
 
 

Samverkansavtal mellan Falbygdens Mat o Kultur och 
Falköpings Kommun 
 

Avtalsperiod: 2021-01-01 - 2022-12-31 
 

Mellan parterna Falbygdens Mat & Kultur ekonomisk förening, org.nr. 769607-2409 (FMK) 

och Falköpings kommun org.nr. 212000-1744 (kommunen) har denna dag följande avtal om 

samverkan slutits. 

Syfte 

Avtalet syftar till att Falbygdens Mat & Kultur ska främja, lyfta och marknadsföra konst och 

kulturupplevelser på lokal och regional nivå. 

Målsättning med samarbetet 

Falbygdens Mat och Kultur skall utveckla konst och kulturupplevelser på Falbygden. 

Uppdraget 

För att nå målsättningen åtar sig Falbygdens Mat och Kultur att under avtalstiden mot 

överenskommen ersättning agera enligt följande: 

A. Marknadsföring 

-   Genomföra och marknadsföra arrangemangen, Konstrundan Påsk och (Skördefest) 

Mekelsmäss. 

-  Konstnatten på Falbygden. 

-  Samverka med berörda förvaltningar inom Falköpings kommun och andra lokala aktörer 

inom, konst- och kulturområdet för att marknadsföra Falbygden och gagna ovanstående 

målsättning. 
 

B. Nätverksarbete 

FMK åtar sig att bygga och underhålla nätverk vilka stödjer konst och kultupplevelser lokalt; 

delregionalt och regionalt. 

C. Projektutveckling 

FMK åtar sig att  

-  arbeta aktivt för utvecklandet av nya projekt, antingen utifrån egna initiativ i egen regi eller 

i samverkan med Falköpings kommun eller andra konstellationer. Falköpings kommuns 

eventuella medfinansiering i större projekt av nationell och/eller internationell karaktär 

utöver det som ryms inom ramen för gällande avtal, skall förhandlas separat för varje 

enskilt projekt. 

 

 

 



D. Samverkansformer med Falköpings kommun utifrån avtalet 

Styrelsen för FMK skall träffa kommunstyrelsens arbetsutskott för verksamhetsmässig 

avstämning och strategiska diskussioner utifrån gällande avtal och årsplan samt överlämna 

skriftlig redovisning avseende genomförd verksamhet. FMK ska i arbetet med (Skördefest) 

Mekelmäss-Konstnatten organisera, planera och genomföra arbetet tillsammans med 

tjänstepersoner från kultur- och fritidsförvaltningen och kommunledningsförvaltningens 

näringslivsavdelning. Det åligger arbetsutskottet att senast två veckor innan aktuellt möte via 

brev ställt till FMK kalla FMK:s styrelse till mötet. 

E. Varumärket  

Varumärket, Konstnatten Mekelsmäss ska överföras till föreningen, Falbygdens Mat och 

Kultur. 

F. Gemensam handlingsplan 

Falbygdens Mat och Kultur, ska i samverkan med Falköpings kommun, årligen ta fram en 

gemensam handlingsplan med aktiviteter. 

G. Uppsägning av avtalet 

Avtalet gäller för tiden 1 januari 2021 och 31 december 2022 och upphör därefter utan krav 

på föregående uppsägning. 

H. Ersättning 

Som ersättning för punkterna A till C ovan ska kommunen under avtalstiden till FMK utge 

700 000 kronor, summan 87 500 kr utbetalas per kvartal. Om FMK inte genomför de 

åtaganden som framgår av ovan förbehåller sig Falköpings kommun rätten att återkalla 

bidraget. 
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