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§ 29 Dnr 2021/00042  

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsrapport per 
den 30 april 2022 

Kultur- och fritidsnämndens 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 
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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 
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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 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 22/2022 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 13 maj 2022 

Verksamhetsrapport per den 30 april 2022       

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 30 Dnr 2022/00028  

Svar på remiss från kommunstyrelsen om policy för 
möten och resor 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

policy för möten och resor i nuvarande form då de praktiska och ekono-

miska konsekvenserna av policyn inte är tillräckligt genomlysta.       

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 fritidsför-

valtningen har inget att erinra mot denna policy.  

Bakgrund 

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 

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 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 23/2022 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 8 april 2022 

Remiss från kommunstyrelsen och utkast till 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.                    

Yrkanden 

Heléne Svensson (S) yrkar att kultur- och fritidsnämnden inte ställer sig 

bakom framtagen policy för möten och resor i nuvarande form då de 

praktiska och ekonomiska konsekvenserna av policyn inte är tillräckligt 

genomlysta.       

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och 

Heléne Svenssons (S) yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden har 

beslutat bifalla Heléne Svenssons (S) yrkande.       

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 

Torbjörn Lindgren, tf. kultur- och fritidschef            
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§ 31 Dnr 2022/00029  

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

Kultur- och fritidsnämndens 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. 
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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. 

Finansiering 

Medför inte några ekonomiska konsekvenser. 

Barnkonsekvensanalys 

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

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 24/2022 

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  
Kommunstyrelsen  

Torbjörn Lindgren, tf. kultur- och fritidschef           
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§ 32 Dnr 2022/00035  

Svar på remiss från kommunstyrelsen om Trafikstrategi 
för Falköpings kommun 

Kultur- och fritidsnämndens 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-

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 
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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.  
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Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 25/2022 

Kultur- och fritidsnämndens tjänsteutlåtande 12 april 2022 

Remiss från kommunstyrelsen om trafikstrategi för Falköpings kommun 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 

Torbjörn Lindgren, tf. kultur- och fritidschef            
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§ 33 Dnr 2022/00001  

Delegationsbeslut 2022 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1 Delegationsbesluten läggs till handlingarna.  

Bakgrund 

Med delegation enligt 6 kap. 37 § kommunallagen avses att en nämnd ger 

någon annan i uppdrag att självständigt fatta beslut på nämndens vägnar. 

Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat.  

Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsut-

skottet, ordföranden och tjänstepersoner i enlighet med kultur- och 

fritidsnämndens delegationsbestämmelser.  

Ett beslut som en delegat fattar med stöd av delegationsbestämmelserna har 

samma rättsverkan som om det fattats av kultur- och fritidsnämnden. Kultur- 

och fritidsnämnden kan inte ändra ett sådant beslut. Dock kan kultur- och 

fritidsnämnden när som helst återkalla delegationen. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ett delegationsbeslut som fattas med stöd av kultur- och fritidsnämndens 

delegationsbestämmelser ska anmälas till kultur- och fritidsnämnden vid 

dess nästkommande sammanträde. Samtliga anmälda delegationsbeslut 

presenteras för kultur- och fritidsnämnden i form av nedanstående förteck-

ning.  

Anmälda delegationsbeslut 

Dokument-id Beslut Handläggare 

16927 Anställningar inom kultur- och fritids-

fövaltningen april 2022 

Ulla Andersson 
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§ 34 Dnr 2022/00002  

Anmälningsärenden 2022 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1 Följande anmälningsärenden läggs till handlingarna. 

 

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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§ 35 Dnr  

Information från kultur- och fritidsförvaltningen 

Kulturstrategen Karin Hermansson informerar om  

 det pågående arbetet med att se om det finns möjlighet att förlägga vissa 

kulturella verksamheter i centrum. Samarbete pågår med bland annat den 

grupp som arbetar med stadskärnan. 

 kommande konstprojekt i samband med ombyggnation av kommunala 

fastigheter i kommunen. 

 

Tillförordnade verksamhetschefen Ida Johansson och projektledaren Thea 

Bittkau Nasan lämnar en delrapport om projektet Dotorp – en socialt hållbar 

och attraktiv plats för Falköpings invånare att vara aktiva och trivas på.  

 

Tillförordnade kultur- och fritidschefen Torbjörn Lindgren informerar om  

 det pågående arbetet med att hitta en lösning för att driva slalombacken 

och campingplatsen, 

 möte med ishockeyklubben om den kommande renoveringen av ishallen.          
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§ 36 Dnr  

Information från förtroendevalda 

Kjell-Åke Johansson (C) har deltagit ett seminarium om dopning. Föreläsare 

var sportjournalisten Jonas Karlsson.       
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§ 37 Dnr  

Övriga frågor 

Patrik Andersson (S) ställer en fråga om uppföljning efter möte med 

Falköpings AIK Skidor. Tillförordnade kultur- och fritidschefen redovisar 

för de fortsatta diskussionerna.  

 

När sammanträdesdagarna för 2022 för kultur- och fritidsnämnden beslut-

ades bestämdes det att sammanträdet den 21 juni skulle starta klockan 14:30. 

Eftersom det kommer att vara flera större ärenden på det sammanträdet enas 

kultur- och fritidsnämnden om att ändra starttiden för sammanträdet den 

21 juni till klockan 13:15.       

  

 

 

 

Utdelning av stipendier 

Vid dagens sammanträde delas idrottsstipendiet ut till Elin Löfgren och 

Arvid Jönsson, HV-Dans, samt föreningsledarstipendiet till Patrik 

Andersson, Floby IF. 

  

 

 

 

Vid dagens sammanträde deltog kvalitetsstrategen Linda Jakobsson för sista 

gången då hon slutar sin anställning i Falköpings kommun. Ordföranden 

Göran Gynnemo (KD) tackar för hennes arbete i kultur- och fritidsförvalt-

ningen och önskar henne lycka till. 
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Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 13:15–16:45 
Ajournering klockan 14:40–15:00 


Beslutande Göran Gynnemo (KD), ordförande 
Heléne Svensson (S), 1:e vice ordförande 
Morgan Billman (M), 2:e vice ordförande 
Marie Post (S) 
Kjell-Åke Johansson (C), § 31–37, klockan 14:10–16:45  
Joakim Hedin (C), tjänstgörande ersättare § 29–30 
Ingemar Gustavsson (C) 
Peter Nordheim (KD) 
Anna-Brita Fransson (L) 
Gunnar Fredh (SD), tjänstgörande ersättare 
Matti Qvist (SD) 
Scott Schylander (V) 


Ersättare 


 


Conny Persson (KD) 
Patrik Andersson (S) 
Margareta Warrén Stomberg (M) 
Joakim Hedin (C), § 31–37 


 


Övriga närvarande 
 
 
 


Torbjörn Lindgren, tillförordnad kultur- och fritidschef 
Ulla Andersson, nämndsekreterare 
Linda Jakobsson, kvalitetsstrateg, § 29 
Marianne Hjort, ekonom, § 29 
Christina Seveborg, avdelningschef Bibliotek, § 29 
Elinor Karlsson, avdelningschef Kulturarv, § 29 
Sarha Eng, avdelningschef Öppen ungdomsverksamhet, § 29 
Karin Hermansson, kulturstrateg, § 35 
Ida Johansson, tillförordnad verksamhetschef avdelning Bad & Fritid, § 35 
Thea Bittkau Nasan, projektledare Öppen ungdomsverksamhet, § 35 


Justerare Matti Qvist 


Underskrifter                                Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer 


 
Sekreterare Ulla Andersson Paragrafer §§ 29-37 


Ordförande Göran Gynnemo 


Justerare  Matti Qvist 


 


ANSLAGSBEVIS 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Organ Kultur- och fritidsnämnden 


Sammanträdesdatum 2022-05-31 


Justeringsdatum 2022-06-02 


Anslaget är uppsatt  2002-06-03–2022-06-27 


Förvaringsplats för  
protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen 


Underskrift  


 Ulla Andersson 
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§ 29 Dnr 2021/00042  


Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsrapport per 
den 30 april 2022 


Kultur- och fritidsnämndens 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 
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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 
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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 


Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 22/2022 


Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 13 maj 2022 


Verksamhetsrapport per den 30 april 2022       


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 30 Dnr 2022/00028  


Svar på remiss från kommunstyrelsen om policy för 
möten och resor 


Kultur- och fritidsnämndens beslut 


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


policy för möten och resor i nuvarande form då de praktiska och ekono-


miska konsekvenserna av policyn inte är tillräckligt genomlysta.       


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 fritidsför-


valtningen har inget att erinra mot denna policy.  


Bakgrund 


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 


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 


Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 23/2022 


Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 8 april 2022 


Remiss från kommunstyrelsen och utkast till 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.                    


Yrkanden 


Heléne Svensson (S) yrkar att kultur- och fritidsnämnden inte ställer sig 


bakom framtagen policy för möten och resor i nuvarande form då de 


praktiska och ekonomiska konsekvenserna av policyn inte är tillräckligt 


genomlysta.       


Beslutsgång 


Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och 


Heléne Svenssons (S) yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden har 


beslutat bifalla Heléne Svenssons (S) yrkande.       


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 


Torbjörn Lindgren, tf. kultur- och fritidschef            
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§ 31 Dnr 2022/00029  


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


Kultur- och fritidsnämndens 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. 
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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. 


Finansiering 


Medför inte några ekonomiska konsekvenser. 


Barnkonsekvensanalys 


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


Beslutsunderlag 


Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 24/2022 


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  
Kommunstyrelsen  


Torbjörn Lindgren, tf. kultur- och fritidschef           
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§ 32 Dnr 2022/00035  


Svar på remiss från kommunstyrelsen om Trafikstrategi 
för Falköpings kommun 


Kultur- och fritidsnämndens 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-


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 
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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.  
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Beslutsunderlag 


Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 25/2022 


Kultur- och fritidsnämndens tjänsteutlåtande 12 april 2022 


Remiss från kommunstyrelsen om trafikstrategi för Falköpings kommun 


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 


Torbjörn Lindgren, tf. kultur- och fritidschef            
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§ 33 Dnr 2022/00001  


Delegationsbeslut 2022 


Kultur- och fritidsnämndens beslut 


1 Delegationsbesluten läggs till handlingarna.  


Bakgrund 


Med delegation enligt 6 kap. 37 § kommunallagen avses att en nämnd ger 


någon annan i uppdrag att självständigt fatta beslut på nämndens vägnar. 


Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat.  


Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsut-


skottet, ordföranden och tjänstepersoner i enlighet med kultur- och 


fritidsnämndens delegationsbestämmelser.  


Ett beslut som en delegat fattar med stöd av delegationsbestämmelserna har 


samma rättsverkan som om det fattats av kultur- och fritidsnämnden. Kultur- 


och fritidsnämnden kan inte ändra ett sådant beslut. Dock kan kultur- och 


fritidsnämnden när som helst återkalla delegationen. 


Anmälan av delegationsbeslut 


Ett delegationsbeslut som fattas med stöd av kultur- och fritidsnämndens 


delegationsbestämmelser ska anmälas till kultur- och fritidsnämnden vid 


dess nästkommande sammanträde. Samtliga anmälda delegationsbeslut 


presenteras för kultur- och fritidsnämnden i form av nedanstående förteck-


ning.  


Anmälda delegationsbeslut 


Dokument-id Beslut Handläggare 


16927 Anställningar inom kultur- och fritids-


fövaltningen april 2022 


Ulla Andersson 
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§ 34 Dnr 2022/00002  


Anmälningsärenden 2022 


Kultur- och fritidsnämndens beslut 


1 Följande anmälningsärenden läggs till handlingarna. 


 


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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§ 35 Dnr  


Information från kultur- och fritidsförvaltningen 


Kulturstrategen Karin Hermansson informerar om  


 det pågående arbetet med att se om det finns möjlighet att förlägga vissa 


kulturella verksamheter i centrum. Samarbete pågår med bland annat den 


grupp som arbetar med stadskärnan. 


 kommande konstprojekt i samband med ombyggnation av kommunala 


fastigheter i kommunen. 


 


Tillförordnade verksamhetschefen Ida Johansson och projektledaren Thea 


Bittkau Nasan lämnar en delrapport om projektet Dotorp – en socialt hållbar 


och attraktiv plats för Falköpings invånare att vara aktiva och trivas på.  


 


Tillförordnade kultur- och fritidschefen Torbjörn Lindgren informerar om  


 det pågående arbetet med att hitta en lösning för att driva slalombacken 


och campingplatsen, 


 möte med ishockeyklubben om den kommande renoveringen av ishallen.          
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§ 36 Dnr  


Information från förtroendevalda 


Kjell-Åke Johansson (C) har deltagit ett seminarium om dopning. Föreläsare 


var sportjournalisten Jonas Karlsson.       
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§ 37 Dnr  


Övriga frågor 


Patrik Andersson (S) ställer en fråga om uppföljning efter möte med 


Falköpings AIK Skidor. Tillförordnade kultur- och fritidschefen redovisar 


för de fortsatta diskussionerna.  


 


När sammanträdesdagarna för 2022 för kultur- och fritidsnämnden beslut-


ades bestämdes det att sammanträdet den 21 juni skulle starta klockan 14:30. 


Eftersom det kommer att vara flera större ärenden på det sammanträdet enas 


kultur- och fritidsnämnden om att ändra starttiden för sammanträdet den 


21 juni till klockan 13:15.       


  


 


 


 


Utdelning av stipendier 


Vid dagens sammanträde delas idrottsstipendiet ut till Elin Löfgren och 


Arvid Jönsson, HV-Dans, samt föreningsledarstipendiet till Patrik 


Andersson, Floby IF. 


  


 


 


 


Vid dagens sammanträde deltog kvalitetsstrategen Linda Jakobsson för sista 


gången då hon slutar sin anställning i Falköpings kommun. Ordföranden 


Göran Gynnemo (KD) tackar för hennes arbete i kultur- och fritidsförvalt-


ningen och önskar henne lycka till. 
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