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Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset klockan 13:15 – 15:20 
Ajournering klockan 14:35 – 14:55 

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) 
Ingemar Gustavsson (C) 
Conny Persson (KD), tjänstgörande ersättare 
Joakim Hedin (C), tjänstgörande ersättare 
Anna-Brita Fransson (L) 
Milada Wurm (SD) 
Mikael Lund (SD), tjänstgörande ersättare 
 
 Ersättare 

 

Patrik Andersson (S) 
Kent Mossby (M) 
Gunnar Fredh (SD) 

 

Övriga närvarande 
 
 
 

Torbjörn Lindgren, tillförordnad kultur- och fritidschef 
Hampus Haga, tillträdande kultur- och fritidschef 
Ulla Andersson, nämndsekreterare 
Michelle Lunne, nämndsekreterare 
Kennert Orlenius, projektledare, § 38, på distans 
Karin Hermansson, kulturstrateg, § 38 – 39  
Stefan Andersson, verksamhetsutvecklare Bad & Fritid, § 38 
Rob Coe, kulturstrateg, § 40, 43  
Julia Frykenmo, ungdomskonsulent Öppen Ungdomsverksamhet, § 40, 43 
 
 

Justerare Marie Post  

Underskrifter                                Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer 

 
Sekreterare Michelle Lunne Paragrafer §§ 38-45 

Ordförande Göran Gynnemo 

Justerare  Marie Post 

 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-06-21 

Justeringsdatum 2022-06-27 

Anslaget är uppsatt  2022-06-28–2022-07-19 

Förvaringsplats för  
protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen 

Underskrift  

 Michelle Lunne 
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§ 38 Dnr 2020/00061  

Utredning om bidrag och stöd till civilsamhället 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsnämndens 

arbetsutskott ska ingå i arbetsgruppen tillsammans med tjänstepersoner 

från förvaltningen som ska ta fram förslag på nya former och riktlinjer för 

bidrag och stöd utifrån genomförd bidragsutredning.      

Protokollsanteckning 

 Milada Wurm (SD) inkommer med följande protokollsanteckning. 

”Delrapport av utredning om framtida stöd till civilsamhället är genom-

arbetad, men vår ståndpunkt har inte ändrats.  Vi i SD gruppen var redan i 

september 2020 emot den här utredningen, som beräknas kosta 326 250,-   

under treårsperiod. Det är beklaglig. Vår bedömning är att det här beloppet 

hade gjort mycket större nytta  i den ordinarie verksamheten på Kultur och 

Fritid.”   

Bakgrund 

Projektledare Kennert Orlenius lämnar en delrapport i utredningen om 

bidrag och stöd till civilsamhället. Slutrapport ska lämnas i december 2022. 

Slutrapporten kommer att belysa utmaningar samt förslag på åtgärder 

kopplat till bidrag och stöd till civilsamhället. En arbetsgrupp föreslås bildas 

där kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott ska ingå tillsammans med 

tjänstepersoner. Arbetsgruppen ska tillsammans ta sig an underlaget och 

applicera det på nuvarande verksamheter. Under våren 2023 tas ett 

budgetunderlag fram inför 2024 års budget.  

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 28/2022 

Delrapport från Kennert Orlenius 

  

 

Paragrafen skickas till  
Torbjörn Lindgren, tillförordnad kultur- och fritidschef 

Karin Hermansson, kulturstrateg 

Stefan Andersson, verksamhetsutvecklare Bad & Fritid           
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§ 39 Dnr 2022/00018  

Granskningsplan för dataskyddsombudet första 
halvåret 2022 med begäran om redovisning gällande 
behandling av personuppgifter vid överföring till tredje 
land 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden godkänner granskningen av behandling av 

personuppgifter vid överföring till tredje land och skickar den till 

dataskyddsombudet.  

Sammanfattning 

Enligt artikel 39 dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/679) är en av dataskyddsombudets uppgifter att 

övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen.  

Dataskyddsombudet begär in underlag från de personuppgiftsansvariga i 

Falköpings kommun som utvisar om de har genomfört en inventering av om 

det förekommer överföringar av personuppgifter till tredje land i dess verk-

samhet och ett sammanfattande resultat av denna. 

Kultur- och fritidsförvaltningens kontaktpersoner för GDPR-frågor har gjort 

en inventering om överföring av personuppgifter sker till tredje land eller 

internationell organisation.  

Bakgrund 

Enligt artikel 39 dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/679) är en av dataskyddsombudets uppgifter att 

övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen.  

Genom dataskyddsförordningen har alla EU:s medlemsstater ett likvärdigt 

skydd för personuppgifter och personlig integritet. Detta gäller även EES-

länderna. Personuppgifter kan därför föras över fritt inom detta område utan 

begränsningar. Utanför EU/EES, tredje land, finns däremot inga generella 

regler som ger motsvarande garantier. Dataskyddsförordningen innehåller 

därför regler om under vilka förutsättningar det är tillåtet att föra över 

personuppgifter till länder utanför EU/EES. 

Dataskyddsombudet begär nu in underlag från de personuppgiftsansvariga i 

Falköpings kommun som utvisar om de har genomfört en inventering av om 

det förekommer överföringar av personuppgifter till tredje land i dess verk-

samhet och ett sammanfattande resultat av denna. Av underlaget ska det 

framgå om de personuppgiftsansvariga har undersökt om eventuell över-
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föring av personuppgifter till tredje land sker i enlighet med dataskydds-

förordningens regler. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden godkänner gransk-

ningen av behandling av personuppgifter vid överföring till tredje land och 

skickar den till dataskyddsombudet.     

Finansiering 

Ingen finansiering är aktuell.  

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 30/2022 

Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-05-23 

Redovisning utifrån granskningsplan med begäran om redovisning gällande 

behandling av personuppgifter vid överföring till tredje land, första halvåret 

2022.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Dataskyddsombudet 

Martin Claesson, kultur- och fritidsförvaltningens kontaktperson för GDPR-

frågor  

Karin Hermansson, kultur- och fritidsförvaltningens kontaktperson för 

GDPR-frågor              
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§ 40 Dnr 2022/00006  

Delrapport – Sommarlov 2022 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1 Informationen läggs till handlingarna.   

Bakgrund 

Rob Coe, kulturstrateg, lämnar en delrapport av projektet Sommarlov 2022. 

Syftet med projektet är att samordna feriepraktik med inriktning på kultur- 

och idrottsjobb som metod för att utöka sommarens utbud i Falköping. 

Motiveringen till ansökan var förlorade statliga medel för sommarlovs-

aktiviteter för barn och unga, ökat intresse i verksamheter när fler väljer att 

”hemestra” och som sätt att jobba med arbetsmarknadsstrategi. 

Förvaltningen fick beviljat strategiska utvecklingsmedel för projektet.  

Kostnader inom projektet: 

 Handledare för feriepraktikanter.  

 Täckning för befintlig personal som skulle jobba som handledare under 

sommaren.  

 Kostnader för aktiviteter. 

Totalt ville förvaltningen erbjuda 126 feriepraktikplatser som skulle 

handledas av såväl befintlig personal som tillfälligt anställda handledare. 

Förvaltningen gör en del av satsningen inom budgetram och ansökte om 

strategiska utvecklingsmedel för att utöka antalet handledare. Handledare 

rekryterades för att arbetsleda 53 feriepraktikanter för att testa nya arbetssätt 

och nytt innehåll. 

Nuläget 

På grund av olika anledningar har förvaltningen fått betydligt mindre 

feriepraktikanter än önskat. Anledningar till detta är: 

 Många ungdomar har inte vetat att de behövde tacka ”Ja” till sin 

praktikplats. Förvaltningen har försökt att förlänga möjligheten till att 

tacka ”Ja” till sin plats men det har inte varit möjligt.  

 Arbetsmarknaden har just nu väldigt bra förutsättningar för ungdomar 

– det finns mängder med sommarjobb i äldreomsorgen och 

restaurangbranschen som erbjuder ett jobb för hela sommaren och med 

bättre betalt. 

 Kommunen har erbjudit många fler praktikplatser i år. 
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Till skillnad från andra kommunala verksamheter är kultur- och fritids-

förvaltningen beroende av feriepraktikanter för att kunna genomföra 

planerade aktiviteter. 

Konsekvenser  

 Vissa feriepraktikanter har flyttats till andra verksamheter.  

 Vissa projekt genomförs med mindre feriepraktikanter - vi genererar 

fortfarande aktiviteter men inte i samma skala.  

 Handledare som skulle handleda praktikanterna i vissa verksamheter 

placeras istället i andra verksamheter och håller i aktiviteter där. Vi 

genererar fortfarande aktiviteter men inte i samma skala. 

 Vissa handledare (som redan var anställda) utökar sommarutbudet utan 

feriepraktikanter. 

Sammanfattning  

Projektet att utöka sommarutbudet och en del verksamheter förstärks med 

feriepraktikanter fast inte i den mån som var tänkt. Vi ser redan stora 

utmaningar att jobba med feriepraktikanter som arbetsmetod för att utöka 

våra verksamheter men vi väntar med utvärdering tills projektet är slut.  
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§ 41 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 

förteckning.  

 

Dokument-id Beslut Handläggare 

16976 Anställningar inom kultur- och 

fritidsförvaltningen maj 2022 

Torbjörn Lindgren 

Sarha Eng 

Elinor Karlsson 

16985 Samverkansavtal med föreningen 

Folk & Fä om folk- och världsmusik 

Karin Hermansson 

16986 Samverkansavtal med Bildkällan 

2022 

Karin Hermansson 
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§ 42 Dnr 2022/00002  

Anmälningsärenden 2022 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1 Följande anmälningsärenden läggs till handlingarna.  

Nr Ärende 

1 Mötesanteckningar från sammanträde med Rådet för 

funktionshinderfrågor 23 maj 2022 

2 Miljötillsyn på Odenbadet genomförd den 30 maj 2022 av Miljö-

samverkan Östra Skaraborg 

3 Kulturrådets beslut den 7 juni 2022 om bidrag till inköp av litteratur 

till folk- och skolbibliotek 2022 – 125 000 kronor 

4 Kommunstyrelsens beslut från den 18 maj 2022, § 77, om riktlinjer 

för vandringsleder inom Falköpings kommun  

5 Kommunstyrelsens beslut från den 18 maj 2022, § 81, om 

uppföljning av beviljade ansökningar om strategiska 

utvecklingsmedel under år 2021 
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§ 43 Dnr   

Information från kultur- och fritidsförvaltningen 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1  Informationen läggs till handlingarna.  

Sommarfesten 2022 

Rob Coe, kulturstrateg, och Julia Frykenmo, ungdomskonsulent, redogör för 

evenemanget Sommarfesten 2022. Presentationen börjas med en kort 

filmvisning från evenemanget. 

Den 9 juni genomfördes Sommarfesten i Folkets Park klockan 17.00 – 01.00. 

Syftet med evenemanget var att skapa en rolig, trygg och lockande 

skolavslutning / sommarkickoff för ungdomar 14 – 17 år. Evenemanget 

genomfördes tillsammans med Svenska Kyrkan, barn- och 

utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen. Tillsammans lyckades 

gruppen att arrangera ett tryggt och säkert evenemang med flera olika 

aktiviteter, gratis mat, flera uppträdanden på scen samt disco. Cirka 350 

besökare hade köpt biljett till evenemanget och stämningen under kvällen 

var bra. Under kvällen var 30 vuxna närvarande. 

Presentation av ny kultur- och fritidschef 

Hampus Haga, tillträdande kultur- och fritidschef, presenterar sig för 

nämnden. Hampus kommer närmast från en tjänst som kultur- och fritidschef 

i Vårgårda kommun. Han tillträder sin tjänst den 8 augusti. 
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§ 44 Dnr  

Information från förtroendevalda 

Studiebesök i Ekehagens Forntidsby 

Helené Svensson (S) informerar om att kultur- och fritidsnämndens S-grupp 

under förmiddagen gjort studiebesök i Ekehagens Forntidsby.  

Möten med föreningar 

Göran Gynnemo (KD) informerar om att han har träffat Falköpings 

Tennisklubb samt Falköpings Bouleallians för en presentation av deras 

anläggningar och utmaningar framöver.      
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§ 45 Dnr  

Övriga frågor 

Bakgrund 

Morgan Billman (M) ställer en fråga om nationaldagsfirandet i Plantis samt 

arrangemanget Motor i Plantis.     

         

 

 

Detta var nämndsekreterare Ulla Anderssons sista sammanträde med kultur- 

och fritidsnämnden då hon går i pension. Ordförande Göran Gynnemo tackar 

henne å nämndens vägnar för mycket gott samarbete.  

 

Ordföranden önskar ledamöter, ersättare och tjänstepersoner en skön 

sommar.     
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    "SignedNameAndNumber": "GÖRAN GYNNEMO",
    "signed_files": [
      {
        "filename": "Protokoll kultur- och fritidsnämnden 2022-06-21.pdf",
        "sha256": "0e884f1ab127f85874bd597943c6621e1fd3037078be78c898991df243af7e46",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 624062
      }
    ],
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    "sign_time": "2022-06-27T14:21:33.424Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Protokoll kultur- och fritidsnämnden 2022-06-21.pdf\nStorlek: 624062 byte\nHashvärde SHA256: 0e884f1ab127f85874bd597943c6621e1fd3037078be78c898991df243af7e46",
    "sign_ip": "81.234.255.6",
    "full_name": "GÖRAN GYNNEMO",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "81.234.255.6",
      "orderRef": "75043917-2868-4f5a-a445-ad14c8ee4428",
      "status": "complete"
    },
    "family_name": "GYNNEMO",
    "SignLocalTime": "2022-06-27 16:21",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  }
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Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset klockan 13:15 – 15:20 
Ajournering klockan 14:35 – 14:55 


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) 
Ingemar Gustavsson (C) 
Conny Persson (KD), tjänstgörande ersättare 
Joakim Hedin (C), tjänstgörande ersättare 
Anna-Brita Fransson (L) 
Milada Wurm (SD) 
Mikael Lund (SD), tjänstgörande ersättare 
 
 Ersättare 


 


Patrik Andersson (S) 
Kent Mossby (M) 
Gunnar Fredh (SD) 


 


Övriga närvarande 
 
 
 


Torbjörn Lindgren, tillförordnad kultur- och fritidschef 
Hampus Haga, tillträdande kultur- och fritidschef 
Ulla Andersson, nämndsekreterare 
Michelle Lunne, nämndsekreterare 
Kennert Orlenius, projektledare, § 38, på distans 
Karin Hermansson, kulturstrateg, § 38 – 39  
Stefan Andersson, verksamhetsutvecklare Bad & Fritid, § 38 
Rob Coe, kulturstrateg, § 40, 43  
Julia Frykenmo, ungdomskonsulent Öppen Ungdomsverksamhet, § 40, 43 
 
 


Justerare Marie Post  


Underskrifter                                Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer 


 
Sekreterare Michelle Lunne Paragrafer §§ 38-45 


Ordförande Göran Gynnemo 


Justerare  Marie Post 


 


ANSLAGSBEVIS 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Organ Kultur- och fritidsnämnden 


Sammanträdesdatum 2022-06-21 


Justeringsdatum 2022-06-27 


Anslaget är uppsatt  2022-06-28–2022-07-19 


Förvaringsplats för  
protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen 


Underskrift  


 Michelle Lunne 
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§ 38 Dnr 2020/00061  


Utredning om bidrag och stöd till civilsamhället 


Kultur- och fritidsnämndens beslut 


1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsnämndens 


arbetsutskott ska ingå i arbetsgruppen tillsammans med tjänstepersoner 


från förvaltningen som ska ta fram förslag på nya former och riktlinjer för 


bidrag och stöd utifrån genomförd bidragsutredning.      


Protokollsanteckning 


 Milada Wurm (SD) inkommer med följande protokollsanteckning. 


”Delrapport av utredning om framtida stöd till civilsamhället är genom-


arbetad, men vår ståndpunkt har inte ändrats.  Vi i SD gruppen var redan i 


september 2020 emot den här utredningen, som beräknas kosta 326 250,-   


under treårsperiod. Det är beklaglig. Vår bedömning är att det här beloppet 


hade gjort mycket större nytta  i den ordinarie verksamheten på Kultur och 


Fritid.”   


Bakgrund 


Projektledare Kennert Orlenius lämnar en delrapport i utredningen om 


bidrag och stöd till civilsamhället. Slutrapport ska lämnas i december 2022. 


Slutrapporten kommer att belysa utmaningar samt förslag på åtgärder 


kopplat till bidrag och stöd till civilsamhället. En arbetsgrupp föreslås bildas 


där kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott ska ingå tillsammans med 


tjänstepersoner. Arbetsgruppen ska tillsammans ta sig an underlaget och 


applicera det på nuvarande verksamheter. Under våren 2023 tas ett 


budgetunderlag fram inför 2024 års budget.  


Beslutsunderlag 


Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 28/2022 


Delrapport från Kennert Orlenius 


  


 


Paragrafen skickas till  
Torbjörn Lindgren, tillförordnad kultur- och fritidschef 


Karin Hermansson, kulturstrateg 


Stefan Andersson, verksamhetsutvecklare Bad & Fritid           
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§ 39 Dnr 2022/00018  


Granskningsplan för dataskyddsombudet första 
halvåret 2022 med begäran om redovisning gällande 
behandling av personuppgifter vid överföring till tredje 
land 


Kultur- och fritidsnämndens beslut 


1 Kultur- och fritidsnämnden godkänner granskningen av behandling av 


personuppgifter vid överföring till tredje land och skickar den till 


dataskyddsombudet.  


Sammanfattning 


Enligt artikel 39 dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets 


förordning (EU) 2016/679) är en av dataskyddsombudets uppgifter att 


övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen.  


Dataskyddsombudet begär in underlag från de personuppgiftsansvariga i 


Falköpings kommun som utvisar om de har genomfört en inventering av om 


det förekommer överföringar av personuppgifter till tredje land i dess verk-


samhet och ett sammanfattande resultat av denna. 


Kultur- och fritidsförvaltningens kontaktpersoner för GDPR-frågor har gjort 


en inventering om överföring av personuppgifter sker till tredje land eller 


internationell organisation.  


Bakgrund 


Enligt artikel 39 dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets 


förordning (EU) 2016/679) är en av dataskyddsombudets uppgifter att 


övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen.  


Genom dataskyddsförordningen har alla EU:s medlemsstater ett likvärdigt 


skydd för personuppgifter och personlig integritet. Detta gäller även EES-


länderna. Personuppgifter kan därför föras över fritt inom detta område utan 


begränsningar. Utanför EU/EES, tredje land, finns däremot inga generella 


regler som ger motsvarande garantier. Dataskyddsförordningen innehåller 


därför regler om under vilka förutsättningar det är tillåtet att föra över 


personuppgifter till länder utanför EU/EES. 


Dataskyddsombudet begär nu in underlag från de personuppgiftsansvariga i 


Falköpings kommun som utvisar om de har genomfört en inventering av om 


det förekommer överföringar av personuppgifter till tredje land i dess verk-


samhet och ett sammanfattande resultat av denna. Av underlaget ska det 


framgå om de personuppgiftsansvariga har undersökt om eventuell över-
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föring av personuppgifter till tredje land sker i enlighet med dataskydds-


förordningens regler. 


Förvaltningens bedömning 


Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden godkänner gransk-


ningen av behandling av personuppgifter vid överföring till tredje land och 


skickar den till dataskyddsombudet.     


Finansiering 


Ingen finansiering är aktuell.  


Beslutsunderlag 


Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 30/2022 


Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-05-23 


Redovisning utifrån granskningsplan med begäran om redovisning gällande 


behandling av personuppgifter vid överföring till tredje land, första halvåret 


2022.  


  


 


Paragrafen skickas till  
Dataskyddsombudet 


Martin Claesson, kultur- och fritidsförvaltningens kontaktperson för GDPR-


frågor  


Karin Hermansson, kultur- och fritidsförvaltningens kontaktperson för 


GDPR-frågor              
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§ 40 Dnr 2022/00006  


Delrapport – Sommarlov 2022 


Kultur- och fritidsnämndens beslut 


1 Informationen läggs till handlingarna.   


Bakgrund 


Rob Coe, kulturstrateg, lämnar en delrapport av projektet Sommarlov 2022. 


Syftet med projektet är att samordna feriepraktik med inriktning på kultur- 


och idrottsjobb som metod för att utöka sommarens utbud i Falköping. 


Motiveringen till ansökan var förlorade statliga medel för sommarlovs-


aktiviteter för barn och unga, ökat intresse i verksamheter när fler väljer att 


”hemestra” och som sätt att jobba med arbetsmarknadsstrategi. 


Förvaltningen fick beviljat strategiska utvecklingsmedel för projektet.  


Kostnader inom projektet: 


 Handledare för feriepraktikanter.  


 Täckning för befintlig personal som skulle jobba som handledare under 


sommaren.  


 Kostnader för aktiviteter. 


Totalt ville förvaltningen erbjuda 126 feriepraktikplatser som skulle 


handledas av såväl befintlig personal som tillfälligt anställda handledare. 


Förvaltningen gör en del av satsningen inom budgetram och ansökte om 


strategiska utvecklingsmedel för att utöka antalet handledare. Handledare 


rekryterades för att arbetsleda 53 feriepraktikanter för att testa nya arbetssätt 


och nytt innehåll. 


Nuläget 


På grund av olika anledningar har förvaltningen fått betydligt mindre 


feriepraktikanter än önskat. Anledningar till detta är: 


 Många ungdomar har inte vetat att de behövde tacka ”Ja” till sin 


praktikplats. Förvaltningen har försökt att förlänga möjligheten till att 


tacka ”Ja” till sin plats men det har inte varit möjligt.  


 Arbetsmarknaden har just nu väldigt bra förutsättningar för ungdomar 


– det finns mängder med sommarjobb i äldreomsorgen och 


restaurangbranschen som erbjuder ett jobb för hela sommaren och med 


bättre betalt. 


 Kommunen har erbjudit många fler praktikplatser i år. 
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Till skillnad från andra kommunala verksamheter är kultur- och fritids-


förvaltningen beroende av feriepraktikanter för att kunna genomföra 


planerade aktiviteter. 


Konsekvenser  


 Vissa feriepraktikanter har flyttats till andra verksamheter.  


 Vissa projekt genomförs med mindre feriepraktikanter - vi genererar 


fortfarande aktiviteter men inte i samma skala.  


 Handledare som skulle handleda praktikanterna i vissa verksamheter 


placeras istället i andra verksamheter och håller i aktiviteter där. Vi 


genererar fortfarande aktiviteter men inte i samma skala. 


 Vissa handledare (som redan var anställda) utökar sommarutbudet utan 


feriepraktikanter. 


Sammanfattning  


Projektet att utöka sommarutbudet och en del verksamheter förstärks med 


feriepraktikanter fast inte i den mån som var tänkt. Vi ser redan stora 


utmaningar att jobba med feriepraktikanter som arbetsmetod för att utöka 


våra verksamheter men vi väntar med utvärdering tills projektet är slut.  
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§ 41 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 


förteckning.  


 


Dokument-id Beslut Handläggare 


16976 Anställningar inom kultur- och 


fritidsförvaltningen maj 2022 


Torbjörn Lindgren 


Sarha Eng 


Elinor Karlsson 


16985 Samverkansavtal med föreningen 


Folk & Fä om folk- och världsmusik 


Karin Hermansson 


16986 Samverkansavtal med Bildkällan 


2022 


Karin Hermansson 
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§ 42 Dnr 2022/00002  


Anmälningsärenden 2022 


Kultur- och fritidsnämndens beslut 


1 Följande anmälningsärenden läggs till handlingarna.  


Nr Ärende 


1 Mötesanteckningar från sammanträde med Rådet för 


funktionshinderfrågor 23 maj 2022 


2 Miljötillsyn på Odenbadet genomförd den 30 maj 2022 av Miljö-


samverkan Östra Skaraborg 


3 Kulturrådets beslut den 7 juni 2022 om bidrag till inköp av litteratur 


till folk- och skolbibliotek 2022 – 125 000 kronor 


4 Kommunstyrelsens beslut från den 18 maj 2022, § 77, om riktlinjer 


för vandringsleder inom Falköpings kommun  


5 Kommunstyrelsens beslut från den 18 maj 2022, § 81, om 


uppföljning av beviljade ansökningar om strategiska 


utvecklingsmedel under år 2021 
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§ 43 Dnr   


Information från kultur- och fritidsförvaltningen 


Kultur- och fritidsnämndens beslut 


1  Informationen läggs till handlingarna.  


Sommarfesten 2022 


Rob Coe, kulturstrateg, och Julia Frykenmo, ungdomskonsulent, redogör för 


evenemanget Sommarfesten 2022. Presentationen börjas med en kort 


filmvisning från evenemanget. 


Den 9 juni genomfördes Sommarfesten i Folkets Park klockan 17.00 – 01.00. 


Syftet med evenemanget var att skapa en rolig, trygg och lockande 


skolavslutning / sommarkickoff för ungdomar 14 – 17 år. Evenemanget 


genomfördes tillsammans med Svenska Kyrkan, barn- och 


utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen. Tillsammans lyckades 


gruppen att arrangera ett tryggt och säkert evenemang med flera olika 


aktiviteter, gratis mat, flera uppträdanden på scen samt disco. Cirka 350 


besökare hade köpt biljett till evenemanget och stämningen under kvällen 


var bra. Under kvällen var 30 vuxna närvarande. 


Presentation av ny kultur- och fritidschef 


Hampus Haga, tillträdande kultur- och fritidschef, presenterar sig för 


nämnden. Hampus kommer närmast från en tjänst som kultur- och fritidschef 


i Vårgårda kommun. Han tillträder sin tjänst den 8 augusti. 
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§ 44 Dnr  


Information från förtroendevalda 


Studiebesök i Ekehagens Forntidsby 


Helené Svensson (S) informerar om att kultur- och fritidsnämndens S-grupp 


under förmiddagen gjort studiebesök i Ekehagens Forntidsby.  


Möten med föreningar 


Göran Gynnemo (KD) informerar om att han har träffat Falköpings 


Tennisklubb samt Falköpings Bouleallians för en presentation av deras 


anläggningar och utmaningar framöver.      
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§ 45 Dnr  


Övriga frågor 


Bakgrund 


Morgan Billman (M) ställer en fråga om nationaldagsfirandet i Plantis samt 


arrangemanget Motor i Plantis.     


         


 


 


Detta var nämndsekreterare Ulla Anderssons sista sammanträde med kultur- 


och fritidsnämnden då hon går i pension. Ordförande Göran Gynnemo tackar 


henne å nämndens vägnar för mycket gott samarbete.  


 


Ordföranden önskar ledamöter, ersättare och tjänstepersoner en skön 


sommar.     
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