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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-03-08

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

HALLSBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott
Sammanträdesdatum 2022-03-08
Protokollet innehåller 
paragraferna §§

Datum för överklagan till och med

Förvaringsplats för protokollet Bildningsnämndens förvaltningskontor
Underskrift/anslaget av

________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-03-08

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista 
§ 1 Sammanträdets inledning
§ 2 Rapport organisation och budget - kulturavdelningen
§ 3 Rapport organisation och budget
§ 4 Rapport sommarutställning 2022
§ 5 Ansökan sociala investeringsfonden – projekt ungdomshuset Kuben
§ 6 Ansökan sociala investeringsfonden – projektmedel ny fritidsgård i Pålsboda
§ 7 Aktuellt från biblioteket
§ 8 Samverkansprojekt – gemensam bibliotekskatalog och bibliotekswebb
§ 9 Rapport kultur för äldre
§ 10 Rapport dans på kulturskolan
§ 11 Rapporter
§ 12 Meddelanden
§ 13 Övriga frågor
§ 14 Sammanträdets avslutning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-03-08

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 1- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning
1. Ordförande Siw Lunander (S) förklarar mötet öppnat

2. Dagordningen godkänns av kultur- och fritidsutskottet

3. Ingen anmälan om jäv

4. Kultur- och fritidsutskottet väljer jämte ordförande Emelie McQuillan (M) till justerare

Paragrafen är justerad
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Sammanträdets inledning

§ 1
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-03-08

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 2 - Rapport organisation och budget - kulturavdelningen 
(22/BIN/57)

Ärendebeskrivning 
Kulturchefen rapporterar kring organisation och budget för kulturskolan och 
kulturavdelningen samt biblioteket

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet föreslås att lägga informationen till handlingarna.

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet 
Ulrika Johansson föredrar ärendet och presenterar sitt uppdrag som kulturchef och 
kulturskolechef samt informerar utskottet om hur organisation och budget ser ut 2022.

I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Rapport organisation och budget för kulturskolan och kulturavdelningen 2022 

Tjänsteskrivelse

Paragrafen är justerad
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Rapport organisation och budget - 
kulturavdelningen

§ 2

22/BIN/57
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
2022-02-23 Dnr: 22/BIN/57

Rapport organisation och budget - kulturavdelningen

Ärendebeskrivning 
Kulturchefen rapporterar kring organisation och budget för kulturskolan och kulturavdelningen samt 
biblioteket

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet föreslås att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet 
Kulturchefen rapporterar om hur kulturskolan, kulturavdelningens och bibliotekets organisation ser 
ut. Kulturchefen rapporterar hur budgeten fördelas inom de olika verksamhetsposterna.

Ärendet är ett informationsärende av administrativ karaktär vilket innebär att en
barnkonsekvensanalys inte är gjord.

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Ulrika Johansson

Förvaltningschef Kulturchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-03-08

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 3 - Rapport organisation och budget 
(22/BIN/61)

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad fritidschef rapporterar kring organisation och budget för fritidsavdelningen.

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet föreslås att lägga informationen till handlingarna. 

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet 
Anders Wiiand föredrar ärendet och presenterar sitt uppdrag som tillförordnad 
fritidschef samt informerar utskottet om hur organisationen ser ut 2022.

Emelie McQuillan (M) föreslår att utskottet ger förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag 
till en fritidsplan.

I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget samt att ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram underlag till en fritidsplan.

Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet lägger informationen till handlingarna samt ger förvaltningen i 
uppdrag att ta fram underlag till en fritidsplan. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse organisation och budget
 Organisationsträd Fritid 2022

Paragrafen är justerad
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Rapport organisation och budget

§ 3

22/BIN/61
   

Page 10 of 52



Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2022-02-25 Dnr:22/BIN/61 

Rapport organisation och budget

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad fritidschef rapporterar kring organisation och budget för fritidsavdelningen.

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet föreslås att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Tillförordnad fritidschef rapporterar om hur fritidsavdelningen är organiserad samt hur budget är 
fördelad mellan verksamhetsposter.

Ärendet är ett informationsärende av administrativ karaktär vilket innebär att en 
barnkonsekvensanalys inte är gjord.

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Anders Wiiand

Förvaltningschef T.f fritidschef

Bilagor
- Organisationsträd fritidsavdelningen 2022
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Fritidschef

Samordnare100%
Samordnare 100%

Vaktmästare/ 
samordnare, 100€

Badvaktmästare/gym
ansvarig

100€

Fritidsledare, 
projektandtälld, 

75%

Fritidskonsulent, 
25%

Vaktmästare, 2 st
100 % varav en 

vakans

Organisation Fritid 2022

Fritidsgården Kuben Alléhallen Sydnärkehallen

Fritidsledare, 
lönebidragsanställd, 

75%

Fritidsledare 30%
Tjänst delas med 
Transtensskolan  

Fritidsledare, 
projektanställd, 

25%

Uppdrag konstgräs, 
4500:-/ månad

Vaktmästare, 25%

Administratör, 
100%

Fritidskonsulent, 
75%, 

tjänstledighet 
20%

Vikarier, 2 st, pga för 
låg grundbemanning.

Bilaga
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Fritidschef
• Personalansvar 17 personer, 3 verksamheter

• Aktivitetsbidrag
• Anläggningsstöd

• Utebad, skötsel, drift och underhåll
• Elljusspår, 7 st
• Utegym, 6 st

• Projektbidrag, för förening och för 
integrationsprojekt
• Kartbidrag
• Friluftsliv

• Cykelleder, landsväg-MTB
• Vandringsleder

• Systemansvarig/rapporteringsansvarig för fritid 
Infracontroll, Incit, Havs- och vattenmyndigheten, 

RF/SISU, med flera
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-03-08

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 4 - Rapport sommarutställning 2022 
(21/BIN/336)

Ärendebeskrivning 
Kulturchefen rapporterar inför sommaren 2022 års utställningsverksamhet på Bergöös.

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsutskottet föreslås att lägga informationen till handlingarna.

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet 

Ulrika Johansson föredrar ärendet. Sommarutställningen 2022 blir ”Livets fröjder” av 
konstnären Lena A Linderholm. Det planeras en föreläsning i samband med invigningen. 
Invigning av utställningen sker 27 juni och utställningen kan besökas under sammanlagt sju 
veckor. 

I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget. 

Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Rapport sommarutställning 2022 Tjänsteskrivelse

Paragrafen är justerad
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Rapport sommarutställning 2022

§ 4

21/BIN/336
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
2022-02-23 Dnr: 21/BIN/336

Rapport sommarutställning 2022

Ärendebeskrivning 
Kulturchefen rapporterar inför sommaren 2022 års utställningsverksamhet på Bergöös.

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet föreslås att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet 
Kulturchefen informerar om att utställningen Livets fröjder av Lena A Linderholm kommer att visas 
sommaren 2022 i konsthallen på Bergöös. Utställningen arrangeras av Hallsbergs Bild- och 
konstförening i samarbete med Hallsbergs kommun.

Måleri, teckning, grafik och textil av Lena A Linderholm kommer att ställas ut. Ett speciellt framtaget 
föremål med stark anknytning till Karin Bergöö Larsson kommer tas fram av konstnären och finnas till 
försäljning under utställningen.

Invigning av utställningen blir måndag den 27 juni. Utställningen kommer vara öppen för 
allmänheten tisdagar - söndagar under perioden 28 juni till den 14 augusti.

Under utställningsperioden kommer även modelljärnvägen, Bergöövåningen och den omgjorda 
järnvägsutställningen att hållas öppen.

Ärendet är ett informationsärende av administrativ karaktär vilket innebär att en
barnkonsekvensanalys inte är gjord.

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Ulrika Johansson

Förvaltningschef Kulturchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-03-08

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 5 - Ansökan sociala investeringsfonden – projekt ungdomshuset 
Kuben 
(22/BIN/63)

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad fritidschef Anders Wiiand föredrar ansökan till sociala investeringsfonden 
gällande en förlängning av pågående projekt på ungdomshuset Kuben.

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet förslås besluta att godkänna ansökningsunderlaget och att 
ärendet lämnas vidare till kommunstyrelsen för godkännande. 

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet 
Emelie McQuillan (M) yrkar bifall till förslaget.

I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget. 

Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att godkänna ansökningsunderlaget och att ärendet 
lämnas vidare till kommunstyrelsen för godkännande. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Soc. Inv. Kuben
 Barnkonsekvensanalys
 Ansökan sociala investeringsfonden

Paragrafen är justerad
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Ansökan sociala investeringsfonden – projekt 
ungdomshuset Kuben

§ 5

22/BIN/63
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2022-03-01 Dnr:22/BIN/63 

Ansökan sociala investeringsfonden – projekt ungdomshuset Kuben 

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad fritidschef Anders Wiiand föredrar ansökan till sociala investeringsfonden gällande en 
förlängning av pågående projekt på ungdomshuset Kuben.

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet förslås besluta att godkänna ansökningsunderlaget och att ärendet 
lämnas vidare till kommunstyrelsen för godkännande.  

Ärendet 
Fritidsavdelningen arbetar för närvarande med två ansökningar rörande medel från sociala 
investeringsfonden En ansökan avseende projektmedel till ny fritidsgård i Pålsboda samt den här 
ansökan gällande en fortsättning av pågående projekt inom ungdomshuset Kubens verksamhet med 
fokus på integration. 

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Anders Wiiand

Förvaltningschef T.f fritidschef

Bilagor
- Ansökan sociala investeringsfonden – projekt ungdomshuset Kuben
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Barnkonsekvensanalys
för barn 0-18 år

 
Diarienummer:

 

Berörd verksamhet
Verksamhet/arbetsplats

Bildningsförvaltningen/Fritidsavdelningen

Planerad åtgärd/beslut
Ange planerad åtgärd/beslut

Att förlänga integrationsprojektet på ungdomshuset Kuben.

Vilket/vilka åtgärder/beslut ska fattas?

Att avslå eller anta bifogad ansökan.

Vilka barn berörs?

Ungdomshuset Kuben har besökare i åldern 10-18 år. Alla är välkomna oavsett kön, socioekonomisk bakgrund, 
religionstillhörighet, politisk åskådning osv. Ungdomshuset Kuben strävar efter så jämn könsfördelning som möjligt 
hos besökarna och anpassar verksamheten efter den strävan. Kuben har även barn och ungdomar med olika 
funktionsvariationer i verksamheten. 

Beskriv hur barn berörs av det beslut som ska fattas

2020 fick bildningsförvaltningen beviljat medel från sociala investeringsfonden för att driva ett integrationsprojekt 
på ungdomshuset Kuben. Det finns en plan för vilka aktiviteter och samarbeten samt flera mål att uppnå. Då 
pandemin kommit i vägen har det varit omöjligt för bildningsförvaltningen att fullfölja planen och det vore mycket 
olyckligt ur ett barnperspektiv om detta projekt inte kan fullföljas. Ungdomshuset Kuben har startat upp 
samarbeten med skolorna och har olika projekt på Kuben där man arbetar med integrationsfrågor, kulturfrågor 
samt värdegrundsfrågor. För att få fullfölja detta projekt så behöver bildningsförvaltningen få ett år till, då ett år 
av arbete gick till spillo då Kuben inte kunde ha öppet på grund av pandemirestriktionerna. Bildningsförvaltningen 
ser en risk att de barn och ungdomar man nått med projektet hittills kommer söka sig bort från Kuben om inte 
projektet kan fullföljas. På kort sikt kommer det här projektet leda till att ungdomar i Hallsbergs kommun har en 
meningsfull fritid i en miljö med trygga vuxna med rätt kompetens och ett ställe att vara på. På lång sikt är vår 
ambition att kunna hjälpa barn och ungdomar i deras integrationsprocess genom att i möten med dem förklara 
den svenska kulturen, ge dem ett större kontaktnät både bland vänner och vägar in i föreningslivet samt stötta 
dem att utvecklas till trygga vuxna om är väl integrerade i det svenska samhället. 

Inför förslaget på beslut har barnkonventionens intentioner beaktats på följande sätt

Artikel 2:
Om man väljer att bifalla detta förslag till beslut kommer det att komma alla barn i Hallsbergs kommun till godo. 
Fritidsgårdsverksamheten på Kuben riktar sig till alla barn 10-18 år och ingen utesluts från den verksamheten. Alla 
barn och ungdomar på Kuben har lika värde och är lika betydelsefulla för verksamheten. 
Artikel 3: 
Att bifalla det här beslutet anser bildningsförvaltningen vara det bästa för barnen i Hallsbergs kommun då vi ser 
ett stort behov av att arbeta med integration, motverka segregation samt att arbeta med kulturella frågor och 
värdegrundsfrågor. Bildningsförvaltningen ser också ett behov och en önskan hos barnen och ungdomarna att ha 
trygga vuxna runt sig som de kan vända sig till för stöd och frågor då det behövs. 
Artikel 6: 
Alla barns rätt till utveckling. På Kuben ges barn och ungdomar möjlighet och stöd att utvecklas utifrån sina egna 
förutsättningar. Här får de tillfällen att utöka sitt sociala kontaktnät, träffa nya bekantskaper som de kanske inte 
annars träffat samt introducera dem till föreningsliv och andra möjligheter till fritidsaktiviteter. Det finns trygga 
vuxna i deras närhet som kan stötta och vägleda dem i deras utveckling mot vuxenvärlden och på så sätt ge dem 
goda förutsättningar att utvecklas på ett bra sätt.
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Artikel 12:
På Kuben är personalen alltid lyhörda för barn och ungdomars behov och önskningar. De har möjlighet att påverka 
och vara delaktiga i både beslut och genomförande av verksamhet. De har möjlighet att påverka sin fritid på 
Kuben dagligen, men det finns också regelbundna gårdsråd där man mer formellt diskuterar 
fritidsgårdsverksamheten och de får tillfälle göra sin röst hörd. Strävan är att barnens och ungdomarnas behov och 
önskemål alltid ska stå i centrum för de beslut som fattas på fritidsgården. 

Vägledning till blankett
Barnkonsekvensanalys ska göras i vitt skilda ärenden, vilket innebär att denna vägledning är 
allmänt hållen och ger förslag på innehåll i en barnkonsekvensanalys

Sedan den 1 januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Detta innebär 
bland annat att barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i 
beslutsprocesser i ärenden som rör barn. Varje människa som är under 18 år räknas som barn, 
såvida inte nationell lagstiftning innebär att barn blir myndig vid lägre ålder. Barnkonventionen 
använder ordet barn genomgående i texten, konventionen beskriver inte äldre barn som 
ungdom. Alltså, alla människor som är under 18 år är barn, enligt barnkonventionen.

Barnkonventionens syfte är att ge barn, oavsett bakgrund, rätten att behandlas med respekt och 
att få komma till tals. Barnkonventionen består av 54 artiklar. Fyra av artiklarna (2, 3, 6 och 12) 
kallas för de fyra grundprinciperna, dessa är vägledande för hur hela barnkonventionen ska 
tolkas. Dock är det viktigt att ta del av alla artiklar då de anses vara lika viktiga. Nedan återges 
kortfattat innehållet i de fyra artiklarna.

Artikel 2: Alla barns lika värde och de rättigheter som barn har. Ingen får diskrimineras.
Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska det i första hand beaktas vad som bedöms vara 
barnets bästa.
Artikel 6: Varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling.
Artikel 12: Barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som 
rör barnet. Barnets åsikter ska beaktas med hänsyn till barnets ålder och mognad.

Mer information kring barnkonventionen hittar du på:
Läs lagen i sin helhet på Riksdagens webbplats: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181197-om-forenta-nationernas-
konvention_sfs-2018-1197 

Barnombudsmannens webbplats 
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/ 

Sveriges Kommuner och Regioners webbplats: 
https://skr.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/barnkonsekvensanal
ys.878.html
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Hallsbergs kommun
Hemsida
www.hallsberg.se

E-post
bildningsforvaltningen@edu.hallsberg.se

Organisationsnr
212000-1926

Postadress
694 80 Hallsberg

Besöksadress
Västra Storgatan 14

Telefon
0582-68 50 00

Fax
0582-68 50 02

Sida
1(2)

Datum
2022-02-25

 
 

Bildningsförvaltningen
Anders Wiiand, 0582-68 51 48
anders.wiiand@hallsberg.se

ANSÖKAN ATT FÅ BIDRAG FRÅN SOCIALA INVESTERINGSFONDEN FÖRLÄNGT

Ungdomshuset Kuben fick beviljat ett ekonomiskt bidrag från sociala 
investeringsfonden med start 2020-09-01. Bidraget är ämnat att gå till ett 
integrationsprojekt. 
Vi har rekryterat personal och genomfört en del aktiviteter. 
Tyvärr gjorde pandemin att vi var tvungna att hålla ungdomshuset stängt från och 
med november 2020 och hela vårterminen. Vi har dock genomfört vissa 
utomhusaktiviteter samt digital verksamhet under den period då vår ordinarie 
verksamhet var stängd. 
När höstterminen 2021 startade öppnade Kuben helt utan restriktioner. Vi har 
haft ett mycket högt deltagarantal och kunnat genomföra en hel del av de 
aktiviteter vi haft som intention att göra inom projektet. 
 Vi har:

 Gjort vildmarksaktiviteter så som paddlat kanot, vandrat, fiskat och grillat. 
 Idrottsaktiviteter
 Utvecklat verksamheten i musikstudion samt startat samarbete med 

Studiefrämjandet vad gäller musikaktiviteter.
 Haft pyssel
 Haft samarbeten med olika föreningar och studieförbund såsom 

Studiefrämjandet, Vuxenskolan, schackklubben och olika idrottsföreningar
 Samarbetat med kommunens integrationspedagog i olika frågor och runt 

olika aktiviteter. 
 Utvecklat vår podcast och fått den deltagarstyrd
 Startat upp medieverkstad där vi jobbar med foto och film.
 Olika former av rollspel

Vi är medvetna om att detta projekt har ett slutdatum 2022-06-10 och att det 
datumet närmar sig med stormsteg. Vi kommer dock inte hinna genomföra allt 
som vi hade planerat eftersom verksamheten varit kraftigt begränsad på grund av 
pandemin. Vi ser också att det finns ett stort behov av vår verksamhet. Barnen 
och ungdomarna visar tydligt att det har ett behov av att träffas, de söker 
vuxenkontakt och vi bedömer att det finns ett stort behov av att ha trygga vuxna 
med rätt kompetens i deras närhet. 
De kan ha svag måluppfyllelse, hög frånvaro från skolan, inte så höga mål vad 
gäller sin framtid samt befinna sig i miljöer och bland äldre vänner som rör sig i 
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samhällets utkanter. Det är bland annat dessa ungdomar som vi jobbar för att 
fånga upp och arbeta med inom det här projektet. Vi har haft förmånen att 
rekrytera personal som gör ett fantastiskt jobb med dessa ungdomar! 
Förutsättningen för att vi ska kunna arbeta med attitydförändringar, förändra 
självbild och skapa bestående förändringar är att vi har dessa ungdomar hos oss. 
När de är på plats på Kuben så kan vi arbeta med dessa saker. För att de ska vara 
hos oss så behöver vår verksamhet vara attraktiv för dem och att vi har personal 
som har kompetens att nå dem och arbeta med dessa frågor. Det har vi för 
tillfället och vi menar att det vore väldigt olyckligt att avsluta detta projekt när vi 
just startat upp något som verkar bli riktigt bra. 

Det vi vill göra men inte kommer hinna:

 Fortsätta att utveckla vårt samarbete med skolorna
 Fortsätta att utveckla vårt musikprojekt
 Genomföra integrationskvällar där vi har olika fokus. Vi vill ha en kväll där 

vi bjuder in flickor och deras föräldrar med syfte att visa vår verksamhet. 
Vi vill göra den kvällen tillsammans med integrationspedagogerna på AMI 
för att på så sätt kunna jobba mer gentemot föräldrarna. 

 Vi vill fortsätta och utveckla aktiviteterna rörande friluftsliv.
 Vi vill starta matlagningskvällar där det ska finnas utrymme att ta del av 

olika kulturer och finnas möjlighet att samtala om kultur, könsnormer och 
sociala koder. Vi har inte kunnat genomföra detta på grund av 
smittskyddsrestriktioner. 

 Vi vill utveckla samarbetet med idrottsföreningarna i Hallsbergs kommun, 
dels för att visa vilka möjligheter till idrottande det finns i kommunen och 
dels för att föreningarna ska få möjlighet att visa sin verksamhet och värva 
nya deltagare. 

Vi har nu en personalgrupp som besitter en hög kompetens och har mycket goda 
förutsättningar för att arbeta med integrationsfrågor på ett bra sätt. Vi ser en stor 
risk att dessa medarbetare ska söka sig till andra arbeten om vi inte i god tid kan 
ta beslutet att förlänga deras uppdrag. Det skulle i sin tur göra att vi får 
kontinuitet i det arbete vi gör idag och kommer att kunna fortsätta hålla en hög 
kvalitét på den öppna fritidsgårdsverksamheten i Hallsbergs kommun

Vår önskan är därför att projektet förlängs ett år för att vi ska kunna genomföra 
den verksamhet som var planerad och som vi ser ett behov av. 

Anders Wiiand

t.f. fritidschef                                                                       

 

Anna Björkman
fritidskonsulent
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-03-08

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 6 - Ansökan sociala investeringsfonden – projektmedel ny fritidsgård 
i Pålsboda 
(22/BIN/62)

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad fritidschef Anders Wiiand föredrar ansökan till sociala investeringsfonden 
gällande projektmedel till ny fritidsgård i Pålsboda.

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet förslås besluta att godkänna ansökningsunderlaget och att 
ärendet lämnas vidare till kommunstyrelsen för godkännande. 

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet 
Anders Wiiand föredrar ärendet och informerar om planerna om projektmedel godkänns. 
Fritidsavdelningen planerar liknande upplägg som ungdomshuset Kuben.

Emelie McQuillan (M) yrkar bifall till förslaget.

I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att godkänna ansökningsunderlaget och att ärendet 
lämnas vidare till kommunstyrelsen för godkännande. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Soc. inv. Pålsboda
 Barnkonsekvensanalys
 Ansökan sociala investeringsfonden

Paragrafen är justerad
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Ansökan sociala investeringsfonden – 
projektmedel ny fritidsgård i Pålsboda

§ 6

22/BIN/62
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2022-03-01 Dnr:22/BIN/62 

Ansökan sociala investeringsfonden – projektmedel ny fritidsgård i 
Pålsboda

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad fritidschef Anders Wiiand föredrar ansökan till sociala investeringsfonden gällande 
projektmedel till ny fritidsgård i Pålsboda.

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet förslås besluta att godkänna ansökningsunderlaget och att ärendet 
lämnas vidare till kommunstyrelsen för godkännande.  

Ärendet 
Fritidsavdelningen arbetar för närvarande med två ansökningar rörande medel från sociala 
investeringsfonden. En ansökan gäller en fortsättning av pågående projekt inom ungdomshuset 
Kubens verksamhet med fokus på integration samt den här ansökan avseende projektmedel till ny 
fritidsgård i Pålsboda. 

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Anders Wiiand

Förvaltningschef T.f fritidschef

Bilagor
- Ansökan sociala investeringsfonden – projektmedel till ny fritidsgård i Pålsboda
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Barnkonsekvensanalys
för barn 0–18 år

 
Diarienummer:

 

Berörd verksamhet
Verksamhet/arbetsplats

Bildningsförvaltningen/Fritidsavdelningen

Planerad åtgärd/beslut
Ange planerad åtgärd/beslut

Ansökan om medel från sociala investeringsfonden - nyetablering av fritidsgård i Pålsboda.

Vilket/vilka åtgärder/beslut ska fattas?

Att avslå eller anta bifogad ansökan

Vilka barn berörs?

Barn och ungdomar, 10–18 år, hemmahörande i Hallsbergs kommun.

Beskriv hur barn berörs av det beslut som ska fattas

Medlen ansökan gäller kommer komma alla barn i Hallsbergs kommun till gagn, men främst barn och unga bosatta 
i Pålsboda med omnejd. Det kommer att bli en verksamhet som kommer kunna berika barnen och ungdomarnas 
fritid samt skapa trygga miljöer i närvaro av kompetenta vuxna personer som kan skapa ett bra sammanhang och 
främja dessa barns och ungdomars utveckling i en positiv riktning. Alla barn och ungdomar, oavsett bakgrund, 
socioekonomisk tillhörighet, könsidentitet och så vidare är välkomna till verksamheten. Detta ska vara en 
inkluderande och accepterande miljö som ger barn och ungdomar möjlighet att utvecklas utifrån sina egna 
förutsättningar och önskemål. På kort sikt kommer dessa barn och ungdomar få större möjligheter till en 
meningsfull fritid. På längre sikt är bildningsförvaltningens antagande att denna verksamhet ska leda till trygga 
unga vuxna som har fått stöd i sin utveckling och på så sätt fått bättre möjligheter att ta kloka beslut och stöd i sin 
utveckling mot en trygg vuxen. Bildningsförvaltningen tror också att detta arbete kan leda till en tryggare miljö i 
Pålsboda där barn och ungdomar har ett ställe att vara på där det finns vuxna med rätt kompetens och man 
erbjuder ett attraktivt utbud av verksamhet. 

Inför förslaget på beslut har barnkonventionens intentioner beaktats på följande sätt

En enkätundersökning har genomförts där eleverna i årskurs 4-9 på Folkasboskolan fått redogöra för vad de gör på 
fritiden idag, vad de önskar att göra och hur mycket inflytande de önskar ha i beslut och genomförande av sin 
fritidsverksamhet. Mycket av det som framkom ryms i fritidsgårdsverksamhet. De artiklar i barnkonventionen 
bildningsförvaltningen har tagit i beaktning:
Artikel 2: 
Alla besökare på fritidsgården har lika stor rätt att vara där och ingen exkluderas. Alla är där på samma villkor. 
Artikel 3: 
Bildningsförvaltningen bedömer att ett beslut att starta en fritidsgård är i linje med barnens bästa då man ser ett 
behov av att öka utbudet av meningsfulla och attraktiva fritidsaktiviteter i närvaro av trygga vuxna. Detta är även 
ett beslut utifrån vad barnen och ungdomarna själva önskat. 
Artikel 6: 
Varje barn har rätt till utveckling och det menar vi att en fritidsgårdsverksamhet bidrar till. Det finns ett ställe att 
vara på med trygga kompetenta vuxna som kan stötta och vägleda den unge i sin personliga utveckling. Det 
kommer också finnas möjlighet att prova på nya saker inom olika områden såsom kultur, idrott, utvecklande 
samtal och så vidare. 
Artikel 12: 
Bildningsförvaltningen har redan i planeringsstadiet bjudit in barn och ungdomar till en dialog för att de ska få 
tycka till om hur verksamheten ska utformas och vilka behov och önskemål de har. I ett senare skede är 
målsättningen att barnen och ungdomarna ska vara med i processer som gäller beslut, utveckling och 
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genomförande som rör verksamheten på fritidsgården. Det är viktigt att de upplever att de är en del av 
fritidsgården och att det inte är en verksamhet som de inte har något inflytande över. 

Vägledning till blankett
Barnkonsekvensanalys ska göras i vitt skilda ärenden, vilket innebär att denna vägledning är 
allmänt hållen och ger förslag på innehåll i en barnkonsekvensanalys

Sedan den 1 januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Detta innebär 
bland annat att barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i 
beslutsprocesser i ärenden som rör barn. Varje människa som är under 18 år räknas som barn, 
såvida inte nationell lagstiftning innebär att barn blir myndig vid lägre ålder. Barnkonventionen 
använder ordet barn genomgående i texten, konventionen beskriver inte äldre barn som 
ungdom. Alltså, alla människor som är under 18 år är barn, enligt barnkonventionen.

Barnkonventionens syfte är att ge barn, oavsett bakgrund, rätten att behandlas med respekt och 
att få komma till tals. Barnkonventionen består av 54 artiklar. Fyra av artiklarna (2, 3, 6 och 12) 
kallas för de fyra grundprinciperna, dessa är vägledande för hur hela barnkonventionen ska 
tolkas. Dock är det viktigt att ta del av alla artiklar då de anses vara lika viktiga. Nedan återges 
kortfattat innehållet i de fyra artiklarna.

Artikel 2: Alla barns lika värde och de rättigheter som barn har. Ingen får diskrimineras.
Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska det i första hand beaktas vad som bedöms vara 
barnets bästa.
Artikel 6: Varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling.
Artikel 12: Barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som 
rör barnet. Barnets åsikter ska beaktas med hänsyn till barnets ålder och mognad.

Mer information kring barnkonventionen hittar du på:
Läs lagen i sin helhet på Riksdagens webbplats: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181197-om-forenta-nationernas-
konvention_sfs-2018-1197 

Barnombudsmannens webbplats 
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/ 

Sveriges Kommuner och Regioners webbplats: 
https://skr.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/barnkonsekvensanal
ys.878.html
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Anders Wiiand, 0582-68 51 48
anders.wiiand@hallsberg.se

Ansökan att få bidrag från sociala investeringsfonden Pålsboda

Bakgrund:

Pålsboda är en kommundel där en skola, f- åk 9, är belägen. Det finns ett antal 
aktiva idrottsföreningar och andra föreningar som erbjuder verksamhet för barn 
och ungdomar. Det finns en uttalad önskan och ett antaget behov av att starta en 
fritidsgård i Pålsboda för att kunna erbjuda barnen och ungdomarna i samhället 
en meningsfull fritid i närvaro av trygga vuxna. Som det ser ut i dag så är det inte 
möjligt att genomföra detta inom ramen för fritidsavdelningens budget. Därför 
söker vi nu medel ur sociala investeringsfonden för att genomföra detta projekt 
under två år med start augusti 2022 och avslutas i juni 2024. 
Vi ansöker om 1 600 000 kr alt nr 1, 1 100 000 kr alt nr 2.

Behov:

De ungdomar som går i skolan i Pålsboda och bor i samhället har efterfrågat fler 
fritidsaktiviteter. Även föräldrar och andra vuxna har efterfrågat ett större utbud 
av fritidsaktiviteter. Skolan, och polisen och inte minst fastighetsavdelningen i 
Hallsbergs kommun har uppmärksammat att det förekommer skadegörelse, 
ungdomar som “driver runt”, en del alkohol (även misstanke om droger). Även en 
hel del bilkörning sker i samband med detta.  Man har därför uttryckt en önskan 
om, och ser ett behov av, att starta en fritidsgård i Pålsboda för att öka närvaron 
av trygga vuxna runt barnen och ungdomarna. Förutom att arbeta med dessa 
identifierade problemområden så vill man också erbjuda barnen och ungdomarna 
i Pålsboda en meningsfull fritid och ett större utbud av fritidsaktiviteter.
Hösten 2020 gjordes en enkätundersökning där barn och ungdomar åk 4–9 fick 
svara på ett antal frågor. Vi undersökte hur deras fritid ser ut i dag, hur 
föreningsaktiva de är, vilket behov de ser, vilka aktiviteter de efterfrågar samt hur 
delaktiga de önskar vara i planerandet och genomförandet av aktiviteter. Av de 
aktiviteter som efterfrågades kan många av dessa omfattas av 
fritidsgårdsverksamhet. 
Vad gäller lokal ser vi det som viktigt att den är ändamålsenlig, belägen så att man 
kan ta sig dit från skolan på ett enkelt sätt utan att vara beroende av skjuts eller 
kollektivtrafik. 
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Syfte:

Att öka utbudet av meningsfulla fritidsaktiviteter i Pålsboda i närvaro av trygga 
vuxna med rätt kompetens för att arbeta med barn och ungdomar. På så sätt 
strävar vi efter att öka känslan av en meningsfull fritid med attraktiva aktiviteter, 
minska skadegörelse, fånga upp ungdomar vi känner en oro för samt göra det 
ännu mer attraktivt för barnfamiljer att bosätta sig i Pålsboda med omnejd. 

Alternativ 1
 Öppet 5 dagar i veckan måndag-fredag 14.00-20.00
 Barn åk 6 och under går hem 17.30
 Ungdomar upp till 18 år stannar till 20.00
 Målgrupp åk 4–18 år
 3 personal till 17.30 därefter 2 personal. Alltid minst 2 personal på plats.
 En av fritidsledarna ska jobba 100% och göra en del av sin tjänst på 

Folkasboskolan och resten av sin tjänst på fritidsgården. På så sätt främjas 
samarbetet mellan skolan och fritidsgården och man kan arbeta ännu 
effektivare runt ungdomarna. 

 Lämpliga och ändamålsenliga lokaler
 Utrustad med: 
- Köksutrustning för att kunna baka och enklare matlagning
- 2 st. datorer
- Wi-Fi uppkoppling
- PS4
- Brädspel
- Kortspel
- Pyssel
- Instrument
- Annan utrustning som efterfrågas av barnen och ungdomarna (tex 

pingisbord, biljardbord osv) 
- Utrustning för efterfrågade uteaktiviteter
 Möjlighet att utnyttja gympasalen.
 Samarbete med lokala föreningar för att ge dem möjlighet att visa sin 

verksamhet och ett tillfälle för att visa fritidsgårdens besökare vilket 
utbud av aktiviteter det finns på orten. 

 En planerad aktivitet vid varje tillfälle då fritidsgården är öppen. Har stort 
fokus på deltagarnas vilja och önskan. Uppmuntra till ungdomarnas 
delaktighet i planering och genomförande av aktiviteter.

 När lokal är bestämd, bjuda in ungdomar att vara med i planerandet och 
utförandet av fritidsgården,

 Verksamheten ska genomföras i enighet med de riktlinjer som är antagna 
för fritidsgårdsverksamhet i Hallsbergs kommun
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Budget:
Lokalkostnad: 8000 kr/ månad= 96 000
Personalkostnad: 2 heltidstjänst

1 50 % tjänst

Verksamhet: 50 000
Material: 50 000
Initial kostnad för utrustning: 100 000

Alternativ 2
 Målgrupp åk 4–18 år
 Öppet 14.00-20.00
 Barn åk 6 och under går hem 17.30
 Öppet 3 dagar i veckan.
 Ställa fritidsgårdens lokaler till förfogande för andra tex idrottsföreningar, 

föräldraföreningar el dyl. de andra dagarna för att bedriva 
fritidsgårdsverksamhet i enighet med kommunen antagna riktlinjer för 
fritidsgårdsverksamhet. 

 2 personal på plats under fritidsgårdens öppettider.
 En av fritidsledarna ska jobba 100% och göra en del av sin tjänst på 

Folkasboskolan och resten av sin tjänst på fritidsgården. På så sätt främjas 
samarbetet mellan skolan och fritidsgården och man kan arbeta ännu 
effektivare runt ungdomarna.

 Lämpliga och ändamålsenliga lokaler.
 Utrustad med: 
- Köksutrustning för att kunna baka och enklare matlagning
- 2 st. datorer
- Wi-Fi uppkoppling
- PS4
- Brädspel
- Kortspel
- Pyssel
- Instrument
- Annan utrustning som efterfrågas av barnen och ungdomarna (tex 

pingisbord, biljardbord osv) 
- Utrustning för uteaktiviteter
 Möjlighet att utnyttja gympasalen.
 Samarbete med lokala föreningar och organisationer
 En planerad aktivitet vid varje tillfälle då fritidsgården är öppen. Har stort 

fokus på deltagarnas vilja och önskan. Uppmuntra till ungdomarnas 
delaktighet i planering och genomförande av aktiviteter.

 Verksamheten ska genomföras i enighet med de riktlinjer som är antagna 
för fritidsgårdsverksamhet i Hallsbergs kommun
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Budget:
Lokalkostnad: 96 000
Personalkostnad: 21 timmar x 2
Verksamhet: 25 000
Material: 25 000
Initial investeringskostnad för utrustning: 100 000

Anders Wiiand
t.f. fritidschef

Anna Björkman, 
fritidskonsulent

Page 32 of 52



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-03-08

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 7 - Aktuellt från biblioteket 
(22/BIN/64)

Ärendebeskrivning 
Ärendet utgår.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-03-08

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 8 - Samverkansprojekt – gemensam bibliotekskatalog och 
bibliotekswebb 
(22/BIN/65)

Ärendebeskrivning 
Bibliotekschef Anne-Marie Alzén informerar om samverkansprojektet gemensam 
bibliotekskatalog och bibliotekswebb.

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet föreslås lägga informationen till handlingarna.

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet 
Anne-Marie Alzén föredrar ärendet. Det gjordes en förstudie 2020 för ett länsövergripande 
samarbete, 9 av 12 kommuner deltar. Från och med 1 februari finns det två projektledare, 
varav en är från Hallsberg. Enligt plan ska samarbetet kunna starta 2024.

I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse KFU - gemensam katalog och webb mars -22

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 3
Datum: 2022-03-01 Dnr:22/BIN/65 

Samverkansprojekt – gemensam bibliotekskatalog och bibliotekswebb

Ärendebeskrivning 
Bibliotekschef Anne-Marie Alzén informerar om samverkansprojektet gemensam bibliotekskatalog 
och bibliotekswebb.

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet föreslås lägga informationen till handlingarna.

Ärendet 
En förstudie genomfördes under 2020 gällande bibliotekssamverkan i Örebro län för gemensam 
bibliotekskatalog och bibliotekswebb. Efter avrapportering av förstudien har folkbibliotekscheferna i 
nio av länets kommuner gemensamt beslutat att undersöka möjligheterna till ett fördjupat 
samarbete, med fokus på aktiv samverkan i praktiken kring katalog och webb.
De nio folkbibliotek i länet som i samverkan ska genomföra arbetet är: Askersund, Hallsberg, 
Hällefors, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora.

Syftet med det fortsatta arbetet är att utreda och inhämta kunskapsunderlag inom olika områden 
som berör genomförande av utökat bibliotekssamarbete, till exempel juridik, organisationsformer 
och val av tekniska plattformar, och att när det är gjort fatta de beslut som behövs för att genomföra 
faktisk samverkan kring gemensam bibliotekskatalog och bibliotekswebbwebb.

Sedan tidigare finns en bibliotekssamverkan mellan Nora och Lindesberg, under namnet 
Bergslagsbibblan. Hösten 2021 anslöt sig även Hällefors och Ljusnarsberg till den samverkan. Tanken 
är att fortsätta att bygga på och utveckla samarbetet i Bergslagsbibblan med ytterligare fem 
kommuners folkbibliotek.

Genom att samarbeta och dela resurser, system och medier avser de ingående nio biblioteken att 
kunna erbjuda bättre biblioteksservice och kunna nå fler användare. Ett samarbete om 
bibliotekskatalog och bibliotekswebb ökar tillgängligheten till biblioteksmedier för invånarna, ökar 
nyttjandet av bibliotekens resurser och ger större genomslag och synlighet för verksamheten. På så 
vis får deltagande kommuner god hjälp att leva upp till bibliotekslagens intentioner.

Nio av länets folkbibliotek ska i samverkan genomföra arbetet: Hallsberg, Askersund, Laxå, Lekeberg, 
Kumla, Nora, Lindesberg, Hällefors och Ljusnarsberg.

Tidsplan 

Oktober 2021 – december 2022. Avser år 1.

Mål

Målsättningen är att nå fram till en utökad samverkan mellan nio folkbibliotek i Örebro län i form av 
att införa gemensam bibliotekskatalog och bibliotekswebb. En öppning ska också finnas för de tre 
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bibliotek i länet, som i nuläget valt att stå utanför arbetet, att framöver kunna ansluta. I 
förlängningen är målet att alla folkbibliotek i länet ingår i samarbetet.

Målsättningarna handlar om att få en hållbarhet och likvärdighet i samtliga deltagande kommuner. 
Det kan handla om att det totala medieutbudet blir så mycket större för kommunernas låntagare, 
både när det gäller bredd av titlar samt antal exemplar som blir tillgängliga. En gemensam webb och 
katalog underlättar för invånarna att kunna söka efter och få tillgång till medier och information, på 
ett enklare sätt än idag. Målet är att nyttjandet av bibliotekens resurser ska öka genom samarbetet. 

Förutsättningarna för varje deltagande bibliotek att kunna erbjuda en bra och innehållsrik webbsida 
samt katalog för allmänheten ökar genom det personalsamarbete som kan göras mellan biblioteken. 
Med fler personer som arbetar med webbsidan kan samlade innehållet bli mer innehållsrikt och av 
högre kvalitet än om varje bibliotek gör sin egen sida. En gemensam bibliotekswebb blir också ett bra 
sätt att marknadsföra programverksamhet som arrangeras på de enskilda biblioteken, både till 
kommunens egna invånare och till invånarna i övriga kommuner. Invånarna kan få en samlad bild det 
utbud av arrangemang och aktiviteter som erbjuds på de olika biblioteken. 

Målsättningen för insatserna i arbetet med gemensam webb och katalog är att det ska vara 
långsiktigt och hållbart över lång tid. Förbättringar och förändringar ska ske löpande utifrån 
utveckling av biblioteksverksamheten samt teknisk utveckling.

Det kan ses som en samhällsekonomisk vinst att samverka och dela resurser på det här sättet. För 
kommunernas ekonomi är det också positivt att dela på kostnader för framför allt de 
personalinsatser som krävs i arbetet med bibliotekswebb och bibliotekssystem/katalog.

Målgrupp

Invånare och biblioteksanvändare i alla deltagande kommuner.

Folkbiblioteken i de deltagande kommunerna.

Önskat resultat

Det önskade långsiktiga resultatet är att utveckla en gemensam infrastruktur för samarbete av olika 
slag mellan alla folkbibliotek i Örebro län.

Önskat resultat för de tre kommande åren är att samtliga nio, nu deltagande folkbibliotek i länet, 
nått fram till ett faktiskt utökat samarbete kring bibliotekskatalog och bibliotekswebb. 

År 1: Utreda och inhämta kunskapsunderlag när det gäller bland annat GDPR, juridik, 
organisationsformer och val av tekniska plattformar.

År 2: Förbereda ett faktiskt genomförande av gemensam katalog och webb, vilket t ex kan vara att 
påbörja en gemensam upphandling samt göra nödvändiga förberedelser i respektive kommun.

År 3: Konvertering och driftsättning av gemensam bibliotekskatalog och bibliotekswebb. 
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Beskriv vilka av prioriteringarna som anges i riktlinjerna som berör projektet eller 
aktiviteten

I första hand berörs det prioriterade området ”Hela länet” samt den regionala biblioteksplanens mål 
”Det syftar till samverkan”. 

Målet och medlen att komma fram till önskat resultat bygger helt på att arbeta i samverkan. Även 
om det nu är nio av länets kommuner som arbetar aktivt med frågan så är grundtanken att det finns 
en öppning för ett länssamarbete med samtliga tolv kommuner.

I arbetet nu och framöver finns även en samverkan mellan folkbiblioteken i deltagande kommuner 
och Biblioteksutveckling Region Örebro län.

De prioriterade områden som rör Socioekonomi, Barn och unga, Etnisk och språklig bakgrund samt 
Funktionsnedsättning berörs också genom att medieutbudet för dessa målgrupper blir större i ett 
samarbete mellan flera bibliotek. Genom samverkan mellan biblioteken breddas även kompetensen 
inom olika områden, då personal kan hjälpas åt och spetskompetens inom vissa områden kan finnas 
på enskilda bibliotek, som alla kan få del av.

Sammantaget ger ett samarbete mellan flera folkbibliotek ett mer likvärdigt utbud och servicegrad 
för invånarna.

Att få fler kollegor att samarbeta och utveckla verksamheten med kan också vara ett sätt för mindre 
kommuners folkbibliotek att öka sin attraktionskraft vid nyrekryteringar av personal.

Kopplingar finns även till den regionala biblioteksverksamhetens mål ”Det syftar till att minska det 
digitala utanförskapet” samt ”Det syftar till läsfrämjande verksamhet”. En gemensam digital 
plattform och ett utökat mediesamarbete mellan flertalet bibliotek i länet underlättar för befintliga 
och nya biblioteksanvändare att ta del av hela det samlade utbudet. Deltagande bibliotek kan nå fler 
personer i sitt läsfrämjande arbete och nyttjandegraden av befintliga resurser ökar, exempelvis 
genom fler lån av böcker och andra medier.  

Ärendet är ett informationsärende av administrativ karaktär vilket innebär att en
barnkonsekvensanalys inte är gjord.

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Anne-Marie Alzén

Förvaltningschef Bibliotekschef
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Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 9 - Rapport kultur för äldre 
(22/BIN/58)

Ärendebeskrivning 
Kulturavdelningen har fått i uppdrag att kartlägga hur det ser ut med kulturaktiviteter inom 
äldreomsorgen i Hallsbergs kommun. Kulturchefen rapporterar resultat från en enkät som 
gjordes i slutet av 2021.

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet föreslås att lägga informationen till handlingarna.

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet 
Ulrika Johansson föredrar ärendet. Kulturavdelningen har gjort en enkät för att inventera hur 
det ser ut med kultur för äldre inom kommunens verksamheter för närvarande. Svaren har 
sammanställts och förslag på åtgärder finns. Kulturavdelningen har kontakt med social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen i ärendet.

I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Rapport kultur för äldre Tjänsteskrivelse

Paragrafen är justerad

Page 40 of 52



Rapport kultur för äldre

§ 9

22/BIN/58
   

Page 41 of 52



Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
2022-02-23 Dnr: 22/BIN/58

Rapport kultur för äldre

Ärendebeskrivning 
Kulturavdelningen har fått i uppdrag att kartlägga hur det ser ut med kulturaktiviteter inom 
äldreomsorgen i Hallsbergs kommun. Kulturchefen rapporterar resultat från en enkät som gjordes i 
slutet av 2021.

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet föreslås att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet 
Kulturchefen rapporterar resultatet från en enkät som genomförts av kulturavdelningen i slutet av 
2021. Frågorna i enkäten handlade om vilken kulturverksamhet som bedrivs inom äldreomsorgen i 
Hallsbergs kommun för närvarande. Kartläggningen är en viktig utgångspunkt i det fortsatta arbetet 
för att definiera och utveckla samarbetet inom kommunen och för samarbetet med Region Örebro 
län.

Ärendet är ett informationsärende av administrativ karaktär vilket innebär att en 
barnkonsekvensanalys inte är gjord.

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Ulrika Johansson

Förvaltningschef Kulturchef
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Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 10 - Rapport dans på kulturskolan 
(22/BIN/59)

Ärendebeskrivning 
Kulturchefen rapporterar att dans som ämneskurs införs på prov på kulturskolan

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet föreslås att lägga informationen till handlingarna.

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet 
Ulrika Johansson informerar om ärendet. De erbjuder numera dans som ämneskurs på prov 
på kulturskolan. Det finns en lokal i Alléhallen som kulturskolan kan nyttja för kursen och de 
håller kursen en dag i veckan.

I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Rapport ämneskurs dans på kulturskolan Tjänsteskrivelse

Paragrafen är justerad
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Rapport dans på kulturskolan

Ärendebeskrivning 
Kulturchefen rapporterar att dans som ämneskurs införs på prov på kulturskolan.

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet föreslås att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet 
Kulturchefen informerar att dans som ämneskurs införs på prov på kulturskolan under vårterminen 
2022 med medel från kulturrådet. Hallsbergs kulturskola erbjuder undervisning i flertalet instrument 
samt sång, kör, bild och teater. Vi vill nu bredda utbudet och nå nya målgrupper genom att erbjuda 
dansundervisning. Dans är ett naturligt komplement till övriga ämnen på kulturskolan, där vi på sikt 
ser samarbetsmöjligheter över ämnesgränserna för att kunna utveckla och bredda vår kulturskola 
ytterligare. 

Att erbjuda ett nytt ämne på kulturskolan kommer även innebära att vi når nya målgrupper och att 
fler antal barn får möjlighet att gå hos oss tack vare att dansen genomförs i större grupper.

Ärendet är ett informationsärende av administrativ karaktär vilket innebär att en
barnkonsekvensanalys inte är gjord.

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Ulrika Johansson

Förvaltningschef Kulturchef

Page 45 of 52



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-03-08

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 
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§ 11- Rapporter

Ärendebeskrivning
Inga rapporter det här sammanträdet.

Paragrafen är justerad
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Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 12- Meddelanden 

Ärendebeskrivning
Meddelanden till kultur- och fritidsutskottet under perioden 2021-11-02 - 2022-03-01.

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet 
Ordförande föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att lägga meddelandena 
under perioden 2021-11-02 - 2022-03-01 till handlingarna.

Beslut
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att lägga meddelandena under perioden 2021-11-02 - 
2022-03-01 till handlingarna.

Anmälningar

 VB: Protokoll Specifika samverkansrådet kultur 11 februari 2022  (6/6)

 VB: Protokoll Specifika samverkansrådet kultur 11 februari 2022  (2/6)

 VB: Protokoll Specifika samverkansrådet kultur 11 februari 2022  (3/6)

 VB: Protokoll Specifika samverkansrådet kultur 11 februari 2022  (4/6)

 Ansökan om utvecklingsbidrag till kulturskolor

 VB: Kulturrådet - Nyregistrerad ansökan KUR 2022/923 (1/4)

Paragrafen är justerad
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Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 13- Övriga frågor

Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor det här sammanträdet.

Paragrafen är justerad
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Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 14- Sammanträdets avslutning

Ärendebeskrivning
Ordförande tackar för sammanträdet och avslutar detsamma.

Paragrafen är justerad
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