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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-11-02

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 2021-11-02
Protokollet innehåller 
paragraferna §§

Datum för överklagan till och med

Förvaringsplats för protokollet Bildningsnämndens förvaltningskontor
Underskrift/anslaget av

________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-11-02

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista 
§ 27 Sammanträdets inledning
§ 28 Rapport antal elever i kulturskolans verksamhet totalt i oktober 2021
§ 29 Rapport lovaktiviteter sommaren 2021
§ 30 Rapport sommarutställning 2022
§ 31 Rapporter
§ 32 Övriga frågor
§ 33 Sammanträdets avslutning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-11-02

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 27- 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

§ 27
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-11-02

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 28 - Rapport antal elever i kulturskolans verksamhet totalt i oktober 
2021 
(21/BIN/287)

Ärendebeskrivning 
Kulturchefen rapporterar antalet elever i kulturskolans verksamhet och antal elever i kö

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att informationen läggs till 
handlingarna.

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet 
Ulrika Johansson föredrar ärendet. Statistikdatum 15 oktober. Siffrorna har jämförts med 
2019 och höstens siffror är nästan uppe på samma nivå som då. Många väljer att ställa sig i 
kö till samma aktivitet, just nu står 115 barn och unga i kö till någon aktivitet.

I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Antal elever i kulturskolans verksamhet HT-21

Paragrafen är justerad
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Rapport antal elever i kulturskolans 
verksamhet totalt i oktober 2021

§ 28

21/BIN/287
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
2021-10-20 Dnr: 21/BIN/287

Rapport antal elever i kulturskolans verksamhet totalt i oktober 2021

Ärendebeskrivning 
Kulturchefen rapporterar antalet elever i kulturskolans verksamhet och antal elever i kö i oktober 
2021. 

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att informationen läggs till 
handlingarna.

Ärendet 
Kulturchefen rapporterar antalet elever i kulturskolans verksamhet och antal elever i kö i oktober 
2021. Hur har pandemin påverkat antal deltagare i kulturskolans verksamhet? Under läsåret 20/21 
minskade antal elever på kulturskolan med 24%. Under pandemin tog kulturskolan inte in några 
elever från kön till kurserna i teater, bild och kör. Kulturchefen ger en nulägesrapport från oktober 
2021.

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Ulrika Johansson

Förvaltningschef Kulturchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-11-02

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 29 - Rapport lovaktiviteter sommaren 2021 
(21/BIN/335)

Ärendebeskrivning 
Hallsbergs kommun har rekvirerat och fått medel från Socialstyrelsen för att bedriva 
lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6 – 15 år. Fritidschefen rapporterar hur medlen 
har använts sommaren 2021.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att lägga informationen till 
handlingarna.

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet 
Anders Wiiand föredrar ärendet. Hallsbergs kommun rekvirerat medel för att ordna 
lovaktiviteter. Det ordnades många aktiviteter under sommaren, vilka samlades i ett 
sommarlovsprogram. Kolloverksamheten utökades med en vecka, till fyra veckor. Under 
höstlovet ordnas också många aktiviteter.

I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Rapport lovaktiviteter sommaren 2021

Paragrafen är justerad
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Rapport lovaktiviteter sommaren 2021

§ 29

21/BIN/335
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2021-10-22 Dnr:21/BIN/335 

Rapport lovaktiviteter sommaren 2021

Ärendebeskrivning 
Hallsbergs kommun har rekvirerat och fått medel från Socialstyrelsen för att bedriva lovaktiviteter för 
barn och unga i åldrarna 6 – 15 år. Fritidschefen rapporterar hur medlen har använts sommaren 
2021.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att lägga informationen till 
handlingarna. 

Ärendet 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela medel till kommuner för 
avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6 – 15 år. 

Syftet är att:
Stödja kommunerna att genomföra smittsäkra aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling 
under lovtillfällen.
Utöka sina egna satsningar på lovaktiviteter.
Stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa 
nya kontaktytor mellan barn och unga med olika social bakgrund. 

Fritidschefen rapporterar hur medlen använts sommaren 2021 i Hallsbergs kommun och hur 
lovaktiviteterna genomförts. 

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Anders Wiiand

Förvaltningschef Tf. Fritidschef

Page 11 of 20



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-11-02

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

Ärendebeskrivning 
Kulturchefen rapporterar inför sommaren 2022 års utställningsverksamhet på Bergöös

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att informationen läggs till 
handlingarna.

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet 
Ulrika Johansson föredrar ärendet och informerar om arbetet med sommarutställningen 
2022, vilket har påbörjats. Kulturavdelningen arbetar med att hitta en redan 
färdig utställning. Nya järnvägsutställningen kommer också att färdigställas och öppnas 
under 2022.

I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Sommarutställningen 2022

Paragrafen är justerad
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Rapport sommarutställning 2022

§ 30

21/BIN/336
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
2021-10-22 Dnr: 21/BIN/336

Rapport sommarutställning 2022

Ärendebeskrivning 
Kulturchefen rapporterar inför sommaren 2022 års utställningsverksamhet på Bergöös.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att informationen läggs till 
handlingarna.

Ärendet 
Kulturchefen informerar om vilken utställning som planeras att visas sommaren 2022. 

Den omgjorda järnvägsutställningen kommer att vara ett komplement till sommarens ordinarie 
sommarutställning.

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Ulrika Johansson

Förvaltningschef Kulturchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-11-02

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 31- Rapporter

Ärendebeskrivning
Uppföljning Kånsta Kvarn
 Ulrika Johansson informerar att drift- och serviceförvaltningen har ansvar för fastigheten 
och står för underhållet av kvarnen. Bildningsförvaltningen har fått i uppdrag att förvalta 
kvarnen, vilket inkluderar en hyra som i dagsläget inte ryms inom befintlig budget. Utskottet 
ger förvaltningschefen i uppdrag att driva ärendet om budget för Kånsta kvarn vidare.

Statyn Rallaren
 Ulrika Johansson informerar om statyn Rallaren. Drift- och serviceförvaltningen kommer att 
ta ner statyn och den kommer att förvaras i väntan på att beslut fattas om vad som ska 
hända med statyn.

Gemensam fritidsledare
 Anders Wiiand informerar att fritidsgården Kuben och Transtenskolan gemensamt har 
anställt en fritidsledare, till att börja med till 7 januari, som ska vara hjälp för ungdomarna 
både i skolan och som sedan går till fritidsgården.

Samtidigt finns det två fritidsledare på Kuben som är anställda via ett projekt med medel 
från sociala investeringsfonden. Projektet var tvåårigt och går ut sommaren 2022. 
Fritidsavdelningen arbetar med en ansökan om att förlänga projektet ett år, då många av de 
planerade aktiviteterna inte har gått att genomföra på grund av coronapandemin. Vid 
projektets slut kommer en slutrapport att presenteras till kommunstyrelsen.

Försäkringar utegym
 Utskottet får en återkoppling från förra utskottet vad som gäller kring försäkringar för 
utegym i kommunen.

Firande av första advent
 Ulrika Johansson informerar om firandet av första advent i Hallsberg, bland annat 
kommer Bergööska huset att vara öppet och församlingsgården. Lions kommer att vara 
aktiva. Klockan 16 hålls en konsert i Adventskyrkan.

Det planeras också redan för ett större evenemang i kommunen i maj 2022.

Ordförande föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att lägga rapporterna till 
handlingarna samt att förvaltningschefen får i uppdrag att driva ärendet om budget för 
Kånsta kvarn vidare.

Beslut
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att lägga rapporterna till handlingarna samt att 
förvaltningschefen får i uppdrag att driva ärendet om budget för Kånsta kvarn vidare.

Paragrafen är justerad
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Rapporter

§ 31
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-11-02

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 32- Övriga frågor

Ärendebeskrivning
Emelie McQuillan (M) ställer frågan om evenemangsparkering i Hallsberg vid stora 
evenemang. Det är drift- och serviceförvaltningen som ansvarar för den frågan.

Emelie McQuillan (M) ställer frågan om uppdraget med att se över kommunens offentliga 
konst. Ulrika Johansson svarar att det pågår ett arbete, ett register håller på att upprättas.

 Emelie McQuillan (M) ställer frågan om nyårsfirande.
 Ordförande informerar att det inte kommer att bli ett kommunalt arrangerat nyårsfirande 
2021.

Oscar Lundqvist (SD) ställer frågan om arbetet med Meröppet på biblioteket.
 Ulrika Johansson informerar att ett arbete pågår, men man inväntar information kring 
renovering av byggnaden innan man går vidare med att installera Meröppet.

Utskottet bjuder in bibliotekschefen till nästa sammanträde för att informera om vad som 
händer på biblioteket. 

 Andreas Zakrisson (C) ställer frågan om avtal med föreningar.
 Anders Wiiand svarar att det finns avtal, men de ser olika ut. Fritidsavdelningen har skickat 
ut nya avtal till idrottsföreningarna som idag sköter om idrottsplatser, för att få enhetliga 
avtal. Arbetet pågår.

 Anders Wiiand ställer frågan om att upprätta en korthålsbana för discgolf i Hallsberg. 
Frisbeesportförbundet har fått medel för att kunna hjälpa till att upprätta en bana. Utskottet 
kommer att följa upp frågan och ser positivt på att Anders driver frågan om att upprätta en 
korthålsbana för discgolf vidare.

Paragrafen är justerad
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Övriga frågor

§ 32
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-11-02

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 33- Sammanträdets avslutning

Ärendebeskrivning
Ordförande tackar för sammanträdet och avslutar detsamma.

Paragrafen är justerad
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Sammanträdets avslutning

§ 33
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