid genomförande av nya eller mindre etablerade 

arrangemang ses positiva effekter av att ansluta sig 

till redan etablerade arrangemang. Exempel är Mu-

seirallyt som anslutit sig till konstrundan som ge-

nomfördes i påsk. Större genomslagskraft och 

bättre marknadsföringskanaler ses som en effekt. 

Avdelningsgemensamma aktiviteter för år 2022 

Planera föreningsfestival 

Innan covid-19 gjordes en ansats att arrangera en 

föreningsfestival. Festivalen skulle vara en metod 

för att uppnå samverkan med och mellan civilsam-

hälle och som ett sätt för föreningar att visa sin 

verksamhet. På grund av covid-19 har insatsen flyt-

tats fram i tiden. Förvaltningens bedömning utifrån 

nuläget är att det är ett större behov av andra typer 

av insatser för att stötta och möta civilsamhället. 

Stöd och samverkan behöver anpassas utifrån den 

aktuella föreningens behov. I tillägg finns idag lik-

nande sammanhang som erbjuder föreningen att sy-

nas utåt mot nya målgrupper såsom familjelördag 

och den samlade lovverksamheten.  
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Schyssta killar 

Arbetet med schyssta killar har genomförts i flera 

olika delar såsom utställning, projekt mot skolan 

årskurs 7 och evenemang etc.  

Större delen av årskurs 7 har nåtts, 281 elever. 

Många klasser från första och andra året på gymna-

siet har nåtts. De flesta har varit från samhällspro-

grammet samt barn och fritid. Totalt 215 elever från 

gymnasiet.  

I efterhand analyseras för- och nackdelar utifrån 

elevernas ålder och mognadsgrad.  

Åk 7 kan ibland kanske upplevas lite unga, men är 

å andra sidan formbara. En del elever blev lite för-

virrade då de inte hade funderat över frågorna tidi-

gare och kunde ha svårt att relatera till dem. 

Upplevelsen från medarbetarna är att arrange-

manget fungerade bäst för gymnasieeleverna. Några 

år äldre har de mer erfarenhet, större mognad och 

har lättare att relatera till ämnet. Delar av utställ-

ningen har stått på gymnasiet och på så sätt har fler 

elever kunnat ta del av arrangemanget. Gymnasiet 

byggde också på med en genusvecka på samhälls-

programmet. 

Något mönster mellan stad och landsbygd om vart 

det ”finns” mest machokultur kan inte ses. Däremot 

kan konstateras att kulturen varierar mellan olika 

skolklasser.  

Arrangemanget har genomförts av museet och öp-

pen ungdomsverksamhet och har funkat mycket 

bra. Mervärde ses av samverkan såsom att verksam-

heternas olika kompetenser kompletterar och lyfter 

varandra. Fritidsledare har kopplats ihop med skol-

klasser från de områden medarbetaren verkar och 

på så sätt ökas tryggheten i arbetet då det till stor 

del redan finns en relation mellan medarbetare och 

elev. Dessutom skapas en gemensam bild av och 

kunskap kring ämnet ”machokultur” som fritidsle-

dare och elev kan prata vidare om när de ses framö-

ver.  

Insatsen har fått ett stort genomslag och skolorna 

har gett positiv feedback.  

Framöver ses möjlighet att bjuda in fler förvalt-

ningar och även dess nämnder till arrangemang som 

ses intressanta för fler. Dessutom kan arrangemang 

av lärande karaktär läggas in som utbildning i den 

kommungemensamma utbildningskalendern.  

Generellt ses det som positivt att bestämma några 

gemensamma teman/arrangemang att arbeta med 

tillsammans.  

Ett viktigt uppdrag för förvaltningen är att skapa di-

alog för ökad förståelse mellan intressegrupper i det 

allt mer segregerade samhället. Möjligheter framåt 

kan vara att identifiera ett antal områden att arbeta 

med i samband med redan befintliga temadagar 

såsom förintelsens minnesdag, Earth Hour, en 

vecka fri från våld etc.  
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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 
medborgarna känner stolthet. 

Nämnden arbetar med besöksmål såsom 

Ekehagens Forntidsby, Odenbadet och Fal-

bygdens museum och lyfter fram Falköpings unika 

kultur- och naturarv. Ekehagens Forntidsby ska ha 

ett starkt varumärke som sätter Falbygden på kartan. 

Verksamheterna strävar efter att besökaren får de 

bästa av upplevelser oavsett om det är på Ekehagens 

Forntidsby, Odenbadet eller till någon av kommu-

nens naturnära platser.  

Kultur- och fritidsnämnden arbetar för god tillgång 

till grönområden, friluftsområden och närheten till 

platser för rörelse. 

Kultur- och fritidsnämnden använder konst och kul-

tur, evenemang och projekt som verktyg för att nå 

målet. 

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 modigt och kreativt arbetssätt och innehåll. 

 

Där barn och unga, stad och landsbygd, trygghet och 

allas rätt att delta prioriteras.  

Strategi från flerårsplan 2022–2024 

Digitaliseringsstrategin 

 

Planerade insatsområden  

I linje med kommunens satsning för ett levande 

centrum ska konst och kultur utvecklas i central-   

orten Falköping.  

Evenemang ska användas som metod och prioriteras 

i arbetet.  

Aktivitetsytor och platser att röra sig på ska bli fler.  

Besökarens möjlighet till upplevelser ska förmeras.  

Falköpings kultur- och naturarvsarbete ska utveck-

las.  

Förvaltningen ska prioritera samverkan.  

Avdelningsgemensamma aktiviteter för 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 

Evenemang ska användas som metod och prioriteras 

i arbetet 

Evenemang används som metod för medborgardia-

log och kunskapsspridning, för att väcka samhällsen-

gagemang och skapa möten mellan människor vilket 

främjar ett inkluderande samhälle med aktiva invå-

nare. 

Goda effekter ses av genomförda evenemang såsom 

förståelse för och kunskap om varandras verksam-

heter, goda relationer och fler effektiva samverkans-

former där nya målgrupper får tillgång till verksam-

heterna och förvaltningens mötesplatser.  

På en kommunövergripande nivå ses behov av att 

sätta en riktning för arbete för ökad effekt.  

Vilka evenemang ska vi satsa ytterligare på? 

Vilka nya evenemang ska skapas? 

Möjligheter ses att utveckla volontärverksamheten 

med arrangörs-/värdskapsuppdrag vilket skulle vara 

ett gynnsamt sätt att förmera evenemangen.  

Digitaliseringsstrategin  

Bokningssystemet Actor ger en serviceförbättring då 

kunder kan boka mer själva. Effekt som ses är ökad 

tillgänglighet och minskad arbetsbelastning.  
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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 näringsverksamhet. 

Nämndens verksamheter arbetar för hög 

service och gott bemötande.  

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 modigt och kreativt arbetssätt och innehåll. 

 

Där barn och unga, stad och landsbygd, trygghet och 

allas rätt att delta prioriteras.  

 

Planerade insatsområden  

Förvaltningen ska prioritera samverkan.  

 

 

  

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

med en tillitsbaserad styrning 

 

 

Globala mål ur Agenda 2030 prioriterade för Falköpings kommun. 

 

 Verksamheterna är till för kommuninvå-
narna 

 

Förvaltningens organisation ger utrymme 

för medarbetarna att utveckla idéer och förändra 

inom verksamheterna. Medarbetarna, deras omställ-

ningsförmåga, kompetens och kunskap är den viktig-

aste resursen för att uppnå optimalt användande av 

förvaltningens resurser. 

Gemensamt fokusområde för förvaltningens kvali-

tetsarbete tas fram varje år. Det valda fokusområdet 

ligger till grund för kunskapshöjande insatser som 

förvaltningens samtliga medarbetare tar del av.  

Nätverkande och omvärldsbevakning samt kontinu-

erlig uppföljning av medborgarnas åsikter om verk-

samheten utvecklar förvaltningens arbete. 

Förvaltningen genomför dialoger för att tillvarata 

medborgarnas intresse, kunskap och önskemål i frå-

gor som rör verksamheterna.   

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 

Planerade insatsområden  

Förvaltningen ska arbeta för att ta miljö- och klimat-

ansvar samt effektivt hushålla med naturens resurser.  

Stöd och kunskap ska ges till övriga förvaltningar i 

arbetet med Barnkonventionen.  

Ständigt pågående utveckling genom alla medarbe-

tares deltagande ska förbättra förvaltningens verk-

samheter.  

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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Uppföljning och analys 

Förvaltningen ska arbeta för att ta miljö- och kli-

matansvar samt effektivt hushålla med naturens re-

surser. 

För att minska den negativa påverkan på miljön har 

inköpsavdelningen tagit fram en lista över de mest 

miljövänliga alternativen av engångsartiklar. För-

valtningen genomför en översyn av de engångsartik-

lar som ses nödvändiga och kommer att övergå till 

de alternativ som inköpsavdelningen rekommende-

rar. Den negativa effekten kan bli ökade kostnader 

då de miljövänliga alternativen är dyrare.  

Ett led i arbetet för minskad klimatpåverkan är styr-

dokument, policy för tjänsteresor, som i nuläget är 

på remiss. Förändringar gällande resor i tjänsten 

kommer sannolikt att ske.  

Earth Hour är ett exempel på evenemang i samver-

kan där temat är miljö och klimat. Kommunens för-

valtningar har arbetat tillsammans med föreningar 

och skapat aktiviteter. Arrangemangen har tydlig 

koppling till klimatstrategin där såväl aktiviteter som 

möten skapats för att uppmärksamma och inspirera 

invånare till klimatsmarta val i vardagen.  

Ständigt pågående utveckling genom alla medarbe-

tares deltagande ska förbättra förvaltningens verk-

samheter 

Förvaltningen arbetar sedan ett antal år utifrån prin-

ciperna om tillitsbaserad styrning och ledning. Tyd-

ligt mandat och regelbunden prestigelös dialog är 

viktiga förutsättningar. Styrkan i det tillitsbaserade 

ses till exempel vid samverkan med andra, där med-

arbetaren vet vilket mandat den har. I situationen 

som blivit under våren när förvaltningschefen har 

slutat syns det tydligt att arbetet ändå fortsätter ut-

vecklas. Den styr- och ledgrupp som tillsammans ar-

betar med strategiska frågor såväl som mer var-

dagsnära aktiviteter har tillsammans en god kompe-

tens och bra kännedom om varandras ansvarsområ-

den. Tilliten inom gruppen, tydligheten i ansvarsom-

råden, mandatet och det generösa klimatet i gruppen 

skapar en trygg och stabil grund i arbetet. Respek-

tive avdelningschef arbetar också utifrån det tillits-

baserade ledarskapet. När förvaltningen möts på ge-

mensamma medarbetardagar märks det att medarbe-

tarna är vana att arbeta tillsammans med att hitta 

idéer och lösningar. Ett prestigelöst och positivt kli-

mat råder vilket är ett gott betyg.  

Medarbetardagar har genomförts under våren med 

god uppslutning från avdelningarna inom förvalt-

ningen. För att återkoppla från tidigare medarbetar-

dagar redovisades några av de arbeten som initierats 

genom goda idéer med ursprung från dessa gemen-

samma arbetsdagar. Därefter fokuserades arbetet på 

frågan om hur kultur- och fritidsförvaltningen kan 

ställa om arbetet för att fortsätta skapa goda värden 

för invånarna med mindre resurser. Effekter som ses 

av dessa förvaltningsgemensamma dagar är positiva 

för såväl arbetsmiljön som kommunens ekonomi. 

Genom samverkan inom förvaltningen skapas goda 

idéer, ökad förståelse och stärkta relationer. Kultur-

och fritidsförvaltningen blir starkare, effektivare och 

smartare när vi arbetar tillsammans.  

Schyssta killar – utbildning machokultur  

Förvaltningens avdelningar har genomfört utbild-

ningen.  

Kunskapshöjande insatser inom tillitsbaserad styr-

ning och ledning 

Till följd av byte av förvaltningschef har beslut ta-

gits om att avvakta med denna insats. På så sätt 

kommer den nya förvaltningschefen som tillsätts att 

vara en del av den kunskapshöjande insatsen. 
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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 

vision till verksamheterna.  

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål- och re-

sultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet och 

analys av resultat. Kommunen har initierat och på-

börjat ett utvecklingsarbete för att få en gemensam 

struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är långsik-

tigt och ska bidra till en ökad samsyn och systematik 

samt skapa förutsättningar för en helhetsbild 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 utvecklingsom-

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 resul-

tat och måluppfyllelse sker tre gånger per år i sam-

band med tertialredovisning. Tyngdpunkten för re-

dovisning av mål ligger vid delårsredovisning efter 

tertial två och helårsredovisning.  

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 

alltid 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 

politiker. 

Chefer följer regelbundet upp målen tillsammans 

med medarbetare enligt “kugghjulsmodellen” un-

der året. Controller och strateg genomför målupp-

följning med avdelningarna och dess medarbetare 

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

kus och den röda tråden inom förvaltningen stärks. 

Samtidigt fångas medarbetarnas kunskap upp till 

den samlade bedömningen och senare utveck-

lingen inom förvaltningen. Löpande under året 

träffar avdelningschefer ekonom för uppföljning 

av budget. Utöver detta genomförs både uppfölj-

ning och planering av mål och ekonomi i styr- och 

ledgruppen. Arbetsprocessen för uppföljning gene-

rerar ständiga förbättringar och ökar flexibiliteten i 

förvaltningen. Sättet att mötas i större grupp stär-

ker förvaltningens samverkan och förståelse in-

ternt.  

För att öka kännedomen om varandras ansvarsom-

råden, utmaningar och arbete genomförs arbetsmö-

ten där samtliga medarbetare inom förvaltningen 

bjuds in att delta i framtagandet av verksamhets-

planen för kommande år och uppföljning av verk-

samhetsplanen för innevarande år. Ambitionen 

med denna metod är att öka samverkan mellan av-

delningarna, tillvarata medarbetarnas kompetens 

och idéer vilket ska gynna det innovativa arbetet 

inom förvaltningen.  

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse ligger 

tillgängliga för medarbetarna på Falnet och in-

formation om detta mejlas till samtliga medarbe-

tare när det är aktuellt.  
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Verksamhetsuppföljning 

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

tur- och fritidsnämndens reglerade uppdrag. Fler 

barn som inte lärt sig simma, föreningar som mins-

kat verksamhet och färre ungdomar som varit fysiskt 

aktiva, läsförståelse som minskar när ytor mellan 

bibliotekarier 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. Vilka mötesplatser ska finnas? 

Vilka anläggningar ska finnas och var ska de finnas? 

På vilket sätt ska verksamheterna bedrivas för att nå 

så många som möjligt på ett så bra sätt som möjligt? 

Falköpings struktur idag utmanar när resurser ska 

fördelas. Det kommer sannolikt att behövas en kul-

tur- och fritidsstrategi som är politiskt antagen som 

sätter riktningen i sektorns frågor kopplat till kom-

munens övergripande utveckling. 
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Personaluppföljning  

 

Uppföljning av nämndens 

personalplanering 
Av budgetens 74,1 årsarbetare är det cirka 62 

stycken som är tillsvidareanställda och cirka tolv 

stycken som är säsongs- eller timanställningar. Sä-

songsvariationer påverkar årsarbetartalet för flera av 

kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter med 

exempelvis timanställningar under sommarperioden 

på badet och öppen ungdomsverksamhet som dess-

utom har aktiviteter under skollov. Kulturarvsverk-

samheten har perioder under vår och höst för skol-

verksamhet och därutöver turism under sommaren. 

Fritid har vintersäsong med snöläggning av skidspår 

beroende på väderförhållanden. Större delen av sä-

songspåverkan ligger utanför perioden januari till 

april och innebär att årsarbetarantalet nu är lägre än 

budget. Vakans uppstod i mars då förvaltningsche-

fen slutade. Nyrekrytering av ungdomskonsulent på 

öppen ungdomsverksamhet gjordes vid årets början. 

Från slutet av förra året, med pik i januari, var en pe-

riod med ökande sjukfrånvaron med koppling till  

covid-19 som också påverkade antalet frånvarodagar 

för vård av barn (VAB). För övrigt är sjukfrånvaron 

i år lägre än förra året vilket inte ses i statistiken i ta-

bellen eftersom den präglas av det höga talet från ja-

nuari. 

Förväntad utveckling 
Ny förvaltningschef är tillsatt och börjar sin anställ-

ning under sommaren. En pensionsavgång inom ad-

ministrationen återbesätts med ny medarbetare under 

juni. Ytterligare en tjänst inom administrationen blir 

vakant inom kort som delvis kommer att återbesättas 

i samverkan med annan förvaltning. 

  

PERSONALUPPFÖLJNING 
UTFALL

2021 

UTFALL 

APRIL 2022 

BUDGET 

2022 

PROGNOS 

2022 

PROGNOS-

AVVK 

Årsarbetare 75,7 70,4 74,1 -74,1

Pensionsavgångar 0,0 0,0 2,0 -2,0

Rekryteringar 5,0 1,0 1,0 -1,0

Frånvaro jan-april 2021 jan-april 

Sjukfrånvaro - antal sjuktimmar av

tillgängliga ordinarie arbetstid %

  Totalt 5,9% 6,0%

  Kvinnor 8,9% 8,9%

  Män 1,1% 2,2%

  Varav över 60 dagar 53,9% 47,5%

      -29 år 2,4% 3,0%

  30-49 år 4,8% 4,4%

  50 år - 9,2% 10,0%

Andel arbetstagare som inte har 79,1% 70,7%

någon sjukfrånvaro alls

Andel arbetstagare med 1-5 10,1% 13,3%

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 0,6mnkr. 

Riktade medel för förstärkt arbete med områdesba-

serad utveckling i kommunen ingår i budgetramen 

med -1,0 mnkr. 

En nyhet för året är att kostnadsökning för  nya lö-

neavtal ingår i nämndens ram. Årets löneavtal har 

tidigare budgeterats i en central lönepott under 

kommunstyrelsen. För året ingår preliminärt -0,7 

mnkr för nio månader utifrån prisindex för kommu-

nal verksamhet (2,2 %). 

Justeringar 

Två beslut finns som påverkar nämndens budget-

ram. Beslutet i kommunfullmäktiges § 11 avser för-

ändrade internhyror och städkostnader där bland an-

nat ingår minskade hyror för uppsagda samlings- 

lokaler. Beslutet i kommunstyrelsens § 55 avser  

beviljade 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. Efter juste-

ringar uppgår 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 

genom samverkan. I det områdesbaserade arbetet 

vill förvaltningen därför skapa ett nära samarbete 

med andra kommunala förvaltningar, boende och 

olika lokala aktörer inom områdena Vartofta, Kin-

narp, Gudhem, Stenstorp, Floby och i Falköpings 

tätort med fokus på Dotorp. Insatserna syftar till att 

öka det lokala engagemanget och människors eget 

deltagande för att stärka områdets upplevda trygg-

het, demokrati samt rätten till meningsfull verksam-

het som inkluderar och stärker de prosociala kraf-

terna i området. 

Förväntad utveckling 
Medel från annan finansiering beräknas uppgå till 

cirka 1 mnkr. Statsbidrag erhålls från Statens kul-

turråd och verket för innovationssystem (Vinnova). 

Projektmedel fås även från Skaraborgs Kommunal-

förbund för ett metodutvecklingsprojekt där samt-

liga skaraborgskommuner deltar. Kostnader för pro-

jektens genomförande balanseras mot bidragens 

storlek. 

Budgetramen kan komma att ändras om faktiskt ut-

fall av årets lönerörelse avviker från den prelimi-

nära lönepotten. Den preliminära potten är placerad 

på verksamhet ”Stab & strategi” i avvaktan på be-

räkning av slutligt utfall. Även kapitalkostnader en-

ligt bokslut 2021 kan komma att förändra nämn-

dens ram. Beslut väntas under sommaren. 

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 

besökarna har återvänt och förhoppningen är att det 

ska vara bestående. 

Den allmänna prisökningen orsakad av oron i 

världsläget påverkar förvaltningen, där prisutveck-

lingen på el, drivmedel, livsmedel och kemiska pro-

dukter hittills har uppmärksammats. Det är ännu 

svårt att överblicka nivån av de effekter som prisök-

ningarna kan medföra.  

BUDGETRAMFÖRÄNDRING (tkr) 
BUDGET

1 JAN 
KF § 11 KS § 55 

BUDGET

30 APR 

Verksamhetsområden

Stab & strategi -13 291 12 -590 -13 869

Kultur -15 995 65 -15 930

Fritid -42 714 663 -1 000 -43 051

SUMMA BUDGET -72 000 740 -1 590 0 -72 850
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Ekonomiska rapporter 

per april 2022 

Kultur- och fritidsnämnd 
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Ekonomiska rapporter 

Resultatrapport 

 

Utfall 
Nämndens utfall per april uppgår till -22,3 mnkr och 

utgör 31 % av årets budget. 

Alla restriktioner på grund av pandemin upphörde i 

början av februari och därmed påverkas inte öppet-

hållandet i badet, idrottshallar och Ekehagens Forn-

tidsby m.m. längre av några begränsningar. Den all-

männa prisökningen orsakad av oron i omvärlden 

börjar märkas inom förvaltningen. Av de extra me-

del som erhållits för strategiska utvecklingsprojekt 

har endast en mindre del förbrukats. Flera av nämn-

dens verksamheter är dessutom säsongsanknutna och 

gör att förbrukningen inte är helt linjär under året. 

Liksom hos flera av kommunens förvaltningar, var 

sjukfrånvaron hög i början av året på grund av      

covid-19. Statens ersättning för höga sjukkostnader 

ersatte cirka 65 % av kostnaderna från december till 

mars. I interna intäkter ingår hållbarhetsutskottets bi-

drag till Familjelördag för hela året då den inte är 

möjlig att periodisera. 

Prognos 
Prognosen för årets utfall uppgår till -72,9 mnkr och 

visar inte någon avvikelse mot budget. 

I nuläget görs bedömningen att nämndens ekonomi 

är i balans. Prognosavvikelserna är i huvudsak 

knutna till bidragsmedel från Statens kulturråd för 

Stärkta bibliotek och litteraturinköp samt från Skara-

borgs kommunalförbund för ett projekt om metoder 

för utvärdering av kulturutbudets effekter som bed-

rivs tillsammans med samtliga kommuner i Skara-

borg. 

Förstärkt personalresurs på badet ger upphov till 

budgetavvikelse men  motverkas av vakans innan ny 

förvaltningschef tillträder under sommaren. 

I prognosen ingår inte eventuella effekter av prisök-

ningarna orsakade av oron i omvärlden då effekterna 

är osäkra och svåra att överblicka i nuläget.  

 

 

 

RESULTRAPPORT (tkr) 
UTFALL

2021-04 

UTFALL

2022-04 

BUDGET

2022-04 

BUDGET 

2022 

PROGNOS

 2022 

PROGNOS-

AVVIK. 

Intäkter

Avgifter mm 725 2 311 3 232 9 697 9 697 0

Statsbidrag 681 594 478 1 435 2 335 900

Övriga intäkter 606 1 111 923 2 768 2 868 100

Interna intäkter 576 1 028 548 1 645 1 645 0

Summa intäkter 2 588 5 043 5 182 15 545 16 545 1 000

Kostnader

Personalkostnader -12 105 -13 189 -14 313 -43 407 -43 407 0

Verksamhetskostnader -5 418 -5 286 -6 204 -18 611 -19 611 -1 000

Kapitalkostnader -1 006 -918 -1 040 -3 121 -3 121 0

Interna kostnader -8 788 -7 916 -7 752 -23 256 -23 256 0

Summa kostnader -27 317 -27 309 -29 309 -88 395 -89 395 -1 000

NÄMNDENS RESULTAT -24 729 -22 266 -24 128 -72 850 -72 850 0
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Verksamhetsrapport 

 

Stab & strategi 
Utfallet per april uppgår till 26 % av budget. Statlig 

ersättning för höga sjukfrånvarokostnader ingår 

med 0,14 mnkr och i budgeten ingår hela förvalt-

ningens lönepott med 0,7 mnkr för nya löneavtal 

som gäller från april. Lönepotten kommer att förde-

las till övriga verksamheter när slutlig beräkning är 

klar. Endast en mindre del av medlen för strategiskt 

utvecklingsprojekt ”Sommarlov 2022” har förbru-

kats. Ny förvaltningschef har rekryterats med till-

träde under sommaren. Personalkostnaderna mins-

kar under en period med vakans då tidigare inneha-

vare slutade i mars. 

Kultur 
I området ingår bibliotek och kulturarv. 

För biblioteket syns inga avvikelser som kan leda 

till budgetavvikelser annat än riktade statsbidrag 

om cirka 0,6 mnkr från Statens kulturråd för littera-

turinköp och Stärkta biblioteks läsfrämjandeprojekt. 

I prognosen ingår att medlen förbrukas. 

På Ekehagen har intresset för bokningar till vårens 

skolverksamhet varit bra och allt tyder på att hösten 

ser ut på liknande sätt. Även inom turismen ser det 

positiv ut med antalet bokade grupper. Serveringen 

märker av ökade livsmedelspriser och ser en utma-

ning i ambitioner som följer av kommunens miljö/-

klimatmål. Prognosen för kulturarvsverksamhet, 

med Ekehagens Forntidsby och Falbygdens mu-

seum är att nuläget ger förutsättningar för en eko-

nomi i balans.  

Fritid 
Fritid innehåller bad, fritid och öppen ungdoms-

verksamhet. 

Badet är åter i full verksamhet efter att restriktion-

erna hävdes i början av februari. Den del som inte 

har återhämtat sig är gymmet där intäkterna ligger 

lägre än före pandemin. Prisökningar märks inom 

vissa områden. En arbetsmiljörelaterad personalför-

stärkning under vissa tider kan innebära att perso-

nalbudgeten överskrids. Därför görs bedömningen 

att utfallet för året kan bli 0,3 mnkr högre än bud-

get. 

Inom fritidsområdet påverkades vintersäsongen av 

det höga elpriset. Halluthyrningen ser bra ut och ar-

rangemang har gett extra hyresintäkter. 28 % av 

budgeten för föreningsstöden har utbetalats. Be-

dömningen är att budgeten kommer att hållas. 

Öppen ungdomsverksamhets förbrukning varierar 

under året med extra personal under sommar och 

skollov. Nuvarande förbrukning ligger nu på 26 % 

av budget. Strategiska utvecklingsmedel om 1,0 

mnkr för satsning på Dotorpsområdet ingår i budge-

ten. I periodens utfall påverkas projektet endast av 

ett mindre belopp. Prognos för året är att resultatet 

ligger inom budget. 

Strategiska utvecklingsmedel 
De tillfälliga strategiska utvecklingsmedlen nämn-

den tilldelats för att genomföra två projekt uppgår 

till 1,6 mnkr. Budget har fördelats till verksamhets-

område Stab & strategi samt öppen ungdomsverk-

samhet inom Fritid. I tabellen visas kostnaderna för 

perioden och bedömningen är att genomföra pro-

jekten inom budget. 

 

  

VERKSAMHETSRESULTAT (tkr) 
UTFALL

2021-04 

UTFALL

2022-04 

BUDGET 

2022 

PROGNOS

 2022 

PROGNOS-

AVVIK. 

Verksamhetsområden

Stab & strategi -3 997 -3 605 -13 869 -13 569 300

Kultur -5 895 -5 414 -15 930 -15 930 0

Fritid -15 088 -13 247 -43 051 -43 351 -300

NÄMNDS VERKSAMHETSRESULTAT -24 980 -22 266 -72 850 -72 850 0

Strategiska utvecklingsprojekt 

(tkr) 

Verk-

samhet 

Utfall 

2022-04 

Budget 

2022 
Prognos 

Avvik-

else 

Sommarlov 2022 Stab.. -21 -590 -590 0

Dotorp - Socialt hållbar och 

attraktiv plats ….
Fritid -3 -1 000 -1 000 0

Summa -24 -1 590 -1 590 0
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Investeringsrapport 

 

Nuvarande inköp uppgår till -0,2 mnkr av nämndens 

investeringsbudget på -1,6 mnkr. 

Anskaffningen avser inköp till djurparken och fris-

beegolfen på Mösseberg samt inventarier till öppen 

ungdomsverksamhet och administration. 

Plan finns för inköp under resten av året i nivå med 

budget. 

 

 

 

 

  

INVESTERINGSRAPPORT (tkr) 
PROJEKT

BUDGET 

UTFALL

2022-04 

BUDGET 

2022 

PROGNOS

PROJEKT 

PROGNOS-

AVVIK. 

Investeringar

Inventarier kultur / fritid -109 -400 -400 0

Inventarier idrottshallar 0 -400 -400 -400

Inventarier mm Platå -115 -700 -700 -400

Konstinköp -100 -100 -700

Summa Investeringar 0 -224 -1 600 -1 600 -1 500

Fleråriga inveseteringar

(se spec sid x) 0

0

Summa Investeringar 0 0 0 0 0

NÄMNDS INVESTERING 0 -224 -1 600 -1 600 -1 500
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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 ändamålsen-

ligt lokalutnyttjande. Uppdraget ska återrapporteras 

till kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämn-

den 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 

utvecklingen av stadskärnan.  

Utredningen fokuserar kring tre alternativ; 

- En flytt av hela huvudbiblioteket och hela mu-

seiverksamheten 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 kommun-

styrelsen i januari 2023. 
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Sammanfattning av verksamhetsrapporten

Sammanfattning av verksamhets-

rapport 
Verksamheterna har till stor del börjat hitta tillbaka 

till någon form av normalitet. Planerade aktiviteter 

kan genomföras och förutsättningarna för målupp-

fyllelse är god. Samtidigt ses en risk med den höga 

ambitionsnivån som råder vilken behöver balanse-

ras mot en långsiktig hållbarhet.  

Nya metoder som tagits fram under pandemin be-

höver fortsätta att användas när de är ett bättre alter-

nativ än tidigare arbetsmetoder.   

Förvaltningen ser samverkan som en framgångsfak-

tor men det finns utmaningar att lösa för att effekten 

av samverkan ska öka.  

De tre strategierna från flerårsplanen 2022–2024 

återspeglas i arbetet mot målen.  

Den allmänna prisökningen orsakad av oron i om-

världen börjar märkas inom förvaltningen. Av de 

extra medel som erhållits för strategiska utveck-

lingsprojekt har endast en mindre del förbrukats. 

Förstärkt personalresurs på badet som ger upphov 

till budgetavvikelse motverkas av vakans innan ny 

förvaltningschef tillträder under sommaren. Andra 

prognosavvikelser är i huvudsak knutna till de pro-

jekt som bedrivs med finansiering via statsbidrag 

eller från andra aktörer.  

I nuläget görs bedömningen att nämndens ekonomi 

är i balans.  

Eventuella åtgärder för att nå balans 
Inte aktuellt i nuläget. 

Återkoppling till nämnd/kommun-

fullmäktige 
Verksamheterna har till stor del börjat hitta tillbaka 

till någon form av normalitet. Planerade aktiviteter 

kan genomföras och förutsättningarna för målupp-

fyllelse är god. 

För ökad effekt av samverkan ses behov av att 

stärka den tillitsbaserade ledningen inom kommu-

nen som helhet. 
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§ 23 Dnr 2022/00028  

Svar på remiss från kommunstyrelsen om policy för 
möten och resor 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

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

för möten och resor.           

Deltar inte i beslut 

Milada Wurm (SD) deltar inte i beslutet.      

Sammanfattning 

Genomförandet av klimatstrategi 2021–2030. Målsättningen i klimatstrate-

gin är att kommunen ska bli fossilfri senast år 2030. De kommunala tjänste-

resorna är ett av de områden som behöver granskas och styras om för att 

detta mål ska uppnås. För mer detaljerad information läs mer under fokus-

område ”Hållbara transporter” i Falköpings klimatstrategi. 

Mötes- och resepolicyn ska bidra till kommunens arbete för långsiktigt 

hållbar utveckling även på andra sätt, till exempel genom minskade 

luftföroreningar, samt vara hälsofrämjande och bidra till en tryggare och 

säkrare trafikmiljö.  

Möten och persontransporter av alla slag ska genomföras på ett effektivt sätt 

när det gäller tidsåtgång, kostnad och arbetsmiljö. 

Utifrån kommunstyrelsens uppdrag i flerårsplanen att ta fram en klimat-

styrande resepolicy för kommunen har kommunledningsförvaltningen tagit 

fram förslag till policy som omfattar möten och resor. 

Policyn är bra genomarbetad och väl genomtänkt och kultur- och 

fritidsförvaltningen har inget att erinra mot denna policy.              

Bakgrund 

Genomförandet av klimatstrategi 2021–2030. Målsättningen i klimat-

strategin är att kommunen ska bli fossilfri senast år 2030. De kommunala 

tjänsteresorna är ett av de områden som behöver granskas och styras om för 

att detta mål ska uppnås. För mer detaljerad information läs mer under 

fokusområde ”Hållbara transporter” i Falköpings klimatstrategi. 

Mötes- och resepolicyn ska bidra till kommunens arbete för långsiktigt 

hållbar utveckling även på andra sätt, till exempel genom minskade 

luftföroreningar, samt vara hälsofrämjande och bidra till en tryggare och 

säkrare trafikmiljö.  

Möten och persontransporter av alla slag ska genomföras på ett effektivt sätt 

när det gäller tidsåtgång, kostnad och arbetsmiljö. 
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Utifrån kommunstyrelsens uppdrag i flerårsplanen att ta fram en klimat-

styrande resepolicy för kommunen har kommunledningsförvaltningen tagit 

fram förslag till policy som omfattar möten och resor.  

Förvaltningens bedömning 

Policyn är bra genomarbetad och väl genomtänkt och förvaltningen har inget 

att erinra mot. 

Finansiering 

Medför inte några ekonomiska konsekvenser. 

Barnkonsekvensanalys 

Barn och ungdomar är inte involverade i förvaltningens beslut. Förvalt-

ningen ser dock att policy för möten och resor bidrar till en bättre miljö och 

ett bättre klimat vilket också bidrar till ett bättre klimat framåt för barn och 

ungdomar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 8 april 2022 

Remiss från kommunstyrelsen och utkast till policy för möten och resor       

  

 

Paragrafen skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden            



 

Bad & Fritid  

 

Torbjörn Lindgren   Verksamhetschef Bad & Fritid      torbjorn.lindgren@falkoping.se  

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

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

Svar på remiss från kommunstyrelsen om policy för 
möten och resor 

Förslag till beslut 

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

för möten och resor.             

Sammanfattning 

Genomförandet av klimatstrategi 2021–2030. Målsättningen i klimatstrategin är 

att kommunen ska bli fossilfri senast år 2030. De kommunala tjänsteresorna är 

ett av de områden som behöver granskas och styras om för att detta mål ska 

uppnås. För mer detaljerad information läs mer under fokusområde ”Hållbara 

transporter” i Falköpings klimatstrategi. 

Mötes- och resepolicyn ska bidra till kommunens arbete för långsiktigt hållbar 

utveckling även på andra sätt, till exempel genom minskade luftföroreningar, 

samt vara hälsofrämjande och bidra till en tryggare och säkrare trafikmiljö.  

Möten och persontransporter av alla slag ska genomföras på ett effektivt sätt när 

det gäller tidsåtgång, kostnad och arbetsmiljö. 

Utifrån kommunstyrelsens uppdrag i flerårsplanen att ta fram en 

klimatstyrande resepolicy för kommunen har kommunledningsförvaltningen 

tagit fram förslag till policy som omfattar möten och resor. 

Policyn är bra genomarbetad och väl genomtänkt och kultur- och 

fritidsförvaltningen har inget att erinra mot denna policy.              

Bakgrund 

Genomförandet av klimatstrategi 2021–2030. Målsättningen i klimatstrategin är 

att kommunen ska bli fossilfri senast år 2030. De kommunala tjänsteresorna är 

ett av de områden som behöver granskas och styras om för att detta mål ska 

uppnås. För mer detaljerad information läs mer under fokusområde ”Hållbara 

transporter” i Falköpings klimatstrategi. 

Mötes- och resepolicyn ska bidra till kommunens arbete för långsiktigt hållbar 

utveckling även på andra sätt, till exempel genom minskade luftföroreningar, 

samt vara hälsofrämjande och bidra till en tryggare och säkrare trafikmiljö.  
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Möten och persontransporter av alla slag ska genomföras på ett effektivt sätt när 

det gäller tidsåtgång, kostnad och arbetsmiljö. 

Utifrån kommunstyrelsens uppdrag i flerårsplanen att ta fram en 

klimatstyrande resepolicy för kommunen har kommunledningsförvaltningen 

tagit fram förslag till policy som omfattar möten och resor.  

Förvaltningens bedömning 

Policyn är bra genomarbetad och väl genomtänkt och förvaltningen har inget 

att erinra mot. 

Barnkonsekvensanalys 

Barn och ungdomar är inte involverade i förvaltningens beslut. 

Förvaltningen ser dock att policy för möten och resor bidrar till en bättre 

miljö och ett bättre klimat vilket också bidrar till ett bättre klimat framåt för 

barn och ungdomar. 

Finansiering 

Medför inte några ekonomiska konsekvenser 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 8 april 2022 

Remiss från kommunstyrelsen 

Utkast till policy för möten och resor       

Beslutet ska skickas till 

Torbjörn Lindgren T.F förvaltningschef, kultur- och fritidsförvaltningen 

Kommunstyrelsen 

 

 

Torbjörn Lindgren 

T.F förvaltningschef, kultur- och fritidsförvaltningen 



 

Kansliavdelningen 

 

Linda Karelid   Kanslichef      linda.karelid@falkoping.se  

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

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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 Samtliga nämnder 

Policy för möten och resor 

Delegationsbeslut 

1 Förslag på policy för möten och resor skickas på remiss till samtliga 

nämnder med svar senast den 18 maj 2022.   

Delegationsbeslut enligt  

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser antagna 19 januari 2022, 

§ 6. 

Bakgrund 

Utifrån kommunstyrelsens uppdrag i flerårsplanen att ta fram en 

klimatstyrande resepolicy för kommunen har kommunledningsförvaltningen 

tagit fram förslag till policy som omfattar möten och resor. 

Underlaget har stämts av med kommunledningsgruppen via mail. 

Alla nämnder har nu möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. 

Svar skickas till kommunledningsförvaltningen senast 18 maj 2022. 

Meddela om förlängd svarstid skulle behövas. 

 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 



 

 

 

 

 

 
 

Klimatstyrande mötes- och resepolicy 
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Målsättning 
Falköpings kommuns klimatstyrande mötes- och resepolicy ska bidra till 

genomförandet av klimatstrategi 2021-2030. Målsättningen i klimatstrategin 

är att kommunen ska bli fossilfri senast år 2030. De kommunala 

tjänsteresorna är ett av de områden som behöver granskas och styras om för 

att detta mål ska uppnås. För mer detaljerad information läs mer under 

fokusområde ”Hållbara transporter” i Falköpings klimatstrategi. 

Mötes- och resepolicyn ska bidra till kommunens arbete för långsiktigt 

hållbar utveckling även på andra sätt, till exempel genom minskade 

luftföroreningar, samt vara hälsofrämjande och bidra till en tryggare och 

säkrare trafikmiljö. 

Möten och persontransporter av alla slag ska genomföras på ett effektivt sätt 

när det gäller tidsåtgång, kostnad och arbetsmiljö.  

 

Policyn ska utgå ifrån tre principer: 

1. Pröva om resan kan ersättas med andra mötesformer.  

2. Gå, cykla eller åk kollektivt.  

3. Undvik resor med privat bil i tjänsten.  
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Policyns omfattning och ansvar 
Mötes- och resepolicyn gäller alla kommunanställda och förtroendevalda i 

Falköpings kommun1. Policyn gäller för samtliga möten och resor som 

företas inom ramen för respektive tjänst alternativt uppdrag och som betalas 

av Falköpings kommun. Även resor mellan bostad och arbetsplats ingår i 

denna resepolicy genom förmåner och positiv förstärkning. 

Det är varje chefs ansvar att mötes- och resepolicyn är känd och följs. 

Chefer ansvarar för att policyn och riktlinjerna för tjänsteresor ingår i 

introduktionen av nyanställda, och att berörda verksamheter med 

regelbundna resor ruttplanerar2 dessa.  

Varje medarbetare har ett ansvar för att de egna aktiviteterna följer mötes- 

och resepolicyn och gällande avtal. Varje medarbetare ansvarar för att de 

egna resorna i tjänsten sker trafiksäkert, miljöanpassat och ekonomiskt. Vid 

tjänsteresa är varje medarbetare försäkrad av arbetsgivaren.  

Avsteg från policyn innebär, om inte särskilda skäl föreligger, en avgift för 

den berörda verksamheten genom kommunens klimatväxlingssystem. 

Godkända avsteg från policyn kan i enskilda fall göras efter beslut från 

respektive chef, till exempel för personer med funktionsvariationer. Regler 

och undantag ska vara kända och tillgängliga för berörda.  

Följande rutiner gäller tillsammans med mötes- och resepolicyn:  

- Rutiner för tjänsteresor 

- Rutiner för fordon 

- Rutiner för leasingbilar 

- Rutiner för distansarbete 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

11 När det i policyn står ”medarbetare” och ”arbetet” menas även förtroendevalda och deras 

uppdrag. 
2 Ruttplanering används inom vissa av kommunens verksamheter för effektiva transporter. 
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Steg 1: Undvika resor genom möten på 
distans 
I Falköpings kommun reser vi bara när det är nödvändigt och samordnar 

våra resor. Innan en resa genomförs ska det prövas om resan kan ersättas 

med andra mötesformer. Det ska vara enkelt att delta i och arrangera resefria 

möten. 

Webb- och videomöten  

Medarbetare ska välja resfria möten framför fysisk resa när det är 

ändamålsenligt. Detta gäller till exempel i följande situationer: 

- Rutinmässiga möten med kända kontakter 

- Etablerade samarbeten som fungerar bra  

- Möten som annars skulle kräva långväga eller miljöbelastande resa 

- Möten där resekostnad eller tidsåtgång motiverar resefritt som 

förstaval. 

Medarbetare ska ges förutsättningar att enkelt kunna genomföra resefria 

möten framför fysisk resa, exempelvis genom stöd via tekniska lösningar, 

support och utbildning.  

Distansarbete  

Utifrån kommunens gällande riktlinjer accepteras distansarbete för lämpliga 

personalgrupper och verksamheter.  

 

Steg 2: Hållbara resor i tjänsten 
Vissa resor går inte att undvika. Då gäller det att resa så hållbart och 

planerat som möjligt. Alla resor ska vara fossilbränslefria. 

Val av färdmedel vid tjänsteresa  

En tjänsteresa är en resa som arbetsgivaren har beordrat medarbetaren att 

göra för att arbeta för arbetsgivarens räkning på annan plats än den ordinarie 

arbetsplatsen.  

Vid korta tjänsteresor inom kommunen eller motsvarande ska medarbetare i 

första hand cykla, gå eller resa kollektivt. 

Vid längre tjänsteresor inom och utom regionen ska medarbetare i första 

hand resa med kollektivtrafik.  

Tjänsteresor med bil ska endast accepteras till destinationer där 

kollektivtrafik på rimligt avstånd saknas. Dessa resor ska vara 

fossilbränslefria och genomföras med arbetsgivarens fordon. Privat bil i 

tjänsten accepteras enbart i undantagsfall och när det är rimligt.  
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Flyg accepteras enbart i yttersta undantagsfall. Om flygresor ändå 

genomförs vid särskilda omständigheter medför det alltid en avgift till 

kommunens klimatväxlingssystem. 

Ruttplanering och effektivitet 

Vissa kommunala verksamheter innebär ett omfattande resande som måste 

ske med bil eller specialfordon då andra alternativ saknas. Dessa 

verksamheter ska använda ruttplanering för att minimera antalet körda 

kilometer.  

Transporter av varor till kommunala verksamheter ska samordnas för att 

minimera antalet leveranser. 

Klimatväxling 

Falköpings kommun har ett klimatväxlingssystem där klimatbelastningen 

från kommunanställdas flyg- och bilresor i tjänsten beräknas minst årligen.  

Klimatväxling betyder att det läggs en klimatväxlingsavgift på tjänsteresor 

som görs med privat bil eller flyg och sedan investeras de pengarna i 

åtgärder som ska minska Falköpings kommuns totala klimatpåverkan. 

Avgiften är ett sätt att klimatkompensera för genomförda resor. Den ska 

sporra medarbetare och verksamheter att följa vår resepolicy och göra det 

mer intressant att öka det hållbara resandet inom den egna verksamheten. 

Klimatväxling används för att kunna stimulera önskvärda 

klimatinvesteringar och/eller driftåtgärder internt i organisationen. 

 

Riktlinjer: Detta gäller för olika färdmedel 
Tjänsteresor med cykel  

I verksamheter där cykel är ett användbart färdmedel ska arbetsgivaren 

tillhandahålla tjänstecyklar eller lånecyklar av god standard. Cyklarna ska 

kunna bokas i förväg och det ska vara enkelt att planera sin cykelresa.  

Cykelhjälm, reflexer, belysning och lås ska fungera och användas. 

Arbetsgivaren ska ha rutiner för cykelservice så att cyklarna är i gott skick 

och att de förses med dubbdäck om arbetsgivaren anser att cykling kan 

förekomma vintertid. 

Tjänsteresor med kollektivtrafik 

Arbetsgivaren ska erbjuda biljetter och bokningsrutiner som gör 

kollektivtrafik till ett lättillgängligt alternativ. 
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Tjänsteresor med bil  

När anställda använder bil i tjänsten ska sådana resor i första hand göras 

med bil som arbetsgivaren tillhandahåller (kommunens poolbilar, 

kommunens tjänstebilar och i vissa fall upphandlade hyrbilar).  

Arbetsgivaren tillhandahåller poolbilar som är öppna för kommunens bolag 

och anställda som bokas genom kommunens bokningssystem. Systemet ska 

vara lättillgängligt för den anställde.   

Privat bil i tjänsten accepteras enbart i undantagsfall och när det är rimligt. 

Reseräkningar med privat bil ska inte godkännas för resa där riktlinjerna 

säger att arbetsgivarens bil ska användas, om det inte föreligger andra 

omständigheter som gör att privat bil är ett godkänt alternativ. Det är 

närmaste chef som avgör när det är accepterat att ta privat bil och när 

reseersättning kan betalas ut.  

 

Riktlinjer: Arbetsgivarens fordon 
Målet är att ha en fossilbränslefri fordonsflotta. 

Organisationen ska sträva efter att teckna avtal med berörda leverantörer, 

exempelvis bilpool och resebyrå, på ett sätt som gör det enkelt för 

medarbetare att följa riktlinjerna och för organisationen att få ut relevanta 

data och mäta efterlevnad och förbättringar. 

Cykelpool 

Arbetsgivaren ska tillhandahålla en pool med cyklar och elcyklar som det är 

möjligt att boka för kortare tjänsteresor.  

 

Miljökrav på arbetsgivarens bilar  

Alla personbilar som arbetsgivaren tillhandahåller ska ha bra 

miljöprestanda. Fordonspolicyn innehåller specifika krav på miljö- och 

trafiksäkerhet.  

Om organisationen använder lätt lastbil ska de uppfylla motsvarande krav 

som personbilar i de fall det finns lämpliga modeller tillgängliga.  

Undantag kan göras för tillfälliga ersättningsfordon. 
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Uppmuntran: Hållbara resor till och från 
arbetet 
Cykla, gå och åka kollektivt till arbetet  

Falköpings kommun som arbetsgivare stödjer och uppmuntrar anställda att 

resa hållbart till arbetet, exempelvis förmånscykel. 

Arbetsgivaren ska återkommande arrangera kampanjer eller delta i 

uppmuntransaktiviteter för gång och cykling till arbetet. 

Arbetsgivaren ska så långt som det är möjligt erbjuda bra cykelparkering 

med väderskydd, möjligheter att låsa fast cykeln och möjligheter att duscha 

och torka kläder, möjlighet att ladda elcykelbatterier på arbetstid, etc.  

Parkering av privatägd bil  

Laddstolpar ska helst vara tillgängliga för att möjliggöra laddning av elbil 

på arbetstid.  

Uppföljning  
Den klimatstyrande mötes- och resepolicyn ska följas upp årligen på 

kommunövergripande nivå.  

Varje nämnd ska redovisa statistik över sina tjänsteresor och sammanställa 

en utvärdering av i vilken omfattning beslut och beteenden har påverkats 

utifrån de övergripande målen i klimatstrategi och policy verksamhets 

redovisning. Varje förvaltning ska analysera sina resor och transporter för 

ständiga förbättringar. Statistik och analys ska ingå i den årliga 

uppföljningen av klimatstrategin.  

Klimatväxlingssystemet ska följas upp med redovisning av hur inkomna 

medel har använts för att stimulera önskvärda klimatinvesteringar och/eller 

driftåtgärder internt i organisationen. 

Uppföljning av mötes- och resepolicyns mål inom miljö, säkerhet och 

effektivitet görs utifrån indikatorer i de beslutade rutiner som tillhör policyn. 

Mötes- och resepolicyn med dess rutiner ska beaktas vid utformandet av 

andra styrande dokument samt vid upphandling och inköp. 



 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-10 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital signering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 24 Dnr 2022/00029  

Svar på remiss från kommunstyrelsen om ändring av 
allmänna lokala ordningsföreskrifter för Falköpings 
kommun 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig bakom framtagna 

ordningsföreskrifter för Falköpings kommun med förslag på följande 

ändringar. Ändra formulering under § 19 från ”Ridning får inte ske i 

markerade löp- eller skidspår. Löpning får inte ske i markerade skidspår 

när spåren är iordningställda” till istället ”Ridning får inte ske i markerade 

skidspår när spåren är iordningsställda. Fotgängare får inte vistas i 

markerade skidspår när spåren är iordningställda”.      

Sammanfattning 

Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter har arbetats fram 

av kommunledningsförvaltningen och samhällsskydd Mellersta Skaraborg. 

Under framtagande av förslag på förändringar i dokumentet har dialog förts 

med Polismyndigheten. 

I §19 står det i det nya förslaget att ”Ridning får inte ske i markerade löp- 

eller skidspår” Förvaltningen föreslår istället att det formuleras ”Ridning får 

inte ske i markerade skidspår när spåren är iordningsställda”. 

Föreslagen förändrad text i ändring av lokala ordningsföreskrifter innebär i 

princip att ridning är förbjuden. Kommunen har i dagsläget inte någon ridstig 

som är i bruk och det skulle innebära att ridning inte har möjlighet att utövas 

på kommunens friluftsområden då det är, åtminstone på vissa delar av fri-

luftsområdet, på allemansrättslig grund ridning tillåten. 

I § 19 står det också i föreslagen ändring ”Löpning får inte ske i markerade 

skidspår när spåren är iordningställda” Förvaltningen föreslår istället formu-

leringen ”Fotgängare får inte vistas i markerade skidspår när spåren är iord-

ningställda” då det inte bara innefattar löpare utan all typ av motion förutom 

skidåkare.  

Sammanfattningsvis föreslår förvaltningen följande formulering under § 19: 

Ridning får inte ske i markerade skidspår när spåren är iordningsställda. 

Fotgängare får inte vistas i markerade skidspår när spåren är iordningställda.     

Bakgrund 

Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter har arbetats fram 

av kommunledningsförvaltningen och samhällsskydd Mellersta Skaraborg. 

Under framtagande av förslag på förändringar i dokumentet har dialog förts 

med Polismyndigheten. 

Förvaltningens bedömning 



 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-10 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital signering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

I §19 står det i det nya förslaget att ”Ridning får inte ske i markerade löp- 

eller skidspår” Förvaltningen föreslår istället att det formuleras ”Ridning får 

inte ske i markerade skidspår när spåren är iordningsställda”. 

Föreslagen förändrad text i ändring av lokala ordningsföreskrifter innebär i 

princip att ridning är förbjuden. Kommunen har i dagsläget inte någon ridstig 

som är i bruk och det skulle innebära att ridning inte har möjlighet att utövas 

på kommunens friluftsområden då det är, åtminstone på vissa delar av fri-

luftsområdet, på allemansrättslig grund ridning tillåten. 

I § 19 står det också i föreslagen ändring ”Löpning får inte ske i markerade 

skidspår när spåren är iordningställda” Förvaltningen föreslår istället formu-

leringen ”Fotgängare får inte vistas i markerade skidspår när spåren är iord-

ningställda” då det inte bara innefattar löpare utan all typ av motion förutom 

skidåkning. 

Sammanfattningsvis föreslår förvaltningen följande formulering under § 19: 

Ridning får inte ske i markerade skidspår när spåren är iordningsställda. 

Fotgängare får inte vistas i markerade skidspår när spåren är iordningställda. 

Finansiering 

Medför inte några ekonomiska konsekvenser. 

Barnkonsekvensanalys 

Barn och ungdomar är inte lyssnade på i svaret på remissen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 8 april 2022 

Remiss från kommunstyrelsen och utkast om ändring av allmänna lokala 

ordningsföreskrifter för Falköpings kommun             

  

 

Paragrafen skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden            

 



 

Bad & Fritid  

 

Torbjörn Lindgren   Verksamhetschef Bad & Fritid      torbjorn.lindgren@falkoping.se  

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

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

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

2022-04-08 

KFN 2022/00029  
 

 

 

 
 

 Kultur- och fritidsnämnden 

Svar på remiss om ändring av allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Falköpings kommun 

Förslag till beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig bakom framtagna 

ordningsföreskrifter för Falköpings kommun med förslag på följande 

ändringar. Ändra formulering under § 19 från ”Ridning får inte ske i 

markerade löp- eller skidspår. Löpning får inte ske i markerade skidspår när 

spåren är iordningställda” till istället ”Ridning får inte ske i markerade 

skidspår när spåren är iordningsställda. Fotgängare får inte vistas i markerade 

skidspår när spåren är iordningställda”.            

Sammanfattning 

Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter har arbetats fram 

av kommunledningsförvaltningen och samhällsskydd Mellersta Skaraborg. 

Under framtagande av förslag på förändringar i dokumentet har dialog förts 

med Polismyndigheten. 

I §19 står det i det nya förslaget att ”Ridning får inte ske i markerade löp- eller 

skidspår” Förvaltningen föreslår istället att det formuleras ”Ridning får inte ske 

i markerade skidspår när spåren är iordningsställda”. 

 

Föreslagen förändrad text i ändring av lokala ordningsföreskrifter innebär i 

princip att ridning är förbjuden. Kommunen har i dagsläget inte någon ridstig 

som är i bruk och det skulle innebära att ridning inte har möjlighet att utövas 

på kommunens friluftsområden då det är, åtminstone på vissa delar av fri-

luftsområdet, på allemansrättslig grund ridning tillåten. 

 

I § 19 står det också i föreslagen ändring ”Löpning får inte ske i markerade 

skidspår när spåren är iordningställda” Förvaltningen föreslår istället formu-

leringen ”Fotgängare får inte vistas i markerade skidspår när spåren är iord-

ningställda” då det inte bara innefattar löpare utan all typ av motion förutom 

skidåkare.  

 



 

  2(2) 

 

 

Sammanfattningsvis föreslår förvaltningen följande formulering under § 19: 

Ridning får inte ske i markerade skidspår när spåren är iordningsställda. 

Fotgängare får inte vistas i markerade skidspår när spåren är iordningställda.     

Bakgrund 

Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter har arbetats fram 

av kommunledningsförvaltningen och samhällsskydd Mellersta Skaraborg. 

Under framtagande av förslag på förändringar i dokumentet har dialog förts 

med Polismyndigheten. 

Förvaltningens bedömning 

I §19 står det i det nya förslaget att ”Ridning får inte ske i markerade löp- eller 

skidspår” Förvaltningen föreslår istället att det formuleras ”Ridning får inte ske 

i markerade skidspår när spåren är iordningsställda”. 

 

Föreslagen förändrad text i ändring av lokala ordningsföreskrifter innebär i 

princip att ridning är förbjuden. Kommunen har i dagsläget inte någon ridstig 

som är i bruk och det skulle innebära att ridning inte har möjlighet att utövas 

på kommunens friluftsområden då det är, åtminstone på vissa delar av fri-

luftsområdet, på allemansrättslig grund ridning tillåten. 

 

I § 19 står det också i föreslagen ändring ”Löpning får inte ske i markerade 

skidspår när spåren är iordningställda” Förvaltningen föreslår istället formu-

leringen ”Fotgängare får inte vistas i markerade skidspår när spåren är iord-

ningställda” då det inte bara innefattar löpare utan all typ av motion förutom 

skidåkning. 

 

Sammanfattningsvis föreslår förvaltningen följande formulering under § 19: 

Ridning får inte ske i markerade skidspår när spåren är iordningsställda. 

Fotgängare får inte vistas i markerade skidspår när spåren är iordningställda. 

Barnkonsekvensanalys 

Barn och ungdomar är inte lyssnade på i svaret på remissen.  

Finansiering 

Medför inte några ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 8 april 2022 

Remiss från kommunstyrelsen och utkast om ändring av allmänna lokala 

ordningsföreskrifter för Falköpings kommun             

Beslutet ska skickas till 

Torbjörn Lindgren T.f Förvaltningschef, kultur- och fritidsförvaltningen 

Kommunstyrelsen 

 

 

Torbjörn Lindgren 

T.f Förvaltningschef, kultur- och fritidsförvaltningen 



 

Kansliavdelningen 

 

Linda Karelid   Kanslichef      linda.karelid@falkoping.se  

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

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

 
 

DELEGATIONSBESLUT 1 (1) 

2022-03-22 

KS 2021/00125  
 

 

 

 
 

 Samtliga nämnder 

Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter  

Delegationsbeslut 

1 Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter skickas på 

remiss till samtliga nämnder med svar senast den 1 juni 2022.     

Delegationsbeslut enligt  

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser antagna 19 januari 2022, 

§ 6. 

Bakgrund 

Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter har arbetats fram 

av kommunledningsförvaltningen och samhällsskydd Mellersta Skaraborg. 

Under framtagande av förslag på förändringar i dokumentet har dialog förts 

med Polismyndigheten. 

Ett underlag har tidigare sänts på remiss till nämnderna. På grund av att 

omfattande förändringar dock har gjorts därefter ges samtliga nämnder nu på 

nytt möjlighet att inkomma med synpunkter innan fullmäktige fattar beslut. 

Meddela kommunledningsförvaltningen om förlängd svarstid behövs. 

 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 



 

 

 

 

 

 
 

Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Falköpings 

kommun  
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Typ av styrdokument Lokala ordningsföreskrifter  

Beslutsinstans Kommunfullmäktige 

Fastställd  XXX 

Diarienummer XXX 

Giltighetstid F.r.o.m 1 mars 2021 

Dokumentet gäller för Samtliga medborgare i kommunen 

Dokumentansvarig Kanslichefen 

Tidpunkt för 
aktualitetsprövning 

En gång varje mandatperiod 
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Innehåll 
"Klicka här och skriv rubrik"  ................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 
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Lokala ordningsföreskrifter för Falköpings 
kommun 
Falköpings kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen 

(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att 

meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 

 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

§ 1 

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig 

plats finns i 3 kap. ordningslagen. 

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om 

hur den allmänna ordningen i Falköpings kommun ska upprätthållas. 

Bestämmelserna i 17 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller 

egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor. 

 

§ 2 

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är 

offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1–4 i ordningslagen om inte 

annat anges. Bestämmelsen i  17 § 21 § är även tillämplig på (icke 

offentliga platser i kommunen) andra än offentliga platser inom 

kommunen.   

 

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller även 

kommunens föreskrifter om torghandel.  

Stora Torget, Trätorget och Köttorget utgör allmänna försäljningsplaser 

för vilka också gäller kommunens föreskrifter om torghandel.  

 

§ 3 

Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, 

med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden 

jämställas med offentlig plats: 

- För allmänheten upplåtna anläggningar för lek, idrott, camping eller 
friluftsliv, badplatser, skolgårdar, järnvägsområden och 
begravningsplatser enligt bilagd förteckning.  
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Följande platser som är upplåtna för allmänheten: 

- Till allmänheten av kommunen upplåtna lekplatser 

- Idrottsplatser, anlagda rekreationsområden och motionsspår  

- Förskole- och skolgårdar under icke verksamhetstid 

- Områden för camping 

- Badplatser 

- Järnvägstationsområden 

- Begravningsplatser 

- Slalombackar.  

 

 

§ 4 

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första 

stycket, 11 §, 20 § och 21 § i dessa föreskrifter bör kommunen ges 

tillfälle att yttra sig. 

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg ska yttra sig över 20-21 §§. 

Tekniska nämnden ska yttra sig över § 7, § 10 första stycket och § 11.  

 

Lastning av varor m.m. 

§ 5 

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är 

ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att 

allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller 

dålig lukt.  

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 

brandsläckningsutrustning och utrymningsvägar blockeras eller att 

framkomligheten för blåljusorganisationer begränsas (så att 

räddningstjänstens arbete hindras).  

Inte heller får trafiken på platsen onödigt hindras eller störas. 

 

Schaktning, grävning m.m. 

§ 6 

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av 

fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se 
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till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga 

olägenhet. 

Det får inte heller ske så att brandposter, brandsläckningsutrustning och 

utrymningsvägar blockeras eller att blåljusorganisationers arbete hindras.  

Arbetena ska märkas ut på ett säkert sätt och inte heller får trafiken på 

platsen onödigt hindras eller störas. Vidare ska särskild hänsyn tas till 

gång- och cykeltrafik. 

 

Störande buller 

§ 7 

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. 

stenkrossning, pålning och nitning får inte ske utan polismyndighetens 

tillstånd. 

 

Containrar, byggställning mm  
8 §  

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container som ska ställas upp på 

en offentlig plats är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller 

nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.  

Ägaren, eller nyttjanderättshavare, till containrar, byggnadsställningar eller 

liknande objekt som ska ställas upp på en offentlig plats ska söka tillstånd 

från polisen enligt 3 kap. 1 §  OL. Container eller byggställningen mm ska 

märkas ut på ett säkert sätt och inte heller får trafiken på platsen onödigt 

hindras eller störas. Vidare ska särskild hänsyn tas till gång och 

cykeltrafik.  

Vid utplacering av containrar, byggställningar och andra sådana objekt ska 

brandskyddsaspekter beaktas.  

Det får inte heller ske så att brandposter, brandsläckningsutrustning och 

utrymningsvägar blockeras eller att framkomligheten för 

blåljusorganisationer begränsas.  

 

Markiser, flaggor och skyltar 

§ 9 

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över 

en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre 

höjd än 4,50 meter. 
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Markiser, flaggor, skyltar, banderoller och liknande anordningar får inte 

sättas upp på lägre höjd över marken så att den del av anordningen som 

hänger ner över en gångbana har lägre höjd än 2,50 meter, och den del 

som hänger över en körbana inte har lägre höjd än 4,50 meter.  

Affischering 

§ 10 

Polismyndighetens tillstånd krävs för att sätta upp affisch, annons eller 

annat sådant anslag på eller över offentlig plats eller på husvägg, staket, 

vägbro, kopplingsskåp, stolpar, eller liknande, som vetter mot offentlig 

plats. Även gatuskyltar så som trottarpratare eller liknande kräver 

polismyndighetens tillstånd innan de sätts upp på offentlig plats.  

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra 

liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål.  

Tillstånd behövs inte heller för näringsidkare för att sätta upp annonser 

och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på 

byggnad där rörelsen finns.  

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av 

polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller 

liknande som vetter mot offentlig plats. 

Gatuskyltar så kallade trottoarpratare, samt annan skyltning får inte sättas 

upp på offentlig plats utan tillstånd av polismyndigheten. 

Tillstånd behövs dock inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller 

andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller 

krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra 

tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där 

rörelsen finns.  

 

Högtalarutsändning 

§ 11 

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till 

personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande 

utan tillstånd av polismyndigheten. 

 

Förtäring av alkohol 

§ 12 
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Alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt överstigande 3,5 

volymprocent får inte förtäras på följande offentliga platser: lekplatser, 

parker, torg, parkeringar, järnvägstationsområden, idrottsanläggningar 

eller badplatser inom markerat område, se kartor i bilaga 1.  

Spritdrycker, vin, starköl och folköl får inte förtäras inom områden som 

framgår av bilagd lista.  

 

Camping 

§ 13 

Camping utanför anordnade campingplatser får inte ske på offentlig 

plats.  

Camping får inte ske på Hästgärdet eller området vid Motionscentralen 

utan tillstånd från kommunen eller arrendatorn av Mössebergs Camping.  

 

Hundar 

§ 14 

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande 

eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa 

bestämmelserna i 15 §.  

Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad 

person, servicehund- och signalhund för funktionshindrad person eller för 

polishund i tjänst. 

 

§ 15 

Hundar ska alltid hållas kopplade på offentlig plats i kommunens tätorter 

med undantag av de områden där kommunen anordnat hundrastplatser.  

Hund ska hållas kopplad i motionsspår till vilka allmänheten har tillträde. 

När en hund inte hålls kopplad enligt ovan, ska den ha halsband på sig med 

ägarens namn, adress, telefonnummer eller annan godkänd märkning.  

Hundar får inte bada på badplatser. 

På offentlig plats i kommunens tätorter ska föroreningar efter hund plockas 

upp. 
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Hundar ska hållas kopplade inom områden som utgör försäljningsplats 

medan torghandel pågår, samt i de parker eller planeringar som framgår 

av bilagd lista under tiden den 1 april – 30 september. 

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte 

inom inhägnade områden. 

När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens 

namn, adress och telefonnummer.  

Hundar får inte vistas på begravningsplats eller badplats. Skogssjön ska i 

sin helhet betraktas som badplats. 

§ 

Inom områden med sammanhängande bebyggelse ska föroreningar efter 

hund plocka upp.  

 

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor samt sprängning 
och skjutning med eldvapen m.m.  
 

§ 16 

Det är inom samtliga tätorter i Falköpings kommun endast tillåtet att 

använda pyrotekniska varor under påskafton, valborgsmässoafton och 

nyårsafton klockan 20.00 - 01.00 efterföljande dag.  

Under övriga tider på året krävs alltid tillstånd från polismyndigheten.  

Avfyringsplats och nedslagningsplats får inte vara närmare bostadsbyggnad 

än 25 meter. 

 

§ 17 

Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 

meter från sjukvårdsinrättning eller äldre- och omsorgsboenden.  
 

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från 

sjukhuset i Falköping respektive Falbygdsklinikerna samt äldre- och 

handikappboendet inom kvarteret Läkare, Bergsliden 1,2 och 13, Trätorgets 

äldreboende samt Ranliden i Falköping, Kataringården i Torbjörntorp, 

Frökindsgården i Kinnarp, Alvershus i Åsarp, Björktuna och Vårdcentrum i 

Stenstorp, Elvagården i Vartofta samt Vårdcentrum och Vilskegården i 

Floby. 
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Tillstånd av polismyndighet krävs för att få använda pyrotekniska varor på 

platser (gäller även andra platser än offentliga) i syfte att förhindra att 

människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av 

pyrotekniska varor. Tillståndsplikten gäller inom områden med 

sammanhållen bebyggelse som inte omfattas av förbudet i ovanstående 

stycke i Falköping, Broddetorp, Floby, Gudhem, Kinnarp, Odensberg, 

Stenstorp, Torbjörntorp, Vartofta, Yllestad, Åsarp och Åsle vid alla 

tidpunkter utom påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton mellan 

klockan 20.00 och 01.00 efterföljande dag.  

Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor 

på offentlig plats inom områden med sammanhållen bebyggelse i Falköping, 

Broddetorp, Floby, Gudhem, Kinnarp, Odensberg, Stenstorp, Torbjörntorp, 

Vartofta, Yllestad, Åsarp och Åsle i syfte att upprätthålla den allmänna 

ordningen.  

 

§ 18 

Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med 

eldvapen samt kolsyre-, luft, fjädervapen eller motsvarande som avses i 2 

kap. 1 § andra stycket vapenlagen. 

Paintballvapen får inte användas på de platser som anges i § 2 och 3 i 

dessa förskrifter.  

 

Ridning och löpning 

§ 19 

Ridning får inte ske i markerade löp- eller skidspår. Löpning får inte ske i 

markerade skidspår när spåren är iordningställda.  

Ridning får inte ske i iordningsställda löp- eller skidspår på Mösseberg 

eller Ålleberg annat än när spåret också är markerat som ridspår. På 

sistnämnda spår får inte ridning ske i iordningställt skidspår.  

 

Avgift för att använda offentlig plats 

§ 20 

För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt 

med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder 

som har beslutats av kommunfullmäktige. 
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Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

§ 21 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § 

första stycket, 11-19 §§  kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § 

andra stycket ordningslagen.  

I ordningslagen finns också bestämmelser om polismyndighetens rätt att 

utfärda förelägganden och rätt att förverka egendom.  

----------------------------------------------------------------------------------------
----- 

Denna kommunala författning ersätter författningen 2012:18. 
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§ 25 Dnr 2022/00035  

Svar på remiss från kommunstyrelsen om Trafikstrategi 
för Falköpings kommun 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig bakom framtagen 

trafikstrategi för Falköpings kommun.       

Deltar inte i beslut 

Milada Wurm (SD) deltar inte i beslutet.      

Sammanfattning 

Trafikstrategin är en del av kommunens långsiktiga planering och tar hänsyn 

till andra relevanta styrdokument, så som översiktsplanen och klimatstrate-

gin. Långsiktigheten medför att det är en övergripande strategi som har 

brutits ner i konkreta åtgärder. Falköpings kommun strävar efter ett 

transportsystem som skapar ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar 

utveckling i samklang med de globala hållbarhetsmålen och kommunens 

vision om Det goda livet. I kommunens vision om Det goda livet uttalas att 

kommunen ska driva en förändringsprocess där kommunen går före i utveck-

lingen av ett hållbart samhälle, där naturens och våra mänskliga resurser 

används medvetet och balanserat. Alla de tre hållbarhetsdimensionerna och 

kommunens vision är väl förankrade i trafikstrategin. Trafikens miljö-

påverkan, befolkningens resbehov, transporternas centrala funktion för både 

näringslivet och besökare samt olika samhällsgruppers mobilitet har varit 

viktiga faktorer i framtagandet av dokumentet.  

Förvaltningen bedömer att det är en bra och genomarbetad trafikstrategi. Det 

ska vara lätt att välja rätt transportmedel för sin resa. Genom prioritering av 

gång, cykel och kollektivt resande främjas ett klimatsmart och trafiksäkert 

resande.         

Bakgrund 

Trafiksystemet står inför stora utmaningar. För att undvika katastrofala 

effekter av klimatförändringar behöver även trafiksystemet ställas om och bli 

koldioxidneutralt. Samtidigt sker snabba teknologiska förändringar som 

påverkar trafiken, främst kopplat till digitalisering och elektrifiering. För att 

möta utmaningarna och ge vägledning i kommunens planeringsarbete 

beslutades genom kommunens verksamhetsplan att ta fram en trafikstrategi, 

vilket också anges i översiktsplanen. Den pekar ut riktningen för trafikens 

utveckling och blir på så sätt ett stöd vid kommande prioriteringar och av-

vägningar. Trafikstrategin är en del av kommunens långsiktiga planering och 

tar hänsyn till andra relevanta styrdokument, så som översiktsplanen och 

klimatstrategin. Långsiktigheten medför att det är en övergripande strategi 

som har brutits ner i konkreta åtgärder. Falköpings kommun strävar efter ett 
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transportsystem som skapar ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar 

utveckling i samklang med de globala hållbarhetsmålen och kommunens 

vision om Det goda livet. I kommunens vision om Det goda livet uttalas att 

kommunen ska driva en förändringsprocess där kommunen går före i utveck-

lingen av ett hållbart samhälle, där naturens och våra mänskliga resurser 

används medvetet och balanserat. Alla de tre hållbarhetsdimensionerna och 

kommunens vision är väl förankrade i trafikstrategin. Trafikens miljö-

påverkan, befolkningens resbehov, transporternas centrala funktion för både 

näringslivet och besökare samt olika samhällsgruppers mobilitet har varit 

viktiga faktorer i framtagandet av dokumentet. Trafikstrategins utgångspunkt 

är att alla trafikslag behövs för att tillgodose kommunens olika rese- och 

transportbehov, men att de har olika styrkor och funktioner. En grundtanke 

som genomsyrar hela dokumentet är därför att göra det lätt att välja och 

kombinera ”rätt transportmedel för rätt resa och syfte”. Ungefär en fjärdedel 

av kommunens befolkning bor på landsbygden och ungefär tre fjärdedelar 

bor i tätorterna – samtliga ska kunna nå sina resmål, men de kommer 

troligtvis att använda olika kombinationer av transportslag för att göra det. 

Nulägesanalysen visade att det finns god tillgänglighet med bil i hela 

kommunen, samt förbättringspotential vad gäller andra trafikslag. En annan 

grundtanke är därför att fokus i kommunens arbete bör läggas på att skapa 

lika goda förutsättningar även för gång-, cykel- och kollektivtrafik för att 

jämna ut spelplanen liksom att jobba för en större andel hållbara resor som 

gynnar både miljön och folkhälsan. 

Förvaltningens bedömning 

Bra och genomarbetad trafikstrategi. Det ska vara lätt att välja rätt transport-

medel för sin resa. Genom prioritering av gång, cykel och kollektivt resande 

främjas ett klimatsmart och trafiksäkert resande. 

Finansiering 

Medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnkonsekvensanalys 

En barnkonsekvensanalys har inte genomförts i samband med framtagandet 

av trafikstrategi. I framtagandet har dock särskilda yrkesgrupper med bland 

annat kunskap om barn och unga i Falköping varit delaktiga genom dialog. 

Unga kommunutvecklare har också varit en fokusgrupp som deltagit med ett 

ungdomsperspektiv. Unga kommunutvecklare har också granskat förslaget 

till trafikstrategi och bedömer att hänsyn tagits till barn och unga såväl i 

samhällsplaneringen som i långsiktiga rese- och trafikfrågor.  

 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens tjänsteutlåtande 12 april 2022 



 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (3) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-10 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital signering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Remiss från kommunstyrelsen och utkast till trafikstrategi för Falköpings 
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 Kultur- och fritidsnämnden 

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen om 
Trafikstrategi för Falköpings kommun 

Förslag till beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig bakom framtagen 

trafikstrategi för Falköpings kommun        

Sammanfattning  

Trafikstrategin är en del av kommunens långsiktiga planering och tar hänsyn 

till andra relevanta styrdokument, så som översiktsplanen och klimatstrate-

gin. Långsiktigheten medför att det är en övergripande strategi som har 

brutits ner i konkreta åtgärder. Falköpings kommun strävar efter ett 

transportsystem som skapar ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar 

utveckling i samklang med de globala hållbarhetsmålen och kommunens 

vision om ”det goda livet”. I kommunens vision om Det goda livet uttalas att 

kommunen ska driva en förändringsprocess där kommunen går före i utveck-

lingen av ett hållbart samhälle, där naturens och våra mänskliga resurser 

används medvetet och balanserat. Alla de tre hållbarhetsdimensionerna och 

kommunens vision är väl förankrade i trafikstrategin. Trafikens miljö-

påverkan, befolkningens resbehov, transporternas centrala funktion för både 

näringslivet och besökare samt olika samhällsgruppers mobilitet har varit 

viktiga faktorer i framtagandet av dokumentet.  

Förvaltningen bedömer att det är en bra och genomarbetad trafikstrategi. Det 

ska vara lätt att välja rätt transportmedel för sin resa. Genom prioritering av 

gång, cykel och kollektivt resande främjas ett klimatsmart och trafiksäkert 

resande.         

Bakgrund 

Trafiksystemet står inför stora utmaningar. För att undvika katastrofala 

effekter av klimatförändringar behöver även trafiksystemet ställas om och bli 

koldioxidneutral. Samtidigt sker snabba teknologiska förändringar som 

påverkar trafiken, främst kopplat till digitalisering och elektrifiering. För att 

möta utmaningarna och ge vägledning i kommunens planeringsarbete 

beslutades genom kommunens verksamhetsplan att ta fram en trafikstrategi, 

vilket också anges i översiktsplanen. Den pekar ut riktningen för trafikens 

utveckling och blir på så sätt ett stöd vid kommande prioriteringar och av-



 

  2(3) 

 

 

vägningar. Trafikstrategin är en del av kommunens långsiktiga planering och 

tar hänsyn till andra relevanta styrdokument, så som översiktsplanen och 

klimatstrategin. Långsiktigheten medför att det är en övergripande strategi 

som har brutits ner i konkreta åtgärder. Falköpings kommun strävar efter ett 

transportsystem som skapar ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar 

utveckling i samklang med de globala hållbarhetsmålen och kommunens 

vision om ”det goda livet”. I kommunens vision om Det goda livet uttalas att 

kommunen ska driva en förändringsprocess där kommunen går före i 

utvecklingen av ett hållbart samhälle, där naturens och våra mänskliga 

resurser används medvetet och balanserat. Alla de tre hållbarhetsdimen-

sionerna och kommunens vision är väl förankrade i trafikstrategin. Trafikens 

miljöpåverkan, befolkningens resbehov, transporternas centrala funktion för 

både näringslivet och besökare samt olika samhällsgruppers mobilitet har 

varit viktiga faktorer i framtagandet av dokumentet. Trafikstrategins 

utgångspunkt är att alla trafikslag behövs för att tillgodose kommunens olika 

rese- och transportbehov, men att de har olika styrkor och funktioner. En 

grundtanke som genomsyrar hela dokumentet är därför att göra det lätt att 

välja och kombinera ”rätt transportmedel för rätt resa och syfte”. Ungefär en 

fjärdedel av kommunens befolkning bor på landsbygden och ungefär tre 

fjärdedelar bor i tätorterna – samtliga ska kunna nå sina resmål, men de 

kommer troligtvis att använda olika kombinationer av transportslag för att 

göra det. Nulägesanalysen visade att det finns god tillgänglighet med bil i 

hela kommunen, samt förbättringspotential vad gäller andra trafikslag. En 

annan grundtanke är därför att fokus i kommunens arbete bör läggas på att 

skapa lika goda förutsättningar även för gång-, cykel- och kollektivtrafik för 

att jämna ut spelplanen liksom att jobba för en större andel hållbara resor 

som gynnar både miljön och folkhälsan. 

Förvaltningens bedömning 

Bra och genomarbetad trafikstrategi. Det ska vara lätt att välja rätt transport-

medel för sin resa. Genom prioritering av gång, cykel och kollektivt resande 

främjas ett klimatsmart och trafiksäkert resande. 

Finansiering 

Medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnkonsekvensanalys 

En barnkonsekvensanalys har inte genomförts i samband med framtagandet 

av trafikstrategi. I framtagandet har dock särskilda yrkesgrupper med bland 

annat kunskap om barn och unga i Falköping varit delaktiga genom dialog. 

Unga kommunutvecklare har också varit en fokusgrupp som deltagit med ett 

ungdomsperspektiv. Unga kommunutvecklare har också granskat förslaget 

till trafikstrategi och bedömer att hänsyn tagits till barn och unga såväl i 

samhällsplaneringen som i långsiktiga rese- och trafikfrågor.  

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens tjänsteutlåtande 12 april 2022 

Remiss från kommunstyrelsen om trafikstrategi för Falköpings kommun       
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 Alla nämnder 

Hyresbostäder AB 

Trafikstrategi 

Delegationsbeslut 

Förslag på Trafikstrategi remitteras till samtliga nämnder, med svar senast 1 

juni 2022. 

Delegationsbeslut enligt  

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser antagna 19 januari 2022, 

§ 6. 

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har 

arbetat gemensamt med att ta fram en trafikstrategi för Falköpings kommun.  

I trafikstrategin samordnas trafikfrågor och samhällsplanering i kommunens 

långsiktiga och övergripande planering. Strategin beskriver hur 

trafiksystemet i tätorten bör utformas för att stötta samhällsutvecklingen i 

riktning mot kommunens mål och hantera avvägningar mellan 

konkurrerande intressen samt mellan trafikslagen.  

Processen med att ta fram trafikstrategin har löpt på sedan hösten 2021, och 

efter insamling av material internt och externt har nu en remissversion 

färdigställts. Det insamlade materialet, resultat från workshops samt dialoger 

ligger till grund för innehållet i strategin. Dialoger har internt förts med alla 

förvaltningar, externt med unga kommunutvecklare, funktionshinderrådet, 

pensionärsrådet, SMS och polisen. I december genomfördes en fysisk 

medborgardialog samt digitala enkäter riktade till medborgarna, åkerier och 

till Aktiv handel.     

Alla nämnder samt Hyresbostäder AB ges möjlighet att lämna synpunkter på 

förslaget. Yttranden skickas till kommunledningsförvaltningen senast den 1 

juni 2022. Meddela om förlängd svarstid behövs. 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 
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Bakgrund 
Trafiksystemet står inför stora utmaningar. För att undvika katastrofala 

effekter av klimatförändringar behöver även trafiksystemet ställas om och bli 

koldioxidneutral. Samtidigt sker snabba teknologiska förändringar som 

påverkar trafiken, främst kopplat till digitalisering och elektrifiering. 

För att möta utmaningarna och ge vägledning i kommunens planeringsarbete 

beslutades genom kommunens verksamhetsplan att ta fram en trafikstrategi, 

vilket också anges i översiktsplanen. Den pekar ut riktningen för trafikens 

utveckling och blir på så sätt ett stöd vid kommande prioriteringar och 

avvägningar. Trafikstrategin är en del av kommunens långsiktiga planering 

och tar hänsyn till andra relevanta styrdokument, så som översiktsplanen och 

klimatstrategin. Långsiktigheten medför att det är en övergripande strategi 

som har brutits ner i konkreta åtgärder. 

Falköpings kommun strävar efter ett transportsystem som skapar ekologiskt, 

ekonomiskt och socialt hållbar utveckling i samklang med de globala 

hållbarhetsmålen och kommunens vision om ”det goda livet”. I kommunens 

vision om Det goda livet uttalas att kommunen ska driva en 

förändringsprocess där kommunen går före i utvecklingen av ett hållbart 

samhälle, där naturens och våra mänskliga resurser används medvetet och 

balanserat. Alla de tre hållbarhetsdimensionerna och kommunens vision är 

väl förankrade i trafikstrategin. Trafikens miljöpåverkan, befolkningens 

resbehov, transporternas centrala funktion för både näringslivet och besökare 

samt olika samhällsgruppers mobilitet har varit viktiga faktorer i 

framtagandet av dokumentet. 

Trafikstrategins utgångspunkt är att alla trafikslag behövs för att tillgodose 

kommunens olika rese- och transportbehov, men att de har olika styrkor och 

funktioner. En grundtanke som genomsyrar hela dokumentet är därför att göra 

det lätt att välja och kombinera ”rätt transportmedel för rätt resa och syfte”. 

Ungefär en fjärdedel av kommunens befolkning bor på landsbygden och 

ungefär tre fjärdedelar bor i tätorterna – samtliga ska kunna nå sina resmål, 

men de kommer troligtvis att använda olika kombinationer av transportslag 

för att göra det. Nulägesanalysen visade att det finns god tillgänglighet med 

bil i hela kommunen, samt förbättringspotential vad gäller andra trafikslag. 

En annan grundtanke är därför att fokus i kommunens arbete bör läggas på att 

skapa lika goda förutsättningar även för gång-, cykel- och kollektivtrafik för 

att jämna ut spelplanen liksom att jobba för en större andel hållbara resor som 

gynnar både miljön och folkhälsan.  

 

Hållbarhetsdimensioner Falköpings kommun 
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Mål och vision 
”Ett attraktivt, hållbart och jämlikt trafiksystem med goda 

regionala kommunikationer bidrar till att alla ska kunna leva det 

goda livet i Falköpings kommun. Det ska vara lätt att välja rätt 

transportmedel för sin resa och dess syfte. Genom prioritering av 

gång, cykel och kollektivt resande främjas ett klimatsmart och 

trafiksäkert vardagsresande.” 

 

Fokusområden med ställningstaganden 
På övergripande nivå gör Falköpings kommun ställningstagandet att alla 

transportslag behövs för att tillgodose kommunens olika rese- och 

transportbehov samt att det ska vara lätt att kombinera olika trafikslag. 

Trafikslagen har olika funktioner och olika styrkor som ska tas tillvara för att 

tjäna invånarna, besökarna och näringslivet på bästa sätt: 

 Gång, som är starkast på korta distanser, utgör en länk mellan alla andra 

trafikslag och blir på så sätt en mer eller mindre uttalad del av varje resa. 

 Cykeln är traditionellt starkast för korta och medellånga resor och med 

exempelvis en elcykel kan distansen utvidgas. 

 Kollektivtrafik är starkast på medellånga till längre distanser och under 

högtrafik, exempelvis för arbets- och skolpendling. Samtidigt är 

kollektivtrafiken viktig då den garanterar bastillgänglighet även för dem 

som inte har tillgång till bil. 

 Bilen är starkast på längre distanser och fyller en viktig funktion, speciellt 

på landsbygden om där saknas kollektivtrafik. Den erbjuder flexibilitet i 

resandet och kan vara att föredra när det gäller att transportera föremål.  

Sammantaget ska kommunens planeringsarbete ta tillvara de olika 

trafikslagens respektive styrkor och göra det lätt för invånare, besökare och 

näringsliv att välja och kombinera rätt transportmedel för rätt resa och syfte. 

Som stöd för arbetet har kommunen formulerat ett antal ställningstaganden 

inom fyra fokusområden:  

 

 Fokusområde 1 - Infrastruktur med hållbara flöden 

 

Fokusområde 2 - Hållbart resande i såväl tätort som på landsbygd 

 

Fokusområde 3 - Trafiksäkerhet och trygghet för ökad rörlighet 

 

Fokusområde 4 -Tillgänglig och attraktiv stad 
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Fokusområde 1  
- Infrastruktur med hållbara flöden 
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Tydligt och väl kommunicerat vägnät som styr trafiken 

Hela kommunen ska knytas samman av ett tydligt och väl 

kommunicerat vägnät som styr trafiken till vägar som passar både 

fordonet och resans syfte 

 

Kommunen vill uppnå: 

Genomfartstrafik och tyngre fordon ska ledas till för detta lämpliga 

kommunala gator eller till de statliga vägarna. Lokalgatorna är främst till för 

fordon med start eller mål i området, inte för genomfartstrafik. För att styra 

trafiken på ett bra sätt ska det vara smidigt att köra på huvudgatorna som har 

god framkomlighet medan lokalgator präglas av lägre hastigheter där det är 

svårt att exempelvis ta en genväg genom ett bostadsområde. Huvudgatorna 

har en renodlad trafikfunktion där transportrum eftersträvas, vilket betyder 

rum för enbart motorfordonstrafik med högre hastigheter och färre utfarter. 

Här är gång- och cykelbanor på ett bekvämt och tryggt sätt separerade och 

korsningspunkterna mellan de oskyddade trafikanterna och den övriga 

trafiken minimerade.  

Passande åtgärder görs för att skapa restidsförkortningar på huvudgator och 

viktiga statliga vägar med mycket godstransporter medan hastighetssänkande 

åtgärder eller barriärer för biltrafik görs på lokalgatorna i form av till exempel 

anpassad hastighet, avsmalningar, farthinder och pollare. Skyltning av viktiga 

målpunkter på såväl gator som på gång- och cykelbanor ska användas för att 

kommunicera rekommenderade rutter och göra det lätt att hitta rätt. För 

gående och cyklister kan vägvisning med fördel göras med avstånds- och 

tidsangivelser. 

Kommunen arbetar med att: 

 identifiera prioriterade sträckor i vägnätet som förbättrar kopplingen 

till viktiga regionala och inomkommunala målpunkter samt åtgärda 

det kommunala vägnätet vid behov eller verka för att de byggs ut av 

Trafikverket när det omfattar det statliga vägnätet. 

 utföra påverkansarbete för en förbättrad vägstandard på statliga och 

enskilda vägar på landsbygden mellan kommunens tätorter och andra 

viktiga målpunkter. 

 kontinuerligt se över trafikflöden och de utpekade huvudgatorna inom 

tätorterna för att allt eftersom inkludera nya exploateringar när staden 

växer. 

 identifiera områden med lokalgator som belastas av genomfartstrafik 

eller fortkörning och utreda passande åtgärder för att motverka detta. 

 kontinuerligt komplettera där vägvisning saknas eller förändra den 

befintliga vägvisningen till viktiga målpunkter i kommunen för att 

garantera ett väl kommunicerat vägnät. 
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Effektiv lokalisering och styrning av godstransporter 

Verksamheter med tunga transporter ska i första hand lokaliseras 

till ytterområden med bra anslutning till statlig väg och 

logistikcenter, så som Skaraborg Logistic Center, för att gynna 

effektiva godstransporter och minska omgivningspåverkan 

 

Kommunen vill uppnå: 

Ställningstagandet gäller för verksamheter med ett större antal tunga 

transporter eller trafikintensiva verksamheter. Principen gäller huvudsakligen 

när nya verksamheter ska lokaliseras eller befintliga verksamheter utvidgas. 

Omlokaliseringar kan dock också vara relevanta om det passar för den 

aktuella verksamheten. Vid lokalisering ska hänsyn tas till att tyngre 

transporter ska ha nära och bra anslutning till huvudvägnätet och till statlig 

väg samt ledas till det utpekade strategiska vägnätet för tyngre transporter. 

Negativ områdespåverkan för till exempel boende- och vistelsemiljöer kan då 

minskas. För den kommunala verksamhetens räkning kan samordnad 

varudistribution vara ett alternativ för att minska behovet av godstransporter 

överlag.   

Kommunen arbetar med att: 

 i översiktsplanen peka ut strategiskt vägnät och företagsområden i 

gynnsamma lägen samt föra en dialog kring omlokaliserings-

möjligheterna med verksamheter som idag ligger i ogynnsamma lägen. 

 utreda vilka rutter som får ökad tung trafik kopplat till utvecklingen av 

logistikcentret och trafikintensiva verksamheter samt utreda om 

genomfarter i centrala delar eller närliggande lokalgatunätet riskerar att 

belastas. 

 utreda om möjligheterna till samordnad varudistribution för den 

kommunala verksamheten har förbättrats så att det är ett konkurrens-

kraftigt alternativ. 
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Stadsutveckling runt kollektivtrafiken 

Nya bostadsområden, handelsområden och verksamheter ska i 

första hand lokaliseras nära tåg- eller bussförbindelser, för en 

hållbar och jämlik tillgänglighet 

 

Kommunen vill uppnå: 

Principen gäller för större bostadsområden inom tätorterna, inte för glesare 

bebyggelse eller enskilda gårdar på landsbygden. Lokalisering av ny 

bebyggelse nära befintliga kollektivtrafik-förbindelser ska eftersträvas i den 

mån det går eftersom det är samhällsekonomiskt mest fördelaktigt att nyttja 

den redan befintliga infrastrukturen istället för att bygga nytt. Stadsutveckling 

runt kollektivtrafiken främjar inte bara hållbara resor, utan också ett jämlikt 

trafiksystem där även de som inte har råd eller som väljer att inte äga bil 

erbjuds god tillgänglighet.  

Om det inte finns tillräckligt med exploaterbar mark nära tågstationer och 

busshållplatser ska eftersträvas att nya bussförbindelser finns på plats så tidigt 

som möjligt för nya områden, helst när de första flyttar in eller börjar arbeta 

där. Med nära menas ett gångavstånd på maximalt 600-800 meter, eller som 

mest cirka 7-10 minuters promenad. Kommunen ansvarar i första hand för att 

infrastrukturen byggs för kollektivtrafiken och att kollektivtrafiken har goda 

förbindelser med gång- och cykelvägnätet. Regionen genom Västtrafik 

ansvarar för att erbjuda en attraktiv kollektivtrafik. 

Kommunen arbetar med att: 

 i första hand lokalisera nya områden så god tillgänglighet till tåg- eller 

bussförbindelser uppnås vid beslut kring framtida stadsutvecklings-

områden. 

 säkerställ dialog med Västtrafik så att kollektivtrafikens förutsättningar 

ingår i planhanteringen för nya exploateringar redan från början för att 

undvika konflikter i senare planeringsstadier och i utformningsfaserna. 

 verka för att Västtrafik utvidgar busstrafiken tidigt för framtida 

utbyggnadsområden, gärna så att den är på plats när det nya området har 

inflyttning eller verksamhetsstart. 

 säkerställa att gång- och cykelvägnätet har goda förbindelser till och från 

tågstationer och övrig kollektivtrafik. 
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Accelererad omställning till fossilfria fordon 

Kommunen ska aktivt stötta och engagera näringsliv och andra 

aktörer till att skapa förutsättningar för en omställning till fossilfria 

fordon i samhället i stort samtidigt som kommunens verksamheter 

ska föregå med gott exempel 

 

Kommunen vill uppnå: 

Kommunen ska utifrån sina möjligheter verka för att näringsliv och andra 

aktörer bygger infrastruktur för fossilfria fordon vid viktiga målpunkter. Lika 

viktigt är det att kommunen driver på exempelvis fastighetsägare att sätta upp 

laddplatser eller ordnar bil- och cykelpooler för sina hyresgäster, samt 

engagera näringsliv och andra aktörer att ställa om till fossilfria fordon.  

Kommunen ska föregå med gott exempel och bygger utefter behov 

infrastruktur för fossilfria fordon till de egna verksamheterna. Den 

kommunala fordonsflottan ska successivt bli helt oberoende av fossila 

bränslen och i den takt det är möjligt gäller målet alla personbilar, 

arbetsmaskiner och andra fordon som ägs eller leasas av kommunen.   

Kommunens anställda uppmuntras att använda hållbara transportmedel i 

tjänsten, i linje med Policy för möten och resor. För att underlätta 

omställningen ska kommunen föregå med gott exempel genom att till 

exempel tillgängliggöra tjänstecyklar, erbjuda förmånscyklar, subventionera 

kollektivtrafikkort eller införa ellådcyklar inom lämpliga delar av den 

kommunala verksamheten. I upphandlingar av varor och tjänster som kräver 

omfattande transportarbete ska successivt strängare klimatkrav ställas på 

transporterna, med målet att alla samhällsbetalda transporter ska vara 

fossilfria 2030.  

Kommunen arbetar med att: 

 ta fram laddinfrastrukturplan för utomstående aktörer och för den egna 

verksamheten.  

 kontinuerligt följa upp kommunens Policy för möten och resor. 

 se till att fossilfria fordon successivt köps in eller leasas till den 

kommunala verksamheten allt eftersom det är möjligt. 

 definiera varor och tjänster som kräver omfattande transporter och 

successivt öka klimatkrav i upphandlingarna av dessa. 

 aktivt stötta näringsliv och fastighetsägare i utvecklingen mot 

användandet av fossilfria fordon för dess anställda, kunder eller 

hyresgäster. 
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Fokusområde 2  

- Hållbart resande i såväl tätort som på landsbygd 
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Prioritering av gång-, cykel och kollektivtrafik inom tätorterna 

Gång-, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras för resor inom 

kommunens tätorter vilket i första hand görs genom prioritet i 

korsningar, genare stråk och ökat utrymme i gaturummet 

 

Kommunen vill uppnå: 

Sedan långt tillbaka har biltrafiken varit prioriterad i gaturummet. Kommunen 

ska framåt arbeta för att gång, cykel och kollektivtrafiken blir ett enkelt 

alternativ till bilen inom tätorterna där avstånden i regel är korta. Inom 

Falköpings tätort ska det finnas ett sammanhängande och gent gång- och 

cykelvägnät med starka och väl kommunicerade huvudstråk och i övriga 

tätorter prioriteras utpekade skolvägar. I huvudstråket och de utpekade 

skolvägarna ges gång och cykel prioritet och säker passage i korsningar. Vid 

ny-, till- och ombyggnad av kommunens infrastruktur ska genare väg med 

färre hinder och bättre bytesmöjligheter för dem som kombinerar gång, cykel 

och kollektivtrafik prioriteras samtidigt som de ges ökat utrymme i 

gaturummet.  

En beprövad och kostnadseffektiv metod som kan tillämpas i syfte att göra 

gång, cykel och kollektivtrafik konkurrenskraftigare är att planera genare väg 

för dessa trafikslag jämfört med biltrafiken. Här leds biltrafiken runt på 

huvudgatorna och genomfartsmöjligheter på lokal-gatorna stängs eller görs 

mindre attraktiva genom hastighetssänkande åtgärder medan gående, 

cyklister och om möjligt även bussarna får en genare förbindelse. Bussar kan 

ges signalprioritet i korsningar med höga flöden och i övrigt eftersträvas gena 

stråk. 

Kommunen arbetar med att: 

 ta fram en gång- och cykelpolicy som syftar till att kartlägga och åtgärda 

viktiga stråk för gång och cykel där resultaten följs upp regelbundet 

genom att exempelvis upprätta cykelbokslut som redovisas i berörd 

nämnd. 

 regelbundet genomföra flödesmätningar för alla trafikslag inklusive 

gående och cyklister vid viktiga kopplingar och knutpunkter med 

kontinuerliga mätstationer eller med periodiska mätningar för att kunna 

rikta resurserna effektivt. 

 genomföra resvaneundersökning efter regelbundet intervall för att följa 

upp utvecklingen vad gäller att öka andelen hållbara resor. 

 

Hållbart stråk resecentrum – centrum – Ållebergs center 

Resecentrum – centrum – Ållebergs center är viktiga målpunkter 

som ska kopplas samman i ett stråk som gör det gent, snabbt och 

lätt att förflytta sig till fots, på cykel och med kollektivtrafiken 
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Kommunen vill uppnå: 

Tillgängligheten med bil till de tre målpunkterna är redan god och därför 

behöver den inte förbättras ytterligare. Vad gäller gång, cykel och 

kollektivtrafiken fungerar stråket mindre bra i nuläget och dessa trafikslag 

behöver bättre förutsättningar för att kunna bli ett attraktivare alternativ till 

bilen. Stråket mellan målpunkterna måste förstärkas och tydliggöras samt att 

tillgängligheten och trafiksäkerheten för gång, cykel och kollektivtrafik 

mellan målpunkterna förbättras. 

Kommunen arbetar med att: 

 ta fram en visions- och handlingsplan för stråket. 

 

Gång- och cykelleder till eller mellan mindre tätorter 

Satsningar på gång- och cykelleder för de mindre tätorterna görs 

utifrån bedömd nyttjandepotential, vilket kan innebära enklare 

cykelleder utanför statliga vägar eller gång- och cykelbanor utmed 

statliga vägar 

 
Kommunen vill uppnå: 

Fördelen med gång- och cykelbanor utmed statliga vägar är att Trafikverket 

har väghållaransvar och ansvarar för drift och underhåll. Nackdelen är långa 

ledtider och ofta höga byggkostnader. För utbyggnad av gång- och cykelbana 

utmed statlig väg krävs att den lyfts upp av Kommunalförbundet så den 

inkluderas i regional infrastrukturplan där den sedan konkurrerar som en i 

mängden om en begränsad budget. Om cykelförbindelser till mindre 

tätorterna ska bli verklighet inom en rimlig framtid krävs därför att 

kommunen satsar på alternativa lösningar för att bygga egna gång- och 

cykelleder.   

Fokus ska ligga på de gång- och cykelförbindelser till och mellan mindre 

tätorter som har störst nyttjandepotential och där en sträckning utanför statliga 

vägar är genomförbar. Här bör hänsyn tas till att elcykeln utökar det 

acceptabla cykelavståndet. En sträckning längs med tåglinjer och luftburna 

elledningar kan vara en möjlighet för vissa förbindelser med hänsyn till mark-

åtkomsten. För att underlätta kan delvis lägre standard väljas, vilket kan 

betyda mindre bredd, ingen asfalt eller belysning och inte heller 

vinterväghållning. Samtidigt ska kommunen även arbeta för att gång- och 

cykelbanor utmed statliga vägar inkluderas i den regionala 

infrastrukturplanen vad gäller förbindelser som har högre chanser att byggas 

eller förbindelser där kommunala gång- och cykelleder inte är genomförbara.  
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Kommunen arbetar med att: 

 ta fram en nyttjandepotentialstudie över vilka sträckor av gång- och 

cykelbanor alternativet enklare cykelleder som är rimliga att bygga ut 

utanför tätorterna utifrån förväntat antal cyklister i förhållande till 

kostnaden. Här anges också vilka sträckor som bör byggas av 

Trafikverket respektive kommunen. 

 utreda möjligheten med gång- och cykelleder av enklare standard utan 

belysning och vinterväghållning som anläggs utanför Trafikverkets 

vägområde, när kommunen vill möjliggöra utbyggnad av gång- och 

cykelmöjligheter i snabbare takt. 

 långsiktigt arbeta mot Kommunalförbundet så att Falköpings angivna 

gång- och cykelbanor utmed statliga vägar lyfts upp för prioritering i 

regional infrastrukturplan. 

 

Attraktiv kollektivtrafik i viktiga pendlingsstråk 

Kommunens viktiga pendlingsstråk ska stärkas genom att 

möjligheten till byten med tåg och bussar förbättras för en attraktiv 

kollektivtrafik med regelbundna och täta turer 

 

Kommunen vill uppnå: 

Viktiga pendlingsstråk enligt SCB är i första hand stråken till och från 

Skövde, Skara och Tidaholm, men även Ulricehamn, Lidköping, Vara, 

Jönköping och Göteborgsregionen. ”Hela resan”-perspektivet är avgörande 

för en attraktiv kollektivtrafik, vilket inte enbart inkluderar  själva tåg- eller 

bussresan utan också vägen till och från tågstationen eller busshållplatsen 

samt väntetiden. För att kunna gå eller cykla till tågstationer och 

busshållplatser inom tätorterna på ett tryggt och säkert sätt krävs gång- och 

cykelbanor eller trafiksäkra vägar med lite trafik, bra siktförhållanden och 

lägre hastigheter.  

Vid hållplatsen eftersträvas väderskydd, sittplatser, information om avgångar 

och cykelparkeringar med möjlighet till ramlåsning. För att göra det enklare 

att kombinera bil och kollektivtrafik ska pendelparkeringar finnas på 

strategiska platser i kommunen. De goda kommunikationsmöjligheterna som 

Falköping har i egenskap av järnvägsknut för Västra stambanan och 

Jönköpingsbanan är en av kommunens största styrkor och ska utnyttjas till 

fullo. Stationsorterna Floby, Falköpings tätort och Stenstorp ska vara trygga, 

ha hög vistelsekvalitet och allmän god standard, samt bra gång- och 

cykelförbindelser och cykelparkeringar. 
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Kommunen arbetar med att: 

 inventera de tre stationsområdena och samverka med de parter som berörs 

för att vidta åtgärder i miljön som hanterar identifierade brister och bidrar 

till ökad trivsel. 

 inventera anslutningar för gång och cykel till tågstationerna och 

busshållplatserna inom tätorterna och åtgärda osäkra platser. 

 samverka med Västtrafik för en förbättrad standard vid busshållplatserna 

som ligger utanför tätorterna. 

 samverka med Västtrafik för att hitta rätt placering för pendelparkeringar 

och att bygga ut nya när behovet uppstår. 

 verka gentemot Västtrafik för regelbundna och täta avgångar och 

optimerade bytestider mellan tåg och buss till viktiga pendlingsmål (som 

exempelvis Skaraborgs sjukhus). 

 

Regelbunden stadstrafik för hela Falköpings tätort 

Regelbunden stadstrafik ska nå hela Falköpings tätort, sett även 

utifrån den växande tätorten 

 

Kommunen vill uppnå: 

Stadsbusslinjenätet ska successivt utvidgas och optimeras i takt med att 

tätorten expanderar. Stadstrafiken ska vara tillförlitlig och ha tillräckligt täta 

avgångar för att upplevas som en attraktiv resmöjlighet, även när en avgång 

missas. Den ska ha bra framkomlighet på hela linjesträckningen. Om möjligt 

ska region- och stadstrafiken samspela inom tätorten så att högre turtäthet 

uppnås med befintliga resurser. 

Kommunen arbetar med att: 

 föra en dialog med Västtrafik och verka för en anpassning av stadstrafiken 

till viktiga målpunkter allt eftersom tätorten växer. 

 tillsammans med Västtrafik och trafikoperatören detaljstudera och sedan 

utföra de åtgärder för bättre bussframkomlighet som identifierades i 

kommunens utredning Plan för ökad andel hållbara resor. 
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Fokusområde 3  

- Trafiksäkerhet och trygghet för ökad rörlighet 
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Trygga allmänna platser 

För att minska de upplevda hindren för att gå, cykla och resa 

kollektivt ska kommunen åtgärda platser som känns otrygga, där 

kommunen har rådighet över marken 

 

Kommunen vill uppnå: 

En del i att medborgarna ska kunna gå, cykla och åka kollektivt är att det ska 

kännas tryggt att röra sig ute. Alla ska kunna känna tryggheten att kunna röra 

sig fritt i kommunen, vilket är extra viktigt för dem som inte har egen bil. För 

att den upplevda tryggheten ska anses som god är det viktigt att det finns bra 

belysning, att sikten är god, att andra människor rör sig i närheten samt att det 

är helt och rent i omgivningen.  

Kommunen arbetar med att: 

 kartlägga vilka platser inom kommunens rådighet som upplevs som 

otrygga och sedan genomföra trygghetsskapande åtgärder. 

 se över var belysning saknas utmed kommunala gång- och cykelbanor och 

komplettera där det behövs. 

 

Säkra stråk för gång och cykel 

På kommunens gång- och cykelvägnät ska trafiksäkerheten höjas 

genom separering av oskyddade trafikanter från biltrafiken på 

trafikintensiva gator, säkra passager och korsningar, samt god 

belysning 

 

Kommunen vill uppnå: 

Huvudstråken ska ha god standard, vara gena och ha enhetlig utformning så 

att de är lätta att känna igen och känns naturliga att använda. Gående och 

cyklister ska i första hand vara separerade från biltrafiken och för att minska 

risken för konflikter bör gångtrafikanterna i normalfall separeras från 

cykeltrafiken. Korsningar eller cirkulationsplatser där gång- och cykelbanan 

plötsligt tar slut och cyklisterna hänvisas till övergångställen för gående eller 

bilkörfält för att kunna passera utgör en stor säkerhetsrisk och ska undvikas. 

Nya korsningar eller cirkulationsplatser ska byggas med som minst upphöjda 

cykelpassager och övergångsställe men med cykelöverfarter där biltrafiken 

har väjningsplikt också för cyklisterna när det bedöms lämpligt.  
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Befintliga korsningar och cirkulationsplatser åtgärdas i kontinuerlig takt. 

Trafiksäkerheten för gående och cyklister på cykelpassager och 

övergångsställen ska vid behov ökas genom anläggning av mittrefuger, bra 

belysning och hastighetssänkande åtgärder. Det ska finnas god belysning på 

gång- och cykelbanorna för att öka tryggheten, särskilt där de inte ligger i 

direkt anslutning till en upplyst gata.  

Beläggningen ska vara av så god kvalitet att gående och cyklister upplever 

det som bekvämt  och säkert att gå och cykla. Hög kvalitet på drift och 

underhåll av huvudstråken ska säkerställas. Driften ska ha så hög prioritet att 

det går att gå och cykla året om och prioriteringslista för vinterunderhåll ska 

ge huvudstråken minst samma prioritet vid snöröjning som gatorna. Lika 

viktig är kvaliteten på beläggningen, drift och underhåll för att minimera 

risken för halk- och fallolyckor. 

Kommunen arbetar med att: 

 kartlägga korsningspunkter som idag inte är trafiksäkra där gång- och 

cykelbanenätet korsar bilvägar och ta fram en prioriteringslista över de 

platser som behöver åtgärdas.  

 komplettera befintlig skyltning. 

 regelbundet analysera cykelvägarnas behov av asfaltering, drift och 

underhåll. 

 fortsatt bygga ut infrastrukturen så att alla huvudstråk och cykelbanor får 

god belysning. 

 

Trafik på oskyddade trafikanters villkor 

På bostadsgator, i centrum och på andra platser där många rör sig 

ska trafiken ske med anpassade hastigheter för att öka 

trafiksäkerhet och livskvalitet 

 

Kommunen vill uppnå: 

Vid en trafikolycka är kollisionshastigheten den mest avgörande faktorn för 

oskyddade trafikanter. Därför handlar trafiksäkerhetsarbete i tätort mycket 

om biltrafikens hastighet där hastigheten ska spegla gatornas funktion. Enligt 

SKR och Trafikverkets handbok Rätt fart i staden ska lokalgator inom tätorter 

vanligtvis anses vara mjuktrafikrum och därmed präglas av låga hastigheter 

samt goda möjligheter att korsa körbanan. Platser där särskilt många 

oskyddade trafikanter eller barn och unga rör sig, såsom centrala 

shoppinggator eller mindre gator framför skolentréer, ska klassas som 

integrerat frirum i vilket fotgängare och cyklister prioriteras. För att hålla god 
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kvalitetsnivå ska hastighetsbegränsningen bestämmas utifrån om det är ett 

mjuktrafikrum eller ett integrerat trafikrum.  

För att hastighetsgränserna ska efterlevas måste gatorna ha rätt utformning. 

Hastighetssänkande åtgärder ska användas vid behov. Det kan handla om 

avsmalningar av körbanan, upphöjda övergångsställen och cykelpassager, 

förhöjda korsningar, fartgupp eller cirkulationsplatser. För att uppnå önskade 

hastighetsnivåer behövs även en effektiv och problemorienterad 

hastighetsövervakning inom vägnätet.  

Kommunen arbetar med att: 

 ta fram en hastighetsplan för tätorterna med förslag på reviderade 

hastighets-begränsningar.  

 utreda behovet av trafiksäkerhetsåtgärder i en trafiksäkerhetsplan där barn 

och unga särskilt beaktas.   

 samverka med polisen och peka ut gator och sträckor där problemen med 

hastighets-överträdelser är särskilt stora från trafiksäkerhetssynpunkt. 

 

Trafiksäkerhet för barn och ungdomar 

Barn och ungdomar ska ges möjlighet att inom tätorterna nå 

skolor, förskolor och andra kommunala verksamheter på vägar 

som är säkra och trygga för gående och cyklister 

 

Kommunen vill uppnå: 
Barn och ungdomars färdigheter i trafiken är begränsade vilket medför att de 

är särskilt utsatta. Därför ska stor hänsyn tas till deras perspektiv i de miljöer 

där de vistas. Barnens skolvägar ska vara så pass säkra att de själva kan gå 

eller cykla till skolan, vilket bidrar till en bättre hälsa och 

koncentrationsförmåga i skolan.  

Gaturummet runt skolorna ska vara utformat med hänsyn till barn och 

ungdomars förutsättningar och specifika behov. På vägar runt skolor och på 

andra viktiga stråk ska trafiksäkerheten höjas genom separering av oskyddade 

trafikanter från biltrafiken, säkra passager och korsningar samt god belysning. 

Principen gäller inom tätorterna där kommunen är väghållare medan säkra 

och trygga vägar för gående och cyklister på landsbygden istället kan utgöras 

av vägar med mindre trafik, goda siktförhållanden och när det är möjligt, 

anpassad hastighet. Även runt andra kommunala verksamheter och 

anläggningar som riktar sig till barn och ungdomar, såsom sportanläggningar, 

ska trafiksäkerheten för dessa grupper särskilt beaktas. 
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Kommunen arbetar med att: 

 kontinuerligt inventera och förbättra trafiksäkerheten vid alla skolor och 

förskolor. 

 inkludera andra kommunala anläggningar i inventeringen, där 

trafiksäkerheten för barn och unga särskilt ska beaktas. 

 genomföra en konsekvensanalys över trafiksäkerheten för barn och unga 

när detaljplaner tas fram som omfattar byggnader och anläggningar vars 

verksamhet övervägande är riktad mot dessa grupper. 

 kontinuerligt följa upp olycksstatistiken och integrera den i planeringen. 

 

Beteendepåverkan för trafiksäkerhet och hållbart resande 

Falköpings kommun ska satsa på beteendepåverkansåtgärder för 

ökad trafiksäkerhet och hållbart resande 

 

Kommunen vill uppnå: 

Åtgärder som påverkar resebeteendet och val av färdsätt ska användas i högre 

uträckning än idag eftersom de är ett viktigt komplement till 

infrastrukturåtgärder. Det ska bli standard att kombinera viktiga 

infrastrukturprojekt med riktad kommunikation och olika typer av 

påverkansåtgärder ska användas för att nå ut bredare till befolkningen. Det 

kan vara information, utbildning, marknadsföring och kampanjer. Aktiviteter 

kan omfatta information kring hälsofördelarna av att gå och cykla, utdelning 

av reflexer till cyklister, temadagar (Europeiska mobilitetsveckan), 

utbildningar (trafiksäkerhetsutbildningar i skolan, "lär dig cykla" kurser för 

vuxna) eller prova-på-kampanjer (testresenärer kollektivtrafik, ”byt bilen mot 

lådcykel”).  

Att vi människor har lättare att bryta vanor när det sker en större förändring i 

livet kan användas genom att påverkansinsatser inriktas på dessa tidpunkter, 

exempelvis när en person börjar skolan, flyttar hemifrån eller till en ny stad, 

får barn eller byter jobb. Inflyttningspaket med cykelkarta, busslinjekarta, 

prova-på-bussbiljetter eller liknande och som skickas automatiskt till 

nyinflyttade är en beprövad metod i många kommuner. Kampanjerna och 

utbildningarna ska inte enbart vända sig till barn och oskyddade trafikanter 

utan också riktas direkt till vuxna och/eller bilister. Kampanjer kan vara ”inga 

onödiga bilresor”, ”inom Falköpings tätort är det löjligt nära till det mesta”, 

”rätt fart i staden” eller ”aktiv skolväg ger bättre skolresultat”. Samverkan 

inom kommunens skolor, arbetsplatser och andra verksamheter är viktig för 

att uppmuntra dem till att stödja hållbart resande. 



 21 

Kommunen arbetar med att: 

 förstärka sitt arbete med påverkansåtgärder och särskilt satsa på åtgärder 

i samband med invånarnas livsförändringar. 

 säkerställa kontinuerliga insatser för att sprida olika typer av 

”trafikkunskap” och höja medvetenheten i skolor och på arbetsplatser 

(Program aktiva skolvägar, Program cykelvänlig arbetsplats). 

 utse en ansvarig koordinator och definiera en årlig budget för utbildnings-

, informations- och marknadsföringsåtgärder. 
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Fokusområde 4  

-Tillgänglig och attraktiv stad 
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Inkluderande planeringsprocesser 

I viktiga planeringsprocesser ska kommunen inkludera 

samhällsgrupper som annars har svårt att komma till tals, för att 

främja ett jämlikt och jämställt trafiksystem 

 

Kommunen vill uppnå: 

Exempel på processer där dialoger med medborgarna är särskilt viktiga är i 

planeringsstadiet innan lösningarna redan är fixerade, till exempel vid samråd 

för detaljplaner, inför större projekt eller om standarder tas fram där olika 

perspektiv är viktiga. Samhällsgrupper som ofta har svårt att få gehör för sina 

perspektiv är exempelvis barn och ungdomar, personer med nedsatt rörelse- 

eller orienteringsförmåga, nysvenskar och pensionärer. Beroende på 

planeringsprocess ska berörda grupper inkluderas med hjälp av passande 

metoder som gör det lätt att delta. Det kan till exempel betyda att valda 

mötestider anpassas efter olika livssituationer, istället för stor-möten kan 

också ”lättare” och målgruppsinriktade dialogformer användas samt att andra 

språk än svenska används i kommunikationen. Efteråt ska kommunen även 

ge återkoppling till de inkluderade grupperna för att främja delaktighet och 

förebygga frustration. I utformningen av allmänna platser ska hänsyn tas till 

olika målgruppers intressen och behov av tillgänglighet. Det offentliga 

rummet ska vara tydligt och orienterbart för alla. 

Kommunen arbetar med att: 

 ta fram rekommendationer för passande dialogmetoder för olika 

samhällsgrupper och kommunicera dem internt. 

 ta fram kommunikationsrutiner för större infrastrukturprojekt för att 

tydliggöra när dialog ska hållas och med vilka grupper. 

 samverka med Västtrafik för att tillgänglighetsanpassa busshållplatser. 

 

Funktionella och attraktiva gaturum  

Gaturummet ska dimensioneras och utformas efter sin funktion. 

Där många oskyddade trafikanter rör sig ska attraktiva 

vistelsemiljöer erbjudas 

 

Kommunen vill uppnå: 

En livfull och attraktiv stad kännetecknas av ett levande centrum. Trafiken 

påverkar i hög grad hur attraktivt det är att vistas där. I Falköping tätorts 
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centrum och andra platser där många oskyddade trafikanter rör sig ska 

attraktiva vistelsemiljöer erbjudas. Utformning och ytfördelning ska stämma 

överens med gatans funktion och skyltad hastighet för att trafikanterna 

instinktivt ska förstå och välja den hastighetsnivå som gatan är avsedd för. 

Lokalgator inom tätorterna har både en vistelse- och en trafikfunktion och här 

präglas gaturummet av lägre hastigheter och trafiksäkra passager.  

Platser där många oskyddade trafikanter eller barn och unga rör sig, såsom 

centrala shoppinggator eller mindre gator framför skolentréer har i första hand 

en vistelsefunktion där gående och cyklister är tydligt prioriterade. 

Vistelsemiljöer skapas genom att omvandla ineffektivt använda ytor vilket 

kan ske genom avsmalning av överdimensionerade gator, omvandling av 

parkeringsplatser med låg beläggning eller uppgradering av oattraktiva torg 

eller gatuhörn. Attraktiva vistelsemiljöer kan till exempel vara lekparker, 

bilfria zoner eller gångfartsområden. Även element som breddade trottoarer, 

uteserveringar, grönska och möblering bidrar till gaturummets attraktivitet. 

Kommunen arbetar med att: 

 identifiera element som ger vägledning rörande vilka delar av vägnätet 

som har vilken funktion och formulera principer som säkerställer en 

passande gatuutformning och platsfördelning mellan trafikslagen. 

Principerna används sedan vid ny-, till- och ombyggnad av kommunens 

infrastruktur. 

 kartlägga områden där många oskyddade trafikanter rör sig och peka ut 

åtgärder som gör vistelsemiljön mer attraktiv. 

 vid all förtätning eller ombyggnation utvärdera om det avsatta 

gaturummet är proportionerligt disponerat och omfördela ytorna vid 

behov. 

 

Effektiv och tidsreglerad bilparkering  

Parkeringsbeläggningen i centrum ska balanseras i takt med att 

staden förtätas så att eventuell överkapacitet kan omvandlas för att 

skapa en attraktivare miljö att vistas i. 

 

Kommunen vill uppnå: 

För att stötta ett levande centrum med konkurrenskraftig handel ska den 

begränsade ytan inom stadskärnan användas på ett effektivt sätt. Målet är ett 

centrum som lockar besökare med attraktiva vistelsemiljöer och god 

tillgänglighet för kunder, där det är lätt för besökare att hitta en 

parkeringsplats. Parkeringsbeläggningen i centrum ska vara i balans så att 
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eventuell överkapacitet kan omvandlas för att skapa en attraktivare miljö att 

vistas i. På sikt ska parkering på allmän platsmark i centrum minska och 

främst ske på kvartersmark där så är möjligt. Ytor kan då frigöras till förmån 

för attraktiva vistelsemiljöer vilket skapar plats för bredare gång- och 

cykelvägar samt attraktiva grönytor med lek- och sittmöjligheter som lockar 

kunder. 

Tidsreglering ska användas för att öka omsättningen av eftertraktade 

parkeringsplatser och på så sätt göra det enklare att hitta en ledig plats. 

Enhetlig tidsreglering används för att skapa tydlighet i hur det är tillåtet att 

parkera. Detta gynnar handeln eftersom fler kunder kan använda samma 

parkeringsplats nära butiken, istället för att den blockeras av en och samma 

bil i många timmar, ibland flera dagar. Samtidigt hänvisas boende och 

verksamma till parkeringar i närområdet under tider när många besöker 

centrum. Acceptabla gångavstånd till parkering ges av Falköpings 

parkeringspolicy. 

Kommunen arbetar med att: 

 kontinuerligt följa upp beläggningen på parkeringarna inom centrum och 

vid över-beläggning tillämpas i första hand tidsreglering för att öka 

omsättningen på de platser som finns. Överskottsparkeringar kan 

användas för exempelvis förtätning eller vistelsemiljöer, planteringar och 

möblering eller tillfälliga arrangemang. 

 se över tidsregleringar i centrum för en enhetlig tidsreglering. 

 säkerställa systematisk parkeringsövervakning för att minska felparkering 

i centrum. 

 inventera vägvisningen till relevanta parkeringsområden för besökare, 

samåknings- och pendelparkeringar samt komplettera där det behövs för 

att minska söktrafiken. 

 

Lättillgänglig och säker cykelparkering 

Vid viktiga målpunkter och för all nybyggnation ska lättillgänglig 

och säker cykelparkering säkerställas nära entréer 

 

Kommunen vill uppnå: 

Kommunen har olika roller beroende på typ av målpunkt, om den ingår i 

kommunens verksamhet eller ej, om det rör sig om allmän platsmark eller 

kvartersmark. För den egna verksamheten och vid viktiga målpunkter ska 

kommunen säkerställa lättillgänglig och säker cykelparkering nära entrén 

vilket kan vara vid egna verksamheter, centrum, resecentrum, större 
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arbetsplatser eller vid sjukhus. Vid privat ny-, till- och ombyggnad ska 

kommunen tillämpa parkeringspolicyn och lyfta cykelparkeringsfrågan under 

hela processen via detaljplan till bygglov och fram till själva byggnationen. 

Cykelparkeringen ska ligga närmare entrén jämfört med bilparkeringen. 

Strategiskt placerade cykelpumpar, som är en uppskattad service för cyklister, 

bör placeras vid utvalda större målpunkter och väderskydd ska uppmuntras. 

Med lättillgänglig och säker cykelparkering används den definition som finns 

i parkeringspolicyn. 

Kommunen arbetar med att: 

 kartlägga de cykelparkeringar som finns vid kommunala verksamheter 

eller andra viktiga målpunkter och inventera placering, kvalitet av 

cykelställ, kapacitet, beläggning samt vid behov bygga ny cykelparkering 

eller rusta upp den som finns. 

 skapa rutiner för hur övergivna cyklar och cykelvrak tas omhand när de 

står parkerade i cykelställ på allmän platsmark i tätortscentrum och vid 

tågstationer. 

 fortlöpande tillämpa parkeringspolicyn för all nybyggnation, kommunen 

lyfter frågan om cykelparkering tidigt i planprocessen och verkar för att 

högkvalitativ cykelparkering skapas. 

 följa upp och utvärdera parkeringspolicyn.  

 

  



 27 

Genomförande 
Kommunledningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen har en 

ledande och stödjande roll i arbetet med att genomföra trafikstrategin. 

Trafikstrategins genomförande säkras och integreras i kommunens 

styrsystem genom att kopplas tydligt till den ordinarie budgetprocessen. De 

två förvaltningarna ansvarar för att genomförandet av trafikstrategins innehåll 

lyfts in i budgetprocessen. Utifrån strategins punkter under rubrikerna 

”kommunen arbetar med” tas en gränsdragningslista med 

ansvarsförhållanden fram.  

Utbildning, medborgardialog och informationsinsatser för alla åldrar och 

målgrupper är viktiga verktyg i arbetet. Samverkan både internt inom 

kommunen och med externa aktörer är nyckeln till framgång. 

 

Uppföljning 
Genomförandet av trafikstrategin ska följas och styras ur ett helhets- och 

framtidsperspektiv. Trafikstrategin följs upp i beredningen för hållbar 

samhällsplanering förslagsvis en gång om året alternativt vid behov.  

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet ska följa arbetet ur ett socialt 

perspektiv för att säkerställa att mobilitetsomställningen på lång sikt gynnar 

alla invånares välmående och jämlikhet . 

Resultaten av uppföljningen tas med till budgetprocessen årligen. 

Trafikstrategin ska aktualitetsprövas varje mandatperiod. 

För att utveckla kommunens arbete med trafikfrågor ska kommunen fortsatt 

ha dialog och omvärldsbevakning genom att agera med näringsliv, 

civilsamhälle och akademi.  
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FÖRTECKNING ÖVER ANMÄLNINGSÄRENDEN 

Kultur- och fritidsnämnden 31 maj 2022 

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 

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

Nr Ärende 

1 Länsstyrelsens beslut den 19 april 2022 om bidrag till vård av värdefull 

kulturmiljö – Heljesgården, Bolum, Falköpings kommun 

2 Kommunala Pensionärsrådets protokoll 7 april 2022 

3 Länsstyrelsens beslut den 25 april 2022 om tillstånd till ingrepp inom 

fornlämning på fastigheten Lunden 1:11 i Falköpings kommun 

4 Länsstyrelsens beslut den 29 april 2022 om tillstånd till ändring i bygg-

nadsminnet Falköpings Centralstation (byte av två entrédörrar) 

5 Länsstyrelsens beslut den 29 april 2022 om tillstånd till ändring i bygg-

nadsminnet Falköpings Centralstation (uppförande av sju fasad-

armaturer) 

6 Kommunfullmäktiges beslut den 25 april 2022, § 43, om Falköpings 

kommuns årsredovisning för år 2021 

7 Kommunfullmäktiges beslut den 25 april 2022, § 44, om revisions-

berättelse för Falköpings kommun år 2021 

8 Kommunfullmäktiges beslut den 25 april 2022, § 45, om prövning av 

ansvarsfrihet för Falköpings kommunstyrelse och nämnder för verk-

samhetsåret 2021 

9 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 4 maj 2022, § 45, om 

rekrytering av förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen 
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Postadress:403 40 Göteborg Telefon: 010-224 40 00 E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vastra-gotaland

Västergötlands museum
info@vgmuseum.se

Bidrag till vård av värdefull kulturmiljö: Heljesgården

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att lämna bidrag till följande åtgärder på 
Heljesgården, fastigheten Bolum 15:1, Falköpings kommun:

 Boningshus, ladugård, utedass, snickarbod, vedbod – renovering 
av stomme, tak, fasad, fönster och dörrar med 100 % av de 
kulturhistoriskt motiverade kostnaderna, dock högst 600 000 
kronor med utbetalning under:

 2022 med högst 150 000 kronor
 2023 med högst 150 000 kronor
 2024 med högst 150 000 kronor
 2025 med högst 150 000 kronor

Det totala bidragsbeloppet uppgår till 600 000 kr.

I bidragsbeloppet ingår kostnad för moms. 

Villkor för beslutet

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

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

kommit in till Länsstyrelsen senast:

 2022-06-01 för bidrag med utbetalningsår 2022
 2023-06-01 för bidrag med utbetalningsår 2023
 2024-06-01 för bidrag med utbetalningsår 2024
 2025-06-01 för bidrag med utbetalningsår 2025

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

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

Beslut 

Datum
2022-04-19 

 

Ärendebeteckning 
434-51211-2021
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 Den antikvariske experten ska följa arbetet och lämna anvisningar, 
delta i byggmöten och besiktningar. Närmare villkor för 
antikvarisk medverkan finns i bifogad bilaga.

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

 Arbetena ska sammanfattas i rapporter. Rapporterna ska sändas till 
Länsstyrelsen i digitalt format senast sista oktober respektive år 
(2022-2025).

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

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

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

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

 Bidraget ska rekvireras från Länsstyrelsen senast

 2022-10-15 för bidrag med utbetalningsår 2022.
 2023-10-15 för bidrag med utbetalningsår 2023, dock 

tidigast 2023-02-15.
 2024-10-15 för bidrag med utbetalningsår 2024, dock 

tidigast 2024-02-15.
 2025-10-15 för bidrag med utbetalningsår 2025, dock 

tidigast 2025-02-15

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

Beskrivning av ärendet
Ansökan kom in till Länsstyrelsen den 19 november 2021. 

Åtgärderna innebär att stomme, tak, fasader, fönster och dörrar 
renoveras genom trälagningar, riktning, säkring, förstärkning samt 
rengörning, glasarbeten, kittning och målning med rödfärg (slamfärg) 
och linoljefärg, avseende aktuella byggander (boningshus, ladugård, 
utedass, snickarbod, vedbod).
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Av de kostnader som angivits i ansökan, har Länsstyrelsen bedömt att 
600 000 kr utgör kulturhistoriskt motiverade kostnad.

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

Motivering till beslutet
Heljesgården ligger i område som är av riksintresse för kulturmiljö- 
och naturvård. Gårdens höga kulturhistoriska värden är väl 
dokumenterade såväl vad gäller byggnader som marker. När Stiftelsen 
Västergötlands museum (nedan benämnt stiftelsen) övertog ägandet 
av Heljesgården 1996 lämnade Länsstyrelsen ekonomiskt bidrag till 
flera dokumentationsinsatser. Sedan tidigare var gården även 
beskriven i den kulturhistoriska inventeringen Hus och miljöer på 
Falbygden och under 1980-talet hade kulturgeografen Stefan Höglin 
genomfört en ingående studie av den äldre markanvändningen och 
laga skiftets genomförande i Bolum. En utmärkt sammanfattning av 
gårdens kulturhistoriska värden finns i rapporten Gårdar i 
Västergötland – en bebyggelsehistorisk översikt utgiven 2004 i 
samarbete mellan Länsstyrelsen i Västra Götaland, Västergötlands 
museum och dåvarande Beslut Diarienummer Sida Länsstyrelsen 
Västra Götaland 2021-03-30 434-50553-2020 3(5) 

Regionmuseum Västra Götaland. I den karakteriseras Heljesgården på 
följande sätt. 

Heljesgården är en av regionens främsta äldre gårdsmiljöer. 
Sammanhangen i det rikligt sammansatta odlingslandskapet, med 
marker och bebyggelse tillsammans, utgör en synnerligen värdefull 
helhet. Här bevaras den karaktär av liten bondgård som kännetecknat 
småbrukarbygden på Hornborgasjöns östsida. Gården förmedlar en 
överskådlig bild av verksamhet på en utflyttad mindre hemmansdel. 
Exempelvis kan nämnas det mer allsidigt varierade jordbruk som 
kännetecknat många västgötska familjejordbruk långt in i sen tid. 
Mellan- och efterkrigstidens bidrag till 1900-talets agrarhistoria är 
väl bibehållna, något som numera blir mer och mer ovanligt. Särskilt 
de genuina ekonomibyggnaderna är präglade av regional 
byggnadshistoria. Värdefullt är även att gården är väldokumenterad i 
ett brett agrarhistoriskt perspektiv.

Laga skifte innebar en stor förändring av den svenska landsbygden, i 
synnerhet i utpräglade jordbruksbygder som Skaraborg. Heljesgården 
är i det sammanhanget en oersättlig representant för början på det 
moderna Sverige, sådant det tedde sig i slutet av 1800-talet. 

Heljesgården är sedan flera år tillbaka ett presumtivt 
byggnadsminnesobjekt. Länsstyrelsen bedömer att gårdens bebyggelse 
är av så hög klass och så skyddsvärd att den borde förklaras som 
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byggnadsminne. Att frågan inte väckts beror uteslutande på att 
Stiftelsen, med den byggnadsvårdskompetens som är knuten till 
museet, har ansetts vara en garant för ett långsiktigt bevarande av 
gårdens byggnader. Stiftelsens trovärdighet som ägare i kombination 
med gällande reservatsbestämmelser (naturreservat) och att 
Länsstyrelsen kan lämna bidrag till såväl skötsel som underhåll av 
marker och byggnader har sammantaget bedömts utgöra ett tillräckligt 
skydd.

Länsstyrelsen har alltsedan Lars Eriksson aktualiserade sin önskan att 
skänka gården till Stiftelsen sett en stor potential i att där kunna 
berätta om landskapets utveckling och dess historiska och botaniska 
värden. Heljesgården är därmed en tillgång för såväl kulturarvssektorn 
som naturvården. Gåvan skulle ge allmänheten möjlighet att uppleva 
den ålderdomliga bebyggelsen, vandra runt i markerna och ta del av 
dess värden. För att förverkliga detta inleddes en samverkan mellan 
natur och kultur som var avsedd att gälla även i framtiden. Beslutet 
om reservatsbildningen är i sig en bekräftelse på denna samverkan.

Sammanfattningsvis bedöms Heljesgården ha synnerligen höga 
kulturvärden, miljön innebär konkret samarbete mellan natur och 
kultur samt att miljön syftar till att bidra med kunskap kring natur- och 
kulturmiljö tillgänglig både för expertis och allmänhet.

Viktigt för det långsiktiga bevarandet är även Länsstyrelsens 
möjlighet att lämna bidrag till gårdens drift och underhåll. Stiftelsen 
har av Länsstyrelsen sedan 1996 beviljats bidrag till Heljesgården med 
ca 2,5 miljoner kronor. 

Beviljat bidrag till vårdande insatser av Heljesgården ses härav som 
motiverade.

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

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

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

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

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

Samt de nationella miljömålen:

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

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

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

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

Detta bidrag kan inte kombineras med ROT-avdrag.

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

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

Om ni har frågor kan ni kontakta Per Jernevad på telefon 010-
2245675. Ni kan även skicka e-post till per.jernevad@lansstyrelsen.se. 
Ange då ärendets diarienummer 51211-2021.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Mats Herklint med antikvarie Per 
Jernevad som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

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

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

http://www.skatteverket.se/
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Kopia till:
Antikvarisk medverkande expert - Lina Nyvaller, Västergötlands 
museum
Roberth Olofsson - Västergötlands museum
Falköpings kommun

 



FLLKÖPING
Kommunala Pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-07

Sida

1(10)

Plats och tid

Beslutande

Ersättare

Övriga närvarande

Justerare

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Falköpingssalen, Stadshuset klockan 09:00 — 12:20
Ajournering klockan 11:10— 11:20

Sture Olsson (M), Ordförande
Agnetha Sterner, PRO, §§ 1 — 6, 09:00 — 12:05
Kerstin Johansson, PRO
Kerstin Belfrage, SKPF
Barbro Westergren, SKPF
Ulla-Britt Hellman, SPF
Marianne Manke, SPF, §§ 1 — 6, 09:00 — 12:15
Inga -Maj Eneqvist, SPF, tjänstgörande ersättare, §§ 1 —6, 09:00 — 12:15
Margareta Håkansson, RPG, tjänstgörande ersättare, §§ 1 —6, 09:00 — 12:15
Marie Post (S)
Sam Ju brant (KD)

Ove Gustafsson, PRO
Märtha Liljegren, SKPF
Ulla Lisa Karlberg, SKPF
Roger Lundberg (S)

Carin Karlsson, nämndsekreterare
Eva Olofsson, biträdande socialchef, §§ 1 — 4
Ulf Johansson, verksam hetschef, § 4
Magnus Schedin, socialchef, del av § 4

Kerstin Belfrage, SKPF

Canti Ovirk--JärÄi
Carin Karlsson

Sture Olsson

Kerstin Belfrage

Paragrafer §§ 1 — 7

Organ

Sammanträdesdatum

Justeringsdatum

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat.

Kommunala Pensionärsrådet

2022-04-07

2022-04-2.0

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen

Underskrift

Carin Karlsson



FLAKÖP119.9
Kommunala Pensionärsrådet

Ärendelista

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(10)
Sammanträdesdatum
2022-04-07

§ 1 Dnr 29226
Val av justerare .................................................................................................3

§2 Dnr 29227
Föregående protokoll .......................................................................................4

§ 3 Dnr 2021/00138
Information om socialnämndens statsbidrag och
stimulansmedel för år 2021 ..............................................................................5

§ 4 Dnr 32288
Verksamhet Hemstöd .......................................................................................6

§ 5 Dnr 29231
Kösituationen ....................................................................................................7

§ 6 Dnr 29228
Information från socialnämnden ......................................................................8

§ 7 Dnr 29229
Övriga frågor ...................................................................................................10

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks



FLAKÖP199
Kommunala Pensionärsrådet

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(10)
Sammanträdesdatum
2022-04-07

§ 1 Dnr 29226

Val av justerare

Kommunala Pensionärsrådets beslut

1 Kerstin Belfi-age, SKPF, utses till att justera dagens protokoll. Tid för
justering är onsdagen den 13 april, Ranliden.

Justerarnas signaturer

//__b
Protokollsutdraget bestyrks
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Kommunala Pensionärsrådet

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(10)
Sammanträdesdatum
2022-04-07

§ 2 Dnr 29227

Föregående protokoll

Kommunala Pensionärsrådets beslut

1 Föregående protokoll läggs till handlingarna.

Beslutsunder lag

Kommunala pensionärsrådet, protokoll 2021-12-02

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks



FLAKÖP19.9
Kommunala Pensionärsrådet

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(10)
Sammanträdesdatum
2022-04-07

§ 3 Dnr 2021/00138

Information om socialnämndens statsbidrag och
stimulansmedel för år 2021

Kommunala Pensionärsrådets beslut

1 Informationen noteras till protokollet.

Bakgrund

Biträdande socialchef Eva Olofsson informerar kommunala pensionärsrådet
om statsbidrag och stimulansmedel för åren 2021 — 2022. Rådet ges
möjlighet att ställa frågor.

Presentationen biläggs protokollet.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(10)
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2022-04-07

§ 4 Dnr 32288

Verksamhet Hemstöd

Kommunala Pensionärsrådets beslut

1 Informationen noteras till protokollet.

Bakgrund

Verksamhetschef Ulf Johansson och socialchef Magnus Schedin har en
dialog med kommunala pensionärsrådet och svarar på frågor kring
verksamhet hemstöd. I verksamhet hemstöd ingår bland annat hemtjänst,
korttidsvård, växelvård och trygghetslarm.

Ämnen som diskuteras är;

- Dokumentation inom hemtjänst

- Brukartimmen

- Genomförandeplan

- Minutstyrning inom hemtjänsten

- Lagen om valfrihetssystem (LOV)

- Rekrytering av personal

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Sammanträdesdatum
2022-04-07

§ 5 Dnr 29231

Kösituationen

Kommunala Pensionärsrådets beslut

1 Informationen noteras till protokollet.

Sammanfat tn ing

Kö till särskilt boende: ingen kö

Kö till demensboende: 6 stycken

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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2022-04-07

§ 6 Dnr 29228

Information från socialnämnden

Kommunala Pensionärsrådets beslut

1 Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattn ing

Ordförande Sture Olsson (M) informerar kommunala pensionärsrådet om de
ärenden som socialnämnden behandlat sedan Rådets senaste sammanträde.

December
• Socialnämndens verksamhetsplan 2022 — 2024 med

verksamhetsbudget för 2022.

• Internkontrollplan för socialnämnden 2022.

• Uppföljning av revisionen granskning gällande ekonomistyrning och
uppföljning för barn och unga.

• Remiss från VästKom avseende Hälso- och sjukvårdsavtal.

• Remiss från VästKom avseende färdplan — Länsgemensam strategi
för god och nära vård.

• Regional överenskommelse för hjälpmedel.

J anuar i
• Verksamhetsinformation om arbetet med våld i nära relationer.

• Rapport om att det är ett mycket ansträngt personalläge utifrån covid-
19. Flera verksamheter har stängt.

Febr uar i
• Verksamhetsinformation om kommunens arbete med missbruksvård.

• Socialnämndens verksamhetsredovisning 2021.

• Socialnämndens internkontrollrapport för 2021.

• Information om statsbidrag och stimulansmedel för år 2021.

• Ansökan om strukturmedel för utvecklad samverkan med barn- och
utbildningsförvaltningen.

Mars
• Besvarande av remiss avseende samverkansavtal digitala hjälpmedel.

• Besvarande av motion från Johanna Svensson (S) om arbetsskor till
personal inom hemtjänst och särskilt boende.

Justerarnas signaturer
e j

Protokollsutdraget bestyrks
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Sida
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Sammanträdesdatum
2022-04-07

• Besvarande av remiss från socialstyrelsen — förslag på nya
föreskrifter avseende vissa SoL och LSS verksamheter.

• Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för 2021.

J usterarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(10)
Sammanträdesdatum

2022-04-07

§ 7 Dnr 29229

Övriga frågor

Kommunala Pensionärsrådets beslut

1 Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattn ing

Aktivitetssamor dnar na
Pensionärsorganisationerna har många frågor kring aktivitetssamordnarnas
syfte och uppdrag. Man undrar hur deras tjänster och aktiviteter är
finansierade.

Pensionärsorganisationerna upplever att aktivitetssamordnarna bedriver en
parallellorganisation. Går det att hitta sätt att samarbeta?

Belysning kyr kalMn
Kommunen har inte satt upp belysning vid kyrkogården/nya kapellet.
Medlemmar påtalar att det är mörkt. Vem äger ansvaret för frågan i
kommunen?

Senior kollo 2022
Ingen har arbetat med frågan inför sommaren 2022, så det blir inget.

För samlingshemmet
Pensionärsorganisationerna önskar att få hyra församlingshemmet för att ha
sina möten där. Är det möjligt?

För eningsbidr ag
Ansvaret för föreningsbidragen ligger hos kultur- och fritid. Frågan ska
lyftas på nämndens nästa sammanträde.

Elvagår den
Ett antal platser på Elvagården i Vartofta stängs. Rådet framför önskemål om
att man behåller lokalerna ifall behov uppstår i framtiden.

Buss t ill Tåstor p
Man saknar fortfarande att det går att ta bussen upp till Tåstorps
demenscentrum. Det är Västtrafik som ansvarar för busslinjerna.

Skyltning
Man framför att det saknas skyltning till Tåstorp och Ranliden.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

J



Statsbidrag
2021-2022
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2021- Alla statsbidrag
• Säkerställa god vård av äldre, 14,3 milj
• Äldreomsorgslyftet, 12,1 milj
• Motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och

omsorgen om personer med demenssjukdom, 2,2 milj
• Teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus, 639 tkr
• Goda villkor för vårdens medarbetare, 2,9 milj
• Traumastöd, 490 tkr
• Främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg, 2 milj
• Habiliteringsersättning, 1,2 milj
• Statsbidrag för verksamhet med personligt ombud, sökt belopp
• Statsbidrag för psykisk hälsa, 900 tkr
• Subventioner av familjehem, 855 tkr
• Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer, 261 tkr
12 olika statsbidrag, sammanlagt 35 miljoner kr • •

FAKO9N2



Användning

God vård av äldre
• Hjälpmedel - Taklyftar, duschstolar, turnaid, raizer
• Minska ensamhet — aktivitetssamordnare + IT -fixare
• Team för kollegialt lärande
• Ökad bemanning till följd av Covid -19
• Skyddsutrustning

Äldreomsorgslyftet
• YH-utbildningar i demens, psykiatri, äldre mm
• Skydd och säkerhet i den nära vården
• Etik, kommunikation och bemötande i vården

FAK Ö PN9



Motverka ensamhet och ökad kvalitet demens
• Hjälpmedel vid demens, t ex gunga, spel mm
• Ung omsorg
• Kulturkontakten

Teknik, kvalitet och effektivitet
• Utrustning för Skype
• Utrustning för mobil dokumentation

Goda villkor för vårdens medarbetare
• Utbildning för HSL-personal
• Läkemedelsrobotar
• Hjälpmedel

vaLKöm,



Traumastöd
• Handledning
• Samtalsstöd

Återhämtningsbonusen
• Personaldag för alla arbetsgrupper. Innehåll bestäms

av gruppen

Psykisk hälsa
• Sysselsättning socialpsykiatri

Våld i nära relation
• Utbildningsinsatser
• Informationskampanjer

Övriga statsbidrag är riktade till en insats och har
använts till det

FLAKÖNNug



Exempel på
användningsområden
• Utbildning av Personal

Äldreomsorgslyftet (Komvux), Vårdens
medarbetare (HSL), Återhämtningsbonusen,

• Insatser mot ensamhet
God vård av äldre, Statsbidrag för att minska
ensamhet och öka kvaliteten i demensvården

• Tekniska lösningar för bättre arbetsmiljö
God vård av äldre, vårdens medarbetare,
teknikmedel, återhämtningsbonusen

FLAKÖPN9



Summering 2021

• Nämnden ska återbetala ca 11 milj som inte
använts

• Huvudsakligen återbetalning på ÄOlyftet och
Vårdens medarbetare som har begränsade
användningsområden

• Många statsbidrag som går in i varandra. Stor
administration för ekonomiska omföringar,
redovisningar och återrapport

• Sena besked om användning och belopp

FMLKÖPRNI9



2022 - Sökta

• Prestationsbaserat statsbidrag till
kommunerna i syfte att minska andelen
timanställningar inom kommunalt finansierad
vård och omsorg om äldre (prel 8 034 tkr)

• Statsbidrag till kommuner i syfte att utöka
bemanningen av sjuksköterskor på särskilda
boenden (prel 4 011 tkr)

FILKÖ 1.2



2022 — Fortsatta statsbidrag
• Statsbidrag för att säkerställa en god vård av

äldre — Ska vara ett permanent tillskott,
• Statsbidrag i syfte att motverka ensamhet

bland äldre och för ökad kvalitet i vården och
omsorgen om personer med
demenssjukdom — Upphör efter 2022

• Stimulansmedel för teknik, kvalitet och
effektivitet med den äldre i fokus. Upphör
efter 2022.

• Statsbidrag för subventioner av familjehem,
beslut för 2022 och 2023

F£LKÖPN9,



2022 — Minskade statsbidrag

• Äldreomsorgslyftet — Minskar från 12
miljoner till 6 miljoner.

Fortsatt YH-utbildning (15 usk)

Enstaka kurser för att få diplom (5-6 st)

Omvårdnadsutbildning (17 st)

FLAKÖP!iyug,



Statsbidrag som upphört
2022
• Traumastöd, ca 500 tkr

Upphörde efter 2021

FLAKÖP999,



Statsbidrag där summa och
användning för 2022 är osäkra
• Vårdens medarbetare —Användning av

summa är ännu inte klar

• Återhämtningsbonusen — Projektplan och
budget måste vara klar. Ansökningstid på 6
veckor

FLIAKÖPINg



Summering 2022 och 2023

• Statsbidragen minskar med 6,5 miljoner

• Ytterligare 3-5 miljoner är osäkra

• 2023 minskar statsbidragen med ytterligare
3,5 miljoner

FLKÖP[ug,



BESLUT Diarienummer Sida 

2022-04-25 431-6588-2022 1(3) 

Jesper Clarito 

010-224 45 404

Lars-Åke Persson & Ann-Sofi Persson 

Gudhem Stora Lund 1 

52194 FALKÖPING 

Postadress: 
403 40 Göteborg 

 

Telefon: 
010-224 40 00 (vxl) 

Webb: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Delgivningskvitto 

Tillstånd till ingrepp inom fornlämning L1963:6647, 
L1963:6648, L1963:6726 och L1963:6892 på fastigheten 
Lunden 1:11 i Falköpings kommun 

Beslut 

Länsstyrelsen lämnar, med stöd av 2 kap. 12 § kulturmiljölagen (1988:950), 

KML, och i enlighet med angivna villkor, tillstånd till föryngringsåtgärder 

ingrepp inom fornlämning L1963:6647, L1963:6648, L1963:6726 och 

L1963:6892 på fastigheten Lunden 1:11 i Falköpings kommun enligt bilaga 

1. 

Tillståndet gäller i 5 år från dagen för beslutet. 

Villkor 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 2 kap. 13 § KML om följande villkor: 

❑ Hägnaden (stensträngen) samt ett 5 meter brett område från mitten av

denna får inte planteras.

❑ Stensättningarna, stenkretsen samt ett 5 m brett område runt dessa får

inte planteras.

❑ Maskinell markberedning är förbjuden inom området som markerats på

bifogad karta, (bilaga 1). Inom och 10 meter på båda sidor om

hägnadens mitt samt inom och 30 meter runt stensättningarna och

stenkretsen.

❑ Avverkning och utkörning på fornlämningarna och inom

fornlämningsområdena ska ske så att inga kör- eller släpskador

uppkommer.

❑ Upplag av timmer eller skogsbränsle får inte göras på fornlämningarna

och inom områdena som markerats på bifogad karta, (bilaga 1).

❑ Fornlämningarna och områdena runt dem ska grovrensas från grenar,

kvistar och annat skogsavfall.
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❑ Ni ansvarar för att de personer som på Ert uppdrag utför 

skogsbruksåtgärder informeras om innehållet i detta beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Ni har anmält till Länsstyrelsen att ni avser att avverka, markbereda och 

återplantera skog inom ovan angiven fastighet (SKS Dnr: A 8356–2022). 

Åtgärderna berör fornlämningarna L1963:6647, L1963:6648, L1963:6726 

och L1963:6892 som utgörs av en hägnad (stensträng) en stenkrets 

(domarring) samt två stensättningar, se kopia ur Riksantikvarieämbetets 

kulturmiljöregister, (bilaga 2).  

Motivering till beslutet 

Enligt 2 kap. 6 § KML är det förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva 

ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering, eller på annat sätt ändra 

eller skada en fornlämning. Till en fornlämning hör enligt 2 kap. 2 § KML 

ett så stort område, benämnt fornlämningsområde, som behövs för att 

bevara den och ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och 

betydelse. Fornlämningsområdet har samma skydd som fornlämningen.  

 

Länsstyrelsen bedömer att förestående avverkning, markberedning och 

återplantering berör fornlämning. Det krävs därför tillstånd enligt KML för 

återplantering.  

 

Den pågående markanvändningen är skogsbruk. Återplantering av skog 

utgör en del i detta skogsbruk. Länsstyrelsen anser i detta fall att 

återplantering kan ske förutsatt att ovanstående villkor iakttas.  

Information 

Länsstyrelsen bedömer att lämningarna uppfyller kriterierna för 

fornlämning: lämning efter människors verksamhet under forna tider, 

tillkommit genom äldre tiders bruk och är varaktigt övergiven och 

tillkommit före år 1850. 

 

En digital fil (shapefil) kommer att skickas till markägare och ev. ombud 

som visar var maskinell markberedning är förbjudet och upplag ej får göras. 

Shapefilen visar samma område som finns på bifogad karta. 

 

Kontakta Länsstyrelsens kulturmiljöenhet om ni önskar få ytterligare 

information. 

 

Om ni planerar att bryta stubbar, dika, anlägga skogsbilväg eller vidta 

annan åtgärd inom fornlämning eller fornlämningsområde ska ni också 

söka särskilt tillstånd enligt KML. 
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Detta beslut innebär endast prövning enligt 2 kap. KML. Behövs tillstånd 

enligt någon annan lag får ni söka detta särskilt. 

 

Detta beslut bidrar till att uppfylla miljömålet Levande Skogar. 

Du kan överklaga beslutet 

Se bilaga med överklagandehänvisning. 

Beslutande 

Beslutet har fattats av Jesper Clarito 

 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Beslutsort Vänersborg 

 

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

Kopia till 

registrator@raa.se 

Falköpings kommun 

avverkningsanmalan@skogsstyrelsen.se 

jonas.larsson@sydved.se (ombud) 

 

 

Bilagor 

1. Utdrag ur fastighetskarta där området som inte får markberedas maskinellt och 

upplag inte får göras har markerats 

2. Kopia ur kulturmiljöregistret 

3. Hur man överklagar 

 

 

 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd


Beslut
2022-04-29

Diarienummer
432-3841-2022
Dossienummer
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Postadress:
403 40 Göteborg

Besöksadress:
Hamngatan 1 542 
30 Mariestad

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

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Kulturmiljöenheten
Per Jernevad
Antikvarie

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

Tillstånd till ändring byggnadsminnet Falköpings Centralstation
Fastigheten Ranten 1:12, Falköpings socken, Falköpings kommun

Beslut
Länsstyrelsen ger med stöd av 3 kap 14 § lagen (1988:950) kulturmiljölagen 
er tillstånd att byta ut två entrédörrar, enligt ansökan.

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

Villkor

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

som inkom till Länsstyrelsen 2022-02-02.

 Vid avvikelse från ansökan/handlingar ska Länsstyrelsen omgående 
informeras.

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

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

 Byggnadsminnet ska dokumenteras före ändringen på lämpligt sätt.

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

 Åtgärderna ska dokumenteras. Ni ska inom sex månader efter avslutat 
arbete skicka in rapport med fotografier före och efter åtgärderna till 
Länsstyrelsen. Dokumentationen ska redovisas i digitalt (PDF) format.

Antikvarisk medverkan
 Arbetet ska utföras i samverkan med expert enligt bilagan Antikvarisk 

medverkan.

 Till antikvarisk expert utses Ulf Larsson, Förvaltningen för 
kulturutveckling – VG-regionen, i enlighet med er ansökan. Om Ni vill 
anlita annan expert ska detta meddelas Länsstyrelsen.
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 Före arbetet påbörjas ska åtgärderna i detalj gås igenom tillsammans med 
den antikvariska experten.

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

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

Redogörelse för ärendet
Ni har ansökt om tillstånd till ändring av Falköpings Centralstation genom 
utbyte av två entrédörrar.

Åtgärderna innebär att två entrédörrar byts ut i syfte att återgå till ett 
utförande i princip likt ursprungligt. Vilket innebär att dörren på fasad 2 
byts från yngre dörr i aluminium till dörr i trä med fönsterinfattning i övre 
delen och målas i en mörkt grön kulör enligt ansökan. Vidare byts 
entrédörren i fasad 3 till en ekdörr med liggande ekpanel och övre runt 
glasparti, enligt byggnadsbeskrivning från 1933 och äldre bildmaterial.

Till ansökan har fogats ritningsunderlag i form av detaljritningar inklusive 
material, utförande, ytbehandling, beslag mm samt fasadritningar. Vidare 
har åtgärdsprogram och bildmaterial bifogats ansökan.

Motivering

Länsstyrelsen får lämna tillstånd till att ett byggnadsminne ändras i strid mot 
skyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl. Länsstyrelsen bedömer 
att särskilda skäl finns genom att säkerställa byggnadens fortbestånd och för 
att ge fortsatta förutsättningar att använda byggnaden på ett säkert och 
hållbart sätt enligt ursprungligt ändamål. Åtgärderna anses även förenliga 
med bevarandet av byggnadsminnets kulturhistoriska värde då dörrbytena 
görs enligt äldre förlagor och stärker därmed kulturmiljöns kulturhistoriska 
värden.

Beslutet bidrar till att uppnå de svenska miljömålen.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten, se bilagan Hur man 
överklagar.

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

Beslutsort: Mariestad

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilaga:
Hur man överklagar
Antikvarisk medverkan

Kopia till:
Riksantikvarieämbetet 
Antikvarisk expert – Ulf Larsson, VG-regionen
VG-regionen – Förvaltningen för kulturutveckling
Falköpings kommun
WSP – Joakim Ankarstrand
Ritningen arkitektbyrå – Ingvar Blixt
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Postadress:
403 40 Göteborg

Besöksadress:
Hamngatan 1 542 
30 Mariestad

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

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Kulturmiljöenheten
Per Jernevad
Antikvarie

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

Tillstånd till ändring byggnadsminnet Falköpings Centralstation
Fastigheten Ranten 1:12, Falköpings socken, Falköpings kommun

Beslut
Länsstyrelsen ger med stöd av 3 kap 14 § lagen (1988:950) kulturmiljölagen 
er tillstånd att uppföra 7 stycken fasadarmaturer, enligt ansökan.

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

Villkor

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

som inkom till Länsstyrelsen 2022-02-02 och 2022-04-29.

 Vid avvikelse från ansökan/handlingar ska Länsstyrelsen omgående 
informeras.

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

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

 Byggnadsminnet ska dokumenteras före ändringen på lämpligt sätt.

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

 Åtgärderna ska dokumenteras. Ni ska inom sex månader efter avslutat 
arbete skicka in rapport med fotografier före och efter åtgärderna till 
Länsstyrelsen. Dokumentationen ska redovisas i digitalt (PDF) format.

Antikvarisk medverkan
 Arbetet ska utföras i samverkan med expert enligt bilagan Antikvarisk 

medverkan.

 Till antikvarisk expert utses Ulf Larsson, Förvaltningen för 
kulturutveckling – VG-regionen, i enlighet med er ansökan. Om Ni vill 
anlita annan expert ska detta meddelas Länsstyrelsen.
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 Före arbetet påbörjas ska åtgärderna i detalj gås igenom tillsammans med 
den antikvariska experten.

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

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

Redogörelse för ärendet
Ni har ansökt om tillstånd till ändring av Falköpings Centralstation genom 
uppförande av 7 stycken fasadarmaturer, enligt tidigare utförande.

Åtgärderna innebär att 7 stycket fasadarmaturer återuppförs enligt tidigare 
placering och utförande. De uppfördes 1993-94, då enligt äldre förlaga på 
motstående fasad gällande samma byggnadsvolym, enligt äldre bildmaterial. 
Det togs ner i slutet av 1990-talet i samband med att ett skärmtak uppfördes. 
Skärmtaket har nu tagits ner och man önskar nu återuppföra motsvarande 
fasadarmaturer i samma utförande och placering likt 1990-talet.

Till ansökan har fogats fasadritningar, åtgärdsprogram, äldre produktblad 
och äldre bildmaterial. 

Motivering
Länsstyrelsen får lämna tillstånd till att ett byggnadsminne ändras i strid mot 
skyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl. Länsstyrelsen bedömer 
att särskilda skäl finns genom att åtgärden ger fortsatta förutsättningar att 
använda byggnaden/miljön för ursprungligt ändamål som resecentrum på ett 
säkert och tillgängligt sätt. Åtgärderna anses även förenliga med bevarandet 
av byggnadsminnets kulturhistoriska värde då fasadarmaturernas 
utformning, material och kulör görs med äldre förlaga som tydlig förebild 
och anses därmed ta hänsyn till kulturmiljöns karaktärsdrag och värden.

Beslutet bidrar till att uppnå de svenska miljömålen.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten, se bilagan Hur man 
överklagar.

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

I detta ärende har Per Jernevad beslutat.
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Beslutsort: Mariestad

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilaga:
Hur man överklagar
Antikvarisk medverkan

Kopia till:
Riksantikvarieämbetet 
Antikvarisk expert – Ulf Larsson, VG-regionen
VG-regionen – Förvaltningen för kulturutveckling
Falköpings kommun
WSP – Joakim Ankarstrand
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§ 45 Dnr 2022/00019 

Rekrytering av förvaltningschef för kultur- och 
fritidsförvaltningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tillsätta Hampus Haga som 

förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen från och med den 8 

augusti 2022. 

2  HR-chef Maria Axelsson får i uppdrag att teckna anställningsavtal med 

Hampus Haga. 

Sammanfattning 

Ärendet rör tillsättande av tjänsten som förvaltningschef för kultur- och 

fritidsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-26 

  

 

Paragrafen skickas till  
Hampus Haga 

Pia Alhäll, kommundirektör 

HR-avdelningen  

Kultur- och fritidsförvaltningen            



 

 Kommunledningsförvaltningen 

 

Maria Axelsson   HR-chef      maria.axelsson@falkoping.se  
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 Kommunstyrelsen 

Rekrytering av förvaltningschef för kultur- och 
fritidsförvaltningen 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tillsätta Hampus Haga som 

förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen från och med den 8 

augusti 2022. 

2 HR-chef Maria Axelsson får i uppdrag att teckna anställningsavtal med 

Hampus Haga. 

Sammanfattning  

Ärendet rör tillsättande av tjänsten som förvaltningschef för kultur- och 

fritidsförvaltningen.  

Bakgrund 

Rekryteringsprocessen av förvaltningschef till kultur- och 

fritidsförvaltningen har hanterats med hjälp av ett externt 

rekryteringsföretag. Fackliga organisationer, representanter från kommunens 

ledningsgrupp och kommunstyrelsens arbetsutskott samt HR-chef har 

genomfört intervjuer. MBL-förhandling har genomförts såväl som 

avstämning och förankring med övriga samverkande kommuner inom den 

gemensamma nämnden. I enlighet med kommunstyrelsens 

delegationsbestämmelser § 8.6 är det kommunstyrelsens arbetsutskott som 

fattar beslut om rekrytering av förvaltningschefer.   

Förvaltningens bedömning 

Utifrån det ovan anförda föreslås Hampus Haga till ny förvaltningschef för 

kultur- och fritidsförvaltningen från och med den 8 augusti 2022 och att HR-

chefen får i uppdrag att teckna anställningsavtalet. 

Finansiering 

Lön utbetalas i enlighet med tecknat avtal mellan arbetstagare och 

arbetsgivare. 



 

  2(2) 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-26 

Beslutet ska skickas till 

Hampus Haga 

Pia Alhäll 

HR-avdelningen  

Kultur- och fritidsförvaltningen 

 

 

 

Maria Axelsson 

HR-chef 
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