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Ärendebeskrivning
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Anmälan om jäv
4. Val av justerare
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2 - Revidering av kulturplan (19/BIN/185)

Föredragande Ulrika Johansson

Ärendebeskrivning
Kultur och fritidsutskottet beslutade i maj 2019 att revidera Hallsbergs nuvarande kulturplan och
biblioteksplan. Tjänstemän på bildningsförvaltningen har nu tagit fram ett arbetsmaterial för
påseende.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet att efter eventuella ändringar i
respektive planer besluta att tjänstemännen färdigställer planerna och sedan lämnar över
kulturplan till bildningsnämnden för beslut.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Kulturplan
Kulturplan 2020-2023 - ARBETSMATERIAL
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3 - Revidering av biblioteksplan (19/BIN/201)

Föredragande Anne-Marie Alzén

Ärendebeskrivning
Kultur och fritidsutskottet beslutade i maj 2019 att revidera Hallsbergs nuvarande kulturplan och
biblioteksplan. Tjänstemän på bildningsförvaltningen har nu tagit fram ett arbetsmaterial för
påseende.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet att efter eventuella ändringar i
respektive planer besluta att tjänstemännen färdigställer planerna och sedan lämnar över
biblioteksplan till bildningsnämnden för beslut.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Biblioteksplan
Biblioteksplan 2020-2023 arbetsmaterial
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4 - Verksamhet i Elof-huset (19/BIN/270)

Föredragande Tobias Fornbrant

Ärendebeskrivning
Fritidsavdelningen internhyr lokalerna i det så kallade Elof-huset på norr i Hallsberg av
fastighetsavdelningen. Lokalerna nyttjas i sin tur av Elof Ekonomiska förening, en slags
paraplyförening för en rad andra föreningar, bland annat Verdandi som driver fritidsgård. Huset är i
dåligt skick och alternativa lokaler behöver tas fram och erbjudas de föreningar/verksamheter som
är aktiva i huset.
På kultur- och fritidsutskottet 17 september 2019 beslutades att ge fritidschefen i uppdrag att
undersöka och ta fram förslag på alternativa lokaler åt de föreningar/verksamheter som är aktiva i
huset idag samt att redovisa det pågående arbetet på kommande utskott. Sedan dess har
ytterligare möten hållits med de berörda föreningarna och planeringsarbetet har fortsatt. En ny
redovisning sker på utskottet 12 maj.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att godkänna redovisningen av
det pågående arbetet med att undersöka och ta fram förslag på alternativa lokaler åt de
föreningar/verksamheter som är aktiva i Elof-huset idag.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse Verksamhet i Elof-huset
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Föredragande Tobias Fornbrant

5 - Föreningsreklam i kommunala
fritidsanläggningar (20/BIN/120)
Ärendebeskrivning

Fritidschefen har sett över förekomsten av föreningsreklam i kommunala idrottsanläggningar och
vilka avtal och beslut som finns eller har funnits kring detta. På kultur- och fritidsutskottet den 12
maj redovisas denna översyn.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att ge fritidschefen i uppdrag att
ta fram ett förslag på framtida nya bestämmelser kring föreningsreklam i kommunala
idrottsanläggningar.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Föreningsreklam i kommunala fritidsanläggningar
Protokollsutdrag Kultur och fritidsnämnd 991027 beslut om föreningsreklam i
fritidsanläggningar
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6 - Anläggningsbidrag och aktivitetsbidrag

Föredragande Tobias Fornbrant

(19/BIN/400)

Ärendebeskrivning
På kultur- och fritidsutskottet 2020-02-11 beslutades att ge fritidschefen i uppdrag att se över hela
stycket om anläggningsbidrag samt att se över det högre aktivitetsbidraget med nattvandring.
Bakgrunden till beslutet är att det finns oklarheter kring hantering av den del av
anläggningsbidraget som avser arbetsinsats, samt att det högre aktivitetsbidraget varit kopplat till
nattvandring, vilket det inte finns någon verksamhet för.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att lägga förslaget på ändrade
regler för anläggningsbidrag och aktivitetsbidrag till handlingarna i väntan på att processen kring
ansvar för fastighetsunderhåll och hyresförhållanden gällande de kommunala föreningsdrivna
idrottsanläggningarna blir klar.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse Anläggningsbidrag och aktivitetsbidrag
Regler och villkor för föreningsbidrag i Hallsbergs kommun
Förslag ändrade regler anläggningsbidrag och aktivitetsbidrag
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7 - Kommunala föreningsdrivna anläggningar

Föredragande Tobias Fornbrant

(19/BIN/404)

Ärendebeskrivning
I Hallsbergs kommun finns ett antal kommunalt ägda men föreningsdrivna idrottsanläggningar.
Föreningarna nyttjar anläggningarna utan att betala någon hyra mot villkoret att de står för alla
driftskostnader och all skötsel, inklusive underhåll och renoveringar av de byggnader som finns. Det
är svårt för föreningarna att ta det fastighetsansvar som nyttjanderättsavtalen föreskriver. Detta
gäller främst underhåll av byggnader och renoveringar som är aktuella. Därmed bör möjligheten för
kommunen att ta ett utökat fastighetsägaransvar utredas.
På kultur- och fritidsutskottet 12 november 2019 beslutades att ge fritidschefen i uppdrag att i nära
samarbete med fastighetsavdelningen göra ett förslag på framtida hyresförhållande mellan
fritidsavdelningen och fastighetsavdelningen å ena sidan, och mellan fritidsavdelningen och de
föreningar som driver kommunala idrottsanläggningar å andra sidan. I förslaget ska framgå
hyresnivåer och vad som ingår/inte ingår i hyran. Även förslag på finansiering av uppkomna
hyreskostnader ska ingå. På utskottet 12 maj 2020 redovisar fritidschefen hur arbetet går.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att lägga informationen om det
pågående arbetet till handlingarna.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse Kommunala föreningsdrivna anläggningar
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8 - Hantering av kulturföreningsbidrag och
andra bidrag med anledning av
konsekvenserna utifrån Covid -19 (20/BIN/117)

Föredragande Ulrika Johansson

Ärendebeskrivning
Bildningsförvaltningen betalar ut stöd till kulturföreningar och studieförbund årligen för att de ska
bedriva verksamhet inom flera olika områden. Antal arrangemang har minskat under våren så
också antal deltagare till olika evenemang, studiecirklar med mera. Flera av bidragen som
Bildningsförvaltningen betalar ut årligen grundar sig på antal arrangemang och antal deltagare och
besökare.
Som en följd av Covid – 19 har många arrangemang och studiecirklar fått ställas in eller fått minskat
antal deltagare. Bildningsförvaltningen anser att föreningarna och studieförbundens verksamheter
är av stor betydelse för kommunen och en viktig resurs för samhället. Därför görs ingen förändring i
bidragens storlek trots minskad verksamhet.
Bildningsförvaltningen föreslår att förvaltningen inte behöver kräva tillbaka några beviljade medel
från kulturföreningar upp till 50 000 kr om man inte kunna använda medlen på planerat sätt på
grund av Covid-19. Kulturföreningarna uppmuntras istället att hitta alternativa lösningar på
aktiviteter och föreställningar under året 2020. Alternativt spara medlen till nästa år för att kunna
genomföra fler alternativt större aktiviteter då. För kulturföreningar som beviljats medel över
50 000 kr vill bildningsförvaltningen ha en dialog med för att se hur förutsättningarna ser ut för
respektive förening.
Bildningsförvaltningen föreslår också att stödet till studieförbunden ligga kvar på beslutad nivå i år,
2020. Detta gäller såväl generella bidrag som stöd till projektverksamheter. 2020 års
verksamhetsvolymer kommer inte ligga till grund för fördelning av bidrag till studieförbund
kommande år. 2019 års nivå kommer ligga till grund för fördelningen av bidragen till år 2021.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att bildningsförvaltningen inte
behöver kräva tillbaka några beviljade medel från kulturföreningar upp till 50 000 kr om man inte
kunna använda medlen på planerat sätt på grund av Covid-19. För kulturföreningar som beviljats
medel över 50 000 kr vill bildningsförvaltningen ha en dialog med för att se hur förutsättningarna
ser ut för respektive förening.
Bildningsförvaltningen föreslår också kultur- och fritidsutskottet besluta att stödet till
studieförbunden ligger kvar på beslutad nivå i år, 2020. Detta gäller såväl generella bidrag som stöd
till projektverksamheter.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse Kulturföreningsbidrag och andra bidrag
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9 - Ombyggnad/tillgänglighetsanpassning
Alléhallen (20/BIN/118)

Föredragande Tobias Fornbrant

Ärendebeskrivning
Fritidschefen informerar om det förslag på ombyggnad/tillgänglighetsanpassning av Alléhallen som
tagits fram av fastighetsavdelningen.

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

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse Ombyggnad/tillgänglighetsanpassning Alléhallen
Alléhallen Tillgänglighetsanpassning remissförslag
Planlösning1 remissomgång

Page 10 of 62

KALLELSE

Sammanträdesdatum 2020-05-12

10 - Sommarkort Alléhallens bad 2020

Föredragande Tobias Fornbrant

(20/BIN/119)

Ärendebeskrivning
Fritidschefen har tagit fram ett förslag på priser för sommarkort på Alléhallens bad.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta om priser för sommarkort
(tillgång till badet under perioden 15/6-16/8) på Alléhallens bad; vuxna 299 kr och barn/unga 7-17
år 199 kr.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Sommarkort Alléhallens bad
Barnkonsekvensanalys Beslut sommarkort Alléhallen
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Föredragande

11 – Rapporter
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Föredragande

12 – Övriga frågor
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Revidering av kulturplan
2
19/BIN/185
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Tjänsteskrivelse

Datum: 2020-04-27

Sida 1 av 1

Dnr:19/BIN/185

Revidering av kulturplan
Ärendebeskrivning

Kultur och fritidsutskottet beslutade i maj 2019 att revidera Hallsbergs nuvarande kulturplan och
biblioteksplan. Tjänstemän på bildningsförvaltningen har nu tagit fram ett arbetsmaterial för
påseende.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet att efter eventuella ändringar i respektive
planer besluta att tjänstemännen färdigställer planerna och sedan lämnar över kulturplan till
bildningsnämnden för beslut.

Ärendet

Kultur och fritidsutskottet beslutade i maj 2019 att revidera Hallsbergs nuvarande kulturplan och
biblioteksplan. Kultur- och fritidsutskottet beslutade 2020–02–11 att flytta fram revideringen av
Hallsbergs kommuns kulturplan och biblioteksplan till våren 2020.
Nu finns ett arbetsmaterial framtaget för respektive plan. Arbetsmaterialet ska presenteras och
diskuteras på Kultur- och fritidsutskottets möte. Därefter ska tjänstemännen färdigställa planerna för
att de sedan ska lämnas över till bildningsnämnden för vidare beslut.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Bildningsförvaltningen
Fredrik Nordvall

Ulrika Johansson

Förvaltningschef

Kulturchef
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1 Inledning och bakgrund
Kulturavdelningens uppdrag är att utveckla och ansvara för biblioteken,
kulturskolan, verksamheten i Bergöökvarteret, anordna evenemang samt andra
aktiviteter som kan kopplas till kultur. Kulturavdelningen ska också stötta
kulturföreningarna och folkbildningen i deras verksamheter.
Kultur- och fritidsutskottet beslutade hösten 2019 att kulturplanen som skrevs
2012 skulle revideras. När kulturplanen nu har reviderats så har visionen och
grundsynen för kommunens syn på kulturen ej förändrats. Hänsyn har tagits till
att vi lever i en föränderlig värld och att kulturlivet i kommunen har utvecklats på
olika sätt sedan 2012.
Kulturplanen är ett stöd för beslut när det gäller de prioriteringar som ska göras så
att alla invånare i Hallsbergs kommun kan ta del av och skapa kultur. Den visar på
inriktning och mål för kulturpolitiken under perioden 2020 - 2023.
Med nationella och regionala styrdokument som grund behåller Hallsbergs
kommun kärnan i sin viljeinriktning från tidigare kulturplan.
Kulturen lyfter Hallsberg och kultur lyfter varje människa som tar del av
kulturaktiviteter och skapar själva. Ett brett och levande kulturutbud bidrar till en
god anda, livskvalitet och livsmiljö i kommunen. Kulturaktiviteter ska ge invånarna
i Hallsberg möjlighet att göra sin röst hörd, värna om yttrandefriheten och ge
möjlighet till personlig utveckling. Den enskilda individen ska utifrån egna
förutsättningar kunna uttrycka sig genom att uppleva, förmedla och skapa.
Kultursynen skall bygga på FN:s deklaration om de mänskliga fri- och
rättigheterna.
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2 Kulturpolitisk vision - Kultur lyfter Hallsberg
Hallsbergs kommun ska ha en positiv attraktionskraft som en följd av ett rikt
kulturliv.
Hallsbergs kommun ska ha ett aktivt och levande kulturliv med bredd och
förnyelse.
Hallsbergs kommuns medborgare ska känna stolthet över sin kommun och
bevara, vårda och bruka kulturarvet.
Kulturlivet ska präglas av tillgänglighet för alla.
I alla delar av kommunen ska det finnas ändamålsenliga lokaler för kultur.
En spännande offentlig miljö ska stimulera till möten mellan människor.

3 Styrdokument
Hallsbergs kommuns kulturplan utgår från FN:s deklaration om de mänskliga frioch rättigheterna och FN:s konvention om barnets rättigheter.
De nationella kulturpolitiska målen som beslutades av riksdagen 2009 ligger som
grund för målen i kulturplanen. Målen för den nationella kulturpolitiken säger att
”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med
yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.”
Hallsbergs kommuns kulturplan samspelar även med Region Örebro läns
kulturplan. Regionen lyfter särskilt fram vikten av ett jämlikt, jämställt och
tillgängligt kulturliv för alla med barn och unga i fokus.
Hallsbergs kommuns styrsystem utgår från mål- och resultatstyrning,
kulturplanens strategiska mål utgår från kommunens strategiska områden.

4 Strategiska mål
4.1 Hållbar kommun
Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart
samhälle, där människors livskvalitet ökar. Hallsbergs kommun ska skapa
förutsättningar för allas delaktighet i kulturlivet. Kulturen berikar oss som
individer och bidrar till en positiv utveckling av folkhälsan. Kulturlivet ska vara
tillgängligt för alla oavsett kulturell och social bakgrund och oavsett var du bor i
Hallsbergs kommun.
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4.2 Livslångt lärande
Allas lika rätt till en bra utbildning är en förutsättning för ett samhälle där alla ges
möjligheten till ett gott liv. Kommunen ska verka för ett lärande genom hela livet.
Folkbiblioteken, skolbiblioteken och kulturskolan bidrar aktivt till det livslånga
lärandet för alla kommunens invånare med fokus på barn och unga.

4.3 Allas inflytande
Hallsbergs kommun ska värna om och samverka med kommuninvånarna och vara
lyhörd för idéer och synpunkter. Ett starkt civilsamhälle och folkbildning ökar
tillgängligheten och utbudet av kultur, upplevelser och evenemang. Hallsbergs
kommun ska skapa förutsättningar för att stärka den kulturella infrastrukturen.
Föreningar som arbetar aktivt med barn, unga, integration och mångfald ska
stimuleras och prioriteras.

4.4 God service
Representanter för Hallsbergs kommun ska alltid ge ett professionellt bemötande
och god service. Biblioteken är en av de viktigaste tillgångarna i kommunens
kulturliv. Biblioteken ska bidra till en bred kulturförmedling, tillhandahålla
information och kunskap samt vara en tillgänglig mötesplats för alla invånare.
Kulturskolan är en mötesplats för barn och unga. Inom kulturskolans verksamhet
finns plats för både bredd och fördjupning. Barn och unga ska ha ett stort
inflytande över utformningen av kulturskolans verksamhet.

5 Fokusområden
5.1 Barn och unga
I arbetet med kultur för barn och unga utgår Hallsbergs kommun från FN:s
barnkonvention, artikel 31, där det står att barn har rätt att fritt delta i det
kulturella och konstnärliga livet. Det är primärt kommunens ansvar att se till att
det finns platser där barn och unga kan bedriva kulturell fritidsverksamhet, till
exempel inom kulturskolan och på biblioteken.
Kulturella aktiviteter är en pedagogisk resurs och estetiska processer ska vara en
naturlig del inom förskola och skola. För att säkerställa att kulturaktiviteter är
solidariskt fördelade bland barn och unga i Hallsbergs kommun har
kulturavdelningen ett ansvar för att söka statliga bidrag, fördela kulturaktiviteter
systematiskt och utvärdera kulturprojekt i samarbete med förskolan och
grundskolan. En fördjupad beskrivning över hur Hallsbergs kommun arbetar med
kultur för barn och unga i samarbete med förskolan och grundskolan finns i
Hallsbergs kommuns barnkulturplan.
Kulturskolans uppdrag består i att bedriva en bred verksamhet för barn och unga
inom områdena dans, teater, bild och musik samt andra konstformer som de kan
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utöva på sin fritid. 20 procent av kulturskolans verksamhet är integrerad i
grundskolan i olika projekt, detta för att nå ut till alla barn i Hallsbergs kommun
och för att bidra till de estetiska lärprocesserna. Kulturskolan ska verka för att
vara en tillgänglig och jämlik kulturskola av hög kvalitet i såväl utbud som
undervisning.
Biblioteksverksamheten ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och unga för
att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. Arbetet riktas både till
barnen och till föräldrar och andra vuxna i barnens närhet. Folkbiblioteket arbetar
främst med läsfrämjande för de minsta barnen samt barn och ungdomars
fritidsläsning. Biblioteket anordnar även mindre kulturevenemang för barn.
Skolbibliotek finns på samtliga grundskolor i kommunen. Personal från
folkbiblioteket bemannar dem och sköter inköp av litteratur. För barn i
skolåldrarna sker det mesta av det läsfrämjande arbetet på skolbiblioteken.
En fördjupad beskrivning av bibliotekens hela verksamhet och uppdrag finns i
Hallsbergs kommuns biblioteksplan.

5.2 Samverkan
Hallsbergs kommun ska skapa förutsättningar för att stärka den kulturella
infrastrukturen. Kulturen ska vara tillgänglig för alla oavsett ålder, etnicitet, kön
eller könsöverskridande identitet, religiositet eller funktionsnedsättning.
Kulturutbudet kan vara avgörande för var människor väljer att bo, därför har
kulturen en central roll för hela kommunens utveckling och attraktionsgrad. För
att kunna skapa dessa förutsättningar krävs samverkan med civilsamhället,
näringslivet, mellan kommunens förvaltningar och en regional samverkan.
Hallsbergs kommun är beroende av ett rikt föreningsliv, både för att kunna
behålla och förnya den kulturella infrastrukturen. I samverkan med folkbildningen
och civilsamhället ska kommunen ta tillvara de ideella krafter som med sin insats
ger stor behållning för människor i alla åldrar.
Kulturprojekt och kulturaktiviteter finns inom flera förvaltningar, till exempel
inom förskola, skola, och äldreomsorg samt som en del av marknadsföringen av
kommunen. Samverkan, samordning och att informera om kommunens
kulturaktiviteter ska bidra till utveckling och attraktionsgrad av Hallsbergs
kommun.
Samverkan har blivit en allt mer betydelsefull faktor i den nationella och regionala
kulturpolitiken. I och med statens styrning genom kultursamverkansmodellen
påverkas hela kulturområdet. Den regionala kulturplanen är ett styrdokument för
ökad samverkan som också berör den kommunala nivån. Hallsbergs kommun
samverkar med Region Örebro län genom olika samverkansavtal.
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5.3 Kulturarv
Kulturarvet är viktigt, det som tidigare generationer varit med om måste kunna
förmedlas till dagens och morgondagens generationer. För att kunna förstå och
tolka sin samtid, och vara förberedd på framtiden, krävs en kunskap om historien
och de lärdomar som kan dras av den. Kulturarvet är inte något fast och entydigt,
utan utvecklas ständigt i förhållande till de människor som lever och verkar på
platsen. Kulturarvet består av både fysiska delar samt i form av minnen,
berättelser, värderingar och i form av litteratur, musik, bildkonst, dans med mera.
Hallsbergs kommun vill främja ett levande kulturarv som bevaras, används och
utvecklas. För att genomföra ett bevarande och en utveckling av kommunens
kulturarv krävs ett samarbete mellan kommunens förvaltningar.
Kulturavdelningen bidrar till att bevara kulturarvet genom bibliotekens och
kulturskolans arbete med det livslånga lärandet. Kulturavdelningen ska bidra med
råd och specialkompetens inom kulturområdet när kulturarvsmiljöer ska bevaras
och utvecklas i kommunen. Kulturavdelningen har ett särskilt ansvar för
Bergöökvarteret.

5.4 Kultur och hälsa
Kulturen berikar oss som individer och bidrar till en positiv utveckling av
folkhälsan. Att ha tillgång till kultur i alla skeden av livet är viktigt. Inom vård och
omsorg för äldre har kultur flera viktiga aspekter. Kultur har en hälsofrämjande
effekt utöver den sociala samvaron som kan skapas med och runt olika former av
kultur.
För att stärka arbetet med kultur och hälsa i kommunen samverkar Hallsbergs
kommun med Region Örebro län. Fokusområden är psykisk ohälsa,
funktionshinder, äldreomsorg och kultur som förebyggande. En viktig del i arbetet
är en ökad samverkan mellan kommunens olika förvaltningar. En kartläggning av
kommunens arbete med kultur för äldre ska genomföras. Kartläggningen är en
viktig utgångspunkt i det fortsatta arbetet för att definiera och utveckla
samarbetet inom kommunen och för samarbetet med Region Örebro län.
Målet är att verka för en ökad implementering och att solidariskt fördela kultur i
verksamheterna vård och omsorg och därmed bidra till en god folkhälsa.
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Revidering av biblioteksplan
Ärendebeskrivning

Kultur och fritidsutskottet beslutade i maj 2019 att revidera Hallsbergs nuvarande kulturplan och
biblioteksplan. Tjänstemän på bildningsförvaltningen har nu tagit fram ett arbetsmaterial för
påseende.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet att efter eventuella ändringar i respektive
planer besluta att tjänstemännen färdigställer planerna och sedan lämnar över biblioteksplan till
bildningsnämnden för beslut.

Ärendet

Kultur och fritidsutskottet beslutade i maj 2019 att revidera Hallsbergs nuvarande kulturplan och
biblioteksplan. Kultur- och fritidsutskottet beslutade 2020–02–11 att flytta fram revideringen av
Hallsbergs kommuns kulturplan och biblioteksplan till våren 2020.
Nu finns ett arbetsmaterial framtaget för respektive plan. Arbetsmaterialet ska presenteras och
diskuteras på kultur- och fritidsutskottets möte. Därefter ska tjänstemännen färdigställa planerna för
att de sedan ska lämnas över till bildningsnämnden för vidare beslut.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Bildningsförvaltningen
Fredrik Nordvall

Ulrika Johansson

Förvaltningschef

Kulturchef
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Biblioteksplan Hallsbergs kommun 2020-2023
Inledning
Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen
för kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under
perioden 2020-2023.
Planen är antagen av bildningsnämnden och kommunfullmäktige.
Biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun består av folkbibliotek, genom
huvudbibliotek i Hallsberg och filialer i Pålsboda och Hjortkvarn samt
skolbibliotek på kommunens grundskolor.
Några viktiga styrdokument
Regeringsformen (1974:152)
Bibliotekslagen (2013:801)
Skollagen, 2 kap. 36 § (2010:800)
Lagen om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (2018:1197)
Bibliotekens internationella manifest (IFLA/UNESCO)
Biblioteksplan för Region Örebro län 2020-2023
Styrsystem för Hallsbergs kommun
Bibliotekslagen i korthet
Varje kommun ska ha folkbibliotek och tillgång till skolbibliotek.
Kommuner ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.
Det allmänna biblioteksväsendet ska:
 Verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.


Främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning,
utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.



Ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning.



Ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och
personer som har annat modersmål än svenska.



Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till
användarnas behov. Följande aspekter är viktiga:
- Medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet.
- Särskilt främja läsning och tillgång till litteratur.
- Öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för
kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.
- Ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att
främja deras språkutveckling och stimulera till läsning.
- Allmänheten ska avgiftsfritt få låna, oavsett publiceringsform.
1
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För att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska
bibliotek och bibliotekshuvudmän samverka.

Skollagen
Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.
Läroplanen
Skolbiblioteket har en utpekad roll i den reviderade läroplanen från 1 juli 2018,
där det står att rektor har ett särskilt ansvar för att skolbibliotekets verksamhet
används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga
och digitala kompetens.
Strategiska områden i styrsystem för Hallsbergs kommun
Hållbar kommun
Bibliotek är i sig en hållbar verksamhet, då det går ut på att flera kan använda
samma resurs flera gånger genom lån av böcker och andra medier. Biblioteket
bidrar också till att öka människors livskvalitet och bildningsnivå.
Livslångt lärande
Bibliotek är i hög grad en del av det livslånga lärandet. De används av
studerande på alla nivåer, från förskola till högre studier. Bibliotek spelar även
en stor roll i det egna frivilliga lärandet, oavsett ålder.
Allas inflytande
Biblioteken möter många människor, ska stå för ett professionellt bemötande
och lyssna på idéer och synpunkter om verksamheten.
Med hjälp av biblioteket kan den enskilde skaffa sig kunskap och bilda sig en
egen uppfattning, vilket bidrar till möjligheten att kunna påverka och delta i
samhällsutvecklingen.
God service
Biblioteken kännetecknas av god service till besökare och användare.
Alla ska känna sig välkomna och bli bemötta på ett respektfullt sätt. Det ska
kännas som en pålitlig och demokratisk plats som erbjuder resurser till stöd för
människors möjlighet till läsupplevelser och kunskapssökande.

Bibliotekets roll i Hallsberg
Folkbiblioteket är till för alla och har ett brett uppdrag som omfattar litteratur,
informationsförmedling, kultur och att vara en mötesplats.
Att utan kostnad tillgängliggöra medier i olika former och att främja läsning är
grunden i verksamheten.
Bibliotekets offentliga rum utgör en demokratisk mötesplats som värnar

2
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tryckfriheten och yttrandefriheten, lyfter samhällets mångfald och bidrar till det
livslånga lärandet.
Biblioteket bidrar till att skapa en attraktiv kommun genom att vara ett lokalt
kunskapscentrum, erbjuda kulturupplevelser och ett mångsidigt medieutbud.
Media köps in utifrån personalens professionella bedömning av behov,
utgivning och kvalitet.
Mediebeståndet ska vara brett och varierat. Det ska spegla såväl äldre som
nyutkommen litteratur, ta hänsyn till samhällsutvecklingen samt medborgarnas
behov och önskemål. Vid efterfrågan av litteratur som inte kan köpas görs
fjärrlån från andra bibliotek i landet.
Det ska finnas medier för personer med särskilda behov och medier på olika
språk.
Biblioteket lånar ut media i olika former, tillhandahåller dagstidningar och
tidskrifter samt tillgång till datorer och trådlöst nätverk.
Biblioteket erbjuder också tillgång till utskrifter, kopiering och scanning.
Verksamheten kompletteras med mindre evenemang, föreläsningar och
utställningar.
Medborgarnas behov ska ställas i centrum och verksamheten ska anpassas efter
samhällsutvecklingen. För att nå alla grupper i samhället måste biblioteket
ständigt söka nya vägar för att synliggöra och marknadsföra verksamheten.
Skolbibliotekets verksamhet ska användas som en del i skolans undervisning.
Uppdraget är att tillsammans med pedagogerna stimulera och ge stöd till
eleverna i deras språk-, läs- och kunskapsutveckling.
Rektor ansvarar för att skolbibliotek finns tillgängligt för eleverna.
I kommunen finns två bibliotek med andra huvudmän än Hallsbergs kommun.
Det är gymnasiebiblioteket på Alléskolan, som Sydnärkes utbildningsförbund
ansvarar för och biblioteket på Kävesta folkhögskola, som Region Örebro län
är huvudman för.

Personal
Snabba samhällsförändringar ställer stora krav på flexibilitet och
förändringsberedskap hos bibliotekspersonalen. För att vara ett attraktivt
bibliotek är medarbetarnas kunskaper, professionalism och bemötande av
besökarna en viktig framgångsfaktor.
Strävan är att personalen ska ha en akademisk utbildning.
För att kompetensen ska bibehållas och öka ska återkommande
fortbildningsinsatser erbjudas personalen.
En öppen och tillåtande atmosfär, med utrymme för frågor, samtal och
möjlighet att prova metoder och nya rutiner, ger förutsättningar för utveckling
av service och tjänster.
3
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Världen omkring oss
Informationsutbudet är idag enormt och teknikutvecklingen ger den enskilde
ökade möjligheter att ta del av allt mer information. Krav på utbildning och
livslångt lärande ökar. Bibliotekets verksamhet har förändrats över tid och
kommer att fortsätta förändras.
Omvärldsbevakning behöver göras för att få en beredskap inför framtiden samt
ge inspiration och idéer till verksamhetsutveckling.
Faktorer som kan påverka biblioteksverksamheten i Hallsberg de kommande
åren:
- Beslut om reformer med utgångspunkt från förslaget till en
nationell biblioteksstrategi, ”Demokratins skattkammare”.
- Många besökare med bakgrund i andra länder.
- Samhällets fortsatta utveckling av digitala tjänster och
det ”digitala utanförskapet”.
- Stora informationsflöden.
- Den tekniska utvecklingen.
- Rapporter om sjunkande läsförmåga hos barn och unga.
- Ökande andel äldre invånare.
- Ändrade kultur- och medievanor.

Fokusområden
Barn och unga
Alla barn och ungdomar har rätt till bibliotek. Bibliotekens insatser för barn
och ungdomar utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, som sedan 1
januari 2020 är lag i Sverige. Barnens bästa ska alltid komma i främsta rummet
och barns rättigheter ska prioriteras.
Biblioteksverksamheten för barn och ungdomar är inriktad på insatser
som uppmuntrar och stimulerar litteraturupplevelser, läsning och
kunskapssökande.
Bildningsnämnden ansvarar för både folk- och skolbibliotek i kommunen.
De båda bibliotekstyperna har delvis olika uppdrag, men arbetar med samma
barn och ungdomar. Folkbiblioteket kan komplettera skolans uppdrag inom
läskunnighetsområdet genom sitt läsfrämjande arbete.
En utveckling av samverkan mellan folkbibliotek och skolbibliotek gör att
kommunens resurser används effektivt. De båda bibliotekstyperna kompletterar
varandra och ger en helhetssyn kring att nå barn och unga.
Samtliga förskolor i kommunen tar del av biblioteksservice.
Folkbibliotek
Att behärska språket är en viktig nyckel för framtiden och läsning är en viktig
förutsättning för språkutveckling. Läsning stimulerar även fantasi, känslor,
kunskap och förståelse. Det lässtimulerande arbetet riktas både till barnen och
4
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till föräldrar och andra vuxna i barnens närhet. Folkbiblioteket ska väcka
läslust och inspirera till barns fritidsläsning.
I det arbetet är målsättningen att öka kontakterna och samverkan med andra
aktörer, t ex förskolor och familjecentral samt att utveckla metoder för
läsfrämjande arbete, både på biblioteket och på andra platser.
Biblioteket anordnar mindre kulturaktiviteter som vänder sig till barn och unga.
Barnboksbeståndet ska vara brett, aktuellt och tillgängligt för besökarna.
En utökad yta för barnavdelningen behövs för att bättre samla all media för
barn och unga i lokalen. Avdelningen behöver utformas på ett välkomnande
och funktionellt sätt, anpassat till barns behov.
Ett viktigt arbete är att implementera barnrättskonventionen i bibliotekets
verksamhet.
Skolbibliotek
Det finns tillgång till bemannade skolbibliotek på samtliga grundskolor i
kommunen. Lokaler och möbler ska vara ändamålsenliga och mediebeståndet
uppdaterat och relevant, med kvalitet och bredd. Eleverna ska ges möjlighet till
lån både för läsning under skoltid och för fritidsläsning.
Skolbiblioteken anpassas efter elevernas behov och utformas så att de lockar
till läsning. Verksamheten ska vara en del i att elever utvecklas i sin läsning,
genom att stötta, inspirera och utmana. Bra skolbibliotek bidrar till att öka
elevernas måluppfyllelse när det gäller språkutveckling, läsförmåga och
läsförståelse. Biblioteket ska vara ett stöd för elever att lära sig hitta relevant
information och värdera källor.
Enligt läroplanen har rektor ett särskilt ansvar för att skolbibliotekets
verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas
språkliga förmåga och digitala kompetens.
För att förverkliga det behöver samverkan ske mellan skolledare, lärare och
skolbibliotekarie för att skapa planering, struktur och likvärdighet för
skolbibliotekens uppdrag och funktion.
Skolbiblioteket bör finnas med som en del i skolans systematiska
kvalitetsarbete.
Samverkan
Biblioteket ska vara öppet för olika typer av samarbete och samverkan på lokal
nivå. Det kan vara både andra verksamheter inom kommunen och externa
aktörer inom civilsamhället. Samarbeten kan också handla om att biblioteket är
delaktigt i aktiviteter utanför de egna lokalerna.
Nya samarbeten behöver sökas för att kartlägga behov hos bibliotekens
prioriterade grupper och för att nå ut med information.
En målgrupp som inte omnämns i bibliotekslagen är de äldre, som även det är
5
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en viktig grupp att utveckla verksamheten för och se vilka samverkansmöjligheter som kan finnas.
Hallsbergs bibliotek ska samverka med andra bibliotek, främst inom Örebro
län. En mediesamverkan mellan folkbiblioteken finns inom länet. Biblioteket
fortsätter att delta i olika projekt, fortbildningar och nätverk som bedrivs
tillsammans med övriga bibliotek i länet samt Biblioteksutveckling Region
Örebro län.
Ett utvecklingsområde inom bibliotekssamverkan är att undersöka möjligheten
till gemensamt biblioteksdatasystem och webb för hela länet alternativt för
biblioteken i sydnärke.
Tillgänglighet
Biblioteket är till för alla på lika villkor oavsett bakgrund. Det ska vara möjligt
för alla att ta del av bibliotekets utbud samt bli likvärdigt bemött oberoende av
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Biblioteket ska vara tillgängligt så väl fysiskt som till innehåll och ge tillgång
till information och upplevelser genom de medier som erbjuds.
Aktiviteter för vuxna ska genomföras, främst kopplade till läslust och intresse
för litteratur, men även till folkbildning och andra kulturyttringar.
Biblioteket tillhandahåller en öppen miljö där människor kan vistas och mötas.
Ett viktigt uppdrag för biblioteket är att bidra till att öka den digitala
delaktigheten i samhället för de personer som inte har kunskap om eller
tillgång till tekniken för databaserad information och tjänster.
Biblioteket ska arbeta för att finna nya sätt för den uppsökande
biblioteksverksamheten, med målet att nå ut till fler människor, samt att arbeta
med att göra biblioteket och dess tjänster synliga och kända via olika kanaler.
En översyn av huvudbibliotekets lokalbehov behöver göras för att se vad som
krävs för att få en biblioteksmiljö som är anpassad till det framtida bibliotekets
funktion.
Användarnas och allmänhetens frågor och förslag ska beaktas och tillvaratas i
verksamheten på olika sätt.
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Utvärdering
Biblioteket ska årligen utarbeta en verksamhetsplan med utgångspunkt från
biblioteksplanen.
Uppföljning sker i den årliga verksamhetsberättelsen, som redovisas till
bildningsnämnden.
Utvärdering och revidering av biblioteksplanen sker under år 2023.
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Verksamhet i Elof-huset
Ärendebeskrivning

Fritidsavdelningen internhyr lokalerna i det så kallade Elof-huset på norr i Hallsberg av
fastighetsavdelningen. Lokalerna nyttjas i sin tur av Elof Ekonomiska förening, en slags
paraplyförening för en rad andra föreningar, bland annat Verdandi som driver fritidsgård. Huset är i
dåligt skick och alternativa lokaler behöver tas fram och erbjudas de föreningar/verksamheter som är
aktiva i huset.
På kultur- och fritidsutskottet 17 september 2019 beslutades att ge fritidschefen i uppdrag att
undersöka och ta fram förslag på alternativa lokaler åt de föreningar/verksamheter som är aktiva i
huset idag samt att redovisa det pågående arbetet på kommande utskott. Sedan dess har ytterligare
möten hållits med de berörda föreningarna och planeringsarbetet har fortsatt. En ny redovisning sker
på utskottet 12 maj.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att godkänna redovisningen av det
pågående arbetet med att undersöka och ta fram förslag på alternativa lokaler åt de
föreningar/verksamheter som är aktiva i Elof-huset idag.

Ärendet

Fritidsavdelningen internhyr lokalerna i det så kallade Elof-huset på norr i Hallsberg av
fastighetsavdelningen för 168 tkr per år. Lokalerna nyttjas i sin tur av Elof Ekonomiska förening, en
slags paraplyförening för en rad andra föreningar (i dagsläget cirka 10 st), av vilka några är aktiva
med verksamhet i huset, bland andra Verdandi, kyrkan, Finska föreningen, S-kvinnor och Rädda
barnen. Verdandi har mest verksamhet då de driver fritidsgården som har öppet söndagar –
torsdagar.
Kommunens fastighetsavdelning har gjort en utredning av huset och kommit fram till att det är i
dåligt skick med bland annat fuktskador och trasig ventilationsanläggning. Fastighetsavdelningen har
vidare gjort bedömningen att det är ett billigare alternativ att se sig om efter andra lokaler eller
bygga nytt än att renovera.
På kultur- och fritidsutskottet 17 september beslutades att ge fritidschefen i uppdrag att undersöka
och ta fram förslag på alternativa lokaler åt de föreningar/verksamheter som är aktiva i huset idag
samt att redovisa det pågående arbetet på kommande utskott. Sedan dess har ytterligare möten
hållits med de berörda föreningarna och planeringsarbetet har fortsatt. En ny redovisning sker på
utskottet 12 maj.
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☐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
Fredrik Nordvall

Tobias Fornbrant

Förvaltningschef

Fritidschef

Page 34 of 62

Föreningsreklam i kommunala
fritidsanläggningar
5
20/BIN/120

Page 35 of 62

Tjänsteskrivelse
2020-04-30

Sida 1 av 1

Dnr: 20/BIN/120

Föreningsreklam i kommunala fritidsanläggningar
Ärendebeskrivning

Fritidschefen har sett över förekomsten av föreningsreklam i kommunala idrottsanläggningar och
vilka avtal och beslut som finns eller har funnits kring detta. På kultur- och fritidsutskottet den 12 maj
redovisas denna översyn.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att ge fritidschefen i uppdrag att ta
fram ett förslag på framtida nya bestämmelser kring föreningsreklam i kommunala
idrottsanläggningar.

Ärendet

Fritidschefen har sett över förekomsten av föreningsreklam i kommunala idrottsanläggningar och
vilka avtal och beslut som finns eller har funnits kring detta. På kultur- och fritidsutskottet den 12 maj
redovisas denna översyn.
Det politiska beslut som hittats togs av dåvarande kultur- och fritidsnämnden 1999-10-27. Beslutet
var att tidigare upprättade avtal med föreningar om reklam skulle upphöra vid årets utgång, att
föreningarna från år 2000 söker bygglov för uppsättning av reklamskyltar, samt att föreningar efter
beviljat bygglov i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen får uppsätta skyltar hyresfritt.

☐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
Fredrik Nordvall

Tobias Fornbrant

Förvaltningschef

Fritidschef

Bilagor
Protokollsutdrag från beslut i Kultur- och fritidsnämnden 1999-10-27
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Anläggningsbidrag och aktivitetsbidrag
Ärendebeskrivning

På kultur- och fritidsutskottet 2020-02-11 beslutades att ge fritidschefen i uppdrag att se över hela
stycket om anläggningsbidrag samt att se över det högre aktivitetsbidraget med nattvandring.
Bakgrunden till beslutet är att det finns oklarheter kring hantering av den del av anläggningsbidraget
som avser arbetsinsats, samt att det högre aktivitetsbidraget varit kopplat till nattvandring, vilket det
inte finns någon verksamhet för.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att lägga förslaget på ändrade
regler för anläggningsbidrag och aktivitetsbidrag till handlingarna i väntan på att processen kring
ansvar för fastighetsunderhåll och hyresförhållanden gällande de kommunala föreningsdrivna
idrottsanläggningarna blir klar.

Ärendet

På kultur- och fritidsutskottet 2020-02-11 beslutades att ge fritidschefen i uppdrag att se över hela
stycket om anläggningsbidrag samt att se över det högre aktivitetsbidraget med nattvandring.
Bakgrunden till beslutet är att det finns oklarheter kring hantering av den del av anläggningsbidraget
som avser arbetsinsats, samt att det högre aktivitetsbidraget varit kopplat till nattvandring, vilket det
inte finns någon verksamhet för. Till utskottet 2020-05-12 har fritidschefen tagit fram ett förslag på
ändrade regler för anläggningsbidraget och aktivitetsbidraget.

☐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
Fredrik Nordvall

Tobias Fornbrant

Förvaltningschef

Fritidschef

Bilagor
Regler och villkor för föreningsbidrag
Förslag till ändring av regler för anläggningsbidrag och aktivitetsstöd
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Hallsbergs kommun
Beslutad av Kommunfullmäktige: 2016-12-19
Dokumentet gäller för: Hallsbergs kommun
Dokumentansvarig: Bildningsnämnden
Ärendenummer: 16/KS/180

Regler och villkor för
föreningsbidrag i Hallsbergs
kommun
Gäller från och med 1 januari 2017

Stadga/Lokal föreskrift
Stadga är ett äldre begrepp, ett modernare ord är lokal föreskrift.
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Allmänna villkor
1. Föreningens medlemmar ska ha valt styrelse demokratiskt, vilket
innebär att alla medlemmars röst har lika värde.
2. Föreningen ska ha antagit stadgar.
3. Föreningen ska vara ideell.
4. Föreningen ska vara registrerad med organisationsnummer.
5. Föreningen ska vara öppen för alla kommunens invånare. Alla ska
kunna delta i verksamheten utifrån sina förutsättningar.
6. Föreningen ska arbeta och utveckla områdena jämställdhet,
jämlikhet, integration och tillgänglighet.
7. Föreningen ska ha antagit en ANDT-policy (alkohol, narkotika, doping
och tobak).
8. Föreningen ska årligen till kommunen redovisa årsmötesprotokoll,
verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, samt resultat- och
balansräkning.
9. Kommunen ska ha möjlighet till insyn och kontroll av föreningens
verksamhet.
10. Föreningens verksamhet ska huvudsakligen bedrivas i Hallsbergs
kommun. Undantag från detta villkor kan göras i särskilda fall.
11. Ansökan om föreningsbidrag ska alltid lämnas in av föreningens
styrelse.
12. Ansökan om föreningsbidrag ska ha inkommit till kommunen inom
föreskriven tid.
13. Föreningen ska ha ett registrerat konto.
14. En förening kan bli återbetalningsskyldig om det visar sig att erhållet
bidrag inte använts i enlighet med det underlag föreningen sökt bidrag.
15. En förening kan stängas av från kommunalt föreningsbidrag om fusk
uppdagas beträffande sökta bidrag.
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Datum

2017-03-29

Sida

16/bin/62

Startbidrag
Startbidraget är avsett för nystartade föreningar som bedriver verksamhet
för barn och ungdomar upp till 20 år. Bidraget är 1 000 kronor.
Ansökan om startbidrag ska innehålla uppgifter om föreningens styrelse
och verksamhetsområde, samt antalet medlemmar totalt och upp till 20 år.
Vidare ska till ansökan bifogas föreningens stadgar. Idrottsföreningar söker
bidraget av kommunens fritidsavdelning medan kulturföreningar och
övriga föreningar söker av kulturavdelningen.
Bidrag ges inte till nybildad sektion inom en förening eller till förening som
bildats genom utbrytning ur tidigare befintlig förening som utövar liknande
verksamhet. Startbidrag kan sökas under hela året.

Aktivitetsstöd (LOK-stöd)
Bidraget ges utifrån antalet sammankomster och deltagartillfällen under
ansökningsperioden (1/1-30/6 eller 1/7-31/12). En bidragsgrundande
sammankomst inleds och avslutas med en gemensam samling med någon
form av instruktion eller dylikt. Aktiviteten kan ske individuellt eller i grupp.
En sammankomst ska ha minst 3 och högst 20 deltagare i åldern upp till 20
år. Sammankomsterna ska omfatta minst 45 minuter. Samma person kan
delta i endast en bidragsgrundande sammankomst per dag i en och samma
förening. För att sammankomst ska vara bidragsberättigad ska aktiviteten
vara avslutad senast kl. 23.00 och inte påbörjad före kl. 05.00. Undantag
från detta kan göras i särskilda fall.
Aktivitetsstödets storlek är uppdelat i två nivåer. På den lägre nivån är
stödet 12 kronor per sammankomst och 3 kr per deltagartillfälle. På den
högre nivån är stödet 20 kr per sammankomst och 3 kr per deltagartillfälle.
För att hamna på den högre nivån krävs, utöver övriga angivna villkor, att
föreningen lämnar in en verksamhetsplan inför verksamhetsåret. I den ska
det finnas ett avsnitt vardera om hur man arbetar och utvecklar områdena
jämställdhet, jämlikhet, integration och tillgänglighet. Det ska det också
göra i verksamhetsberättelsen, som lämnas in efter verksamhetsåret. Ett
annat kriterium för att hamna på den högre nivån är att föreningen nattvandrar på sin ort två helger per år (en per termin).
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Detta görs i samarbete med, och under ledning av, Nattvandrarna
Hallsberg/Nattvandring.nu. Föreningen ska ha minst två stycken
nattvandrare per kväll/natt.
Det kommunala aktivitetsbidraget söks genom att lämna/skicka in undertecknad ansökningsblankett till kommunen. Idrottsföreningar söker av
fritidsavdelningen medan kulturföreningar och övriga föreningar söker av
kulturavdelningen. Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 25
augusti (ansökningsperiod 1/1-30/6) respektive 25 februari (ansökningsperiod 1/7-31/12). Bidraget utbetalas halvårsvis i efterskott efter ovan
angivna datum.

Projektbidrag
Projektbidrag kan sökas av föreningar som i projektform vill arbeta med
särskilda insatser, exempelvis för att minska utanförskap, integrera nyanlända, öka jämställdhet, tillgänglighet och så vidare. Bidraget kan sökas
under hela året men chansen att erhålla det är större ju tidigare man söker
då potten man söker ur är begränsad. Sökt belopp anges i ansökan. Idrottsföreningar söker bidraget av fritidsavdelningen medan kulturföreningar och
övriga föreningar söker av kulturavdelningen.

Kulturföreningsbidrag
Kulturföreningsbidrag kan sökas av kulturföreningar som har som huvuduppgift att erbjuda kulturupplevelser för en bred publik och/eller arbetar
med kulturarv. Till exempel kan det handla om vård av hembygdsgårdar
eller stöd för återkommande konst- och kulturarrangemang. Föreningen
ska anordna aktiviteter/arrangemang som är öppna för allmänheten.
Bidraget söks senast den 30 september för kommande år. Beslut om bidrag
ges senast den 31 oktober. Ansökan görs på blankett som lämnas/skickas
till kommunens kulturavdelning. En verksamhetsplan för kommande
verksamhetsår ska biläggas ansökan.

Evenemangsbidrag
Evenemangsbidrag kan sökas av föreningar som ska arrangera kulturevenemang (behöver nödvändigtvis inte vara kulturföreningar, kan
exempelvis vara en pensionärsförening). Det ska vara enstaka evenemang
med kulturinslag som inte är regelbundet återkommande.

Page 44 of 62

5(6)

Datum

2017-03-29

Sida

16/bin/62

Evenemanget ska vara öppet för allmänheten. Ett exempel på ett
evenemang kan vara en förening som fyller 50 år och vill anordna en
jubileumsfest öppen för allmänheten. Maxbeloppet är 5 000 kr/ansökan.
Sista ansökningsdag är 30 november för evenemang under första halvåret
(1/1-30/6) kommande år och 31 maj för andra halvåret (1/7-31/12) samma
år. Ansökan görs till kulturavdelningen.

Anläggningsbidrag
Anläggningsbidrag kan sökas av föreningar som driver idrotts- och fritidsanläggningar, samt bedriver barn- och ungdomsverksamhet upp till 20 år.
Anläggningsbidraget är uppdelat i en del för drift och skötsel och en del för
investeringar.
I ansökan anges vilka objekt (till exempel fotbollsplaner, motionsspår,
klubblokal och så vidare) som ingår i anläggningen. Dessutom anges
eventuella personalkostnader och anställningsbidrag knutet till
anläggningsskötseln. I den del som avser drift och skötsel erhålls bidrag
enligt schablon för respektive objekt. För investeringar söker föreningarna
ett specifikt belopp utifrån investeringsbehov.
Bidraget söks senast den 30 september för kommande år. Beslut om bidrag
ges senast den 31 oktober. Ansökan görs via särskild blankett till fritidsavdelningen. Det är inte någon nödvändighet att anläggningen ägs av
kommunen för att anläggningsbidrag ska kunna beviljas. Ett krav är dock
att anläggningen är tillgänglig att använda för föreningar, skolor och
kommuninvånare. Beviljat anläggningsbidrag under 50 000 kr betalas ut 15
mars (hela summan) och över 50 000 kr betalas ut 15 januari (halva
summan) och 15 juli (halva summan).

Kartbidrag
Kartbidrag söks utifrån innevarande års kostnader för utveckling av
orienteringskartor. Kartorna är till för att användas av orienteringsklubbar,
skolor och allmänhet. Ansökan lämnas/skickas till fritidsavdelningen och
ska vara bilagd med kostnadsunderlag (till exempel fakturakopior).
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Bilaga

2020-04-30

Förslag till ändrade regler för anläggnings- och aktivitetsbidrag
Anläggningsbidrag
Anläggningsbidraget föreslås ändras från att vara uppdelat i en del för drift och skötsel, och en del för
investeringar, till att enbart täcka kostnader för drift och skötsel. Detta innebär att föreningarna inte
längre kan söka bidrag för planerade investeringar kommande år. Förändringen föreslås ske vid
årsskiftet 2020-21, under förutsättning att kommunen då tar över ansvaret för fastighetsunderhållet
på de fastigheter som ägs av kommunen men nyttjas och sköts av föreningarna.
Fritidsavdelningens budget för kostnader kopplat till anläggningsbidraget minskas med motsvarande
summan för internhyreskostnaderna som avdelningen får från fastighetsavdelningen vid ett
övertagande av ansvar för fastighetsunderhållet.
Storleken av det nya anläggningsbidraget, som blir ett driftbidrag, baseras på respektive förenings
totala kostnader för drift och skötsel kopplat till anläggningarna. Bidragssumman ligger fast från år till
år och kan endast ändras vid väsentliga förändringar i anläggningen, samt förstås vid eventuella
beslut om upp- eller nedräkning av den.
I dokumentet ”Regler och villkor för Föreningsbidrag i Hallsbergs kommun”, under avsnittet
”Anläggningsbidrag”, föreslås texten ändras enligt följande:
-

-

I första stycket tas meningen ”Anläggningsbidraget är uppdelat i en del för drift och skötsel
och en del för investeringar.” bort. Istället skrivs: ”Bidraget ska täcka kostnader för drift och
skötsel kopplat till anläggningarna”.
Tredje stycket (”I den del som avser drift och skötsel erhålls bidrag enligt schablon för
respektive objekt. För investeringar söker föreningarna ett specifikt belopp utifrån
investeringsbehov.”) tas bort och ersätts av: ”Anläggningsbidragets storlek baseras på
föreningarnas totala kostnader för drift och skötsel kopplat till anläggningarna.
Bidragssumman ligger fast från år till år och kan endast ändras vid väsentliga förändringar i
anläggningen.”

Aktivitetsstöd
Villkoret att föreningarna ska nattvandra för att kunna uppnå den högre nivån i aktivitetsstödet tas
bort. Detta med anledning av att det inte finns någon aktiv fungerande förening/verksamhet för
nattvandring i Hallsberg för tillfället. Villkoret bör på sikt ersättas av ett annat, exempelvis
engagemang i framtida fritidsbank, men tills vidare gäller enbart att de övriga kvarstående villkoren
ska vara uppfyllda för att föreningarna ska vara berättigade till det högre aktivitetsstödet.
I dokumentet ”Regler och villkor för Föreningsbidrag i Hallsbergs kommun”, under avsnittet
”Aktivitetsstöd (LOK-stöd)”, föreslås följande meningar tas bort i tredje stycket: ”Ett annat kriterium
för att hamna på den högre nivån är att föreningen nattvandrar på sin ort två helger per år (en per
termin). Detta görs i samarbete med, och under ledning av, Nattvandrarna
Hallsberg/Nattvandring.nu. Föreningen ska ha minst två stycken nattvandrare per kväll/natt.”
Tobias Fornbrant
Fritidschef
1(1)
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Kommunala föreningsdrivna anläggningar
Ärendebeskrivning

I Hallsbergs kommun finns ett antal kommunalt ägda men föreningsdrivna idrottsanläggningar.
Föreningarna nyttjar anläggningarna utan att betala någon hyra mot villkoret att de står för alla
driftskostnader och all skötsel, inklusive underhåll och renoveringar av de byggnader som finns. Det
är svårt för föreningarna att ta det fastighetsansvar som nyttjanderättsavtalen föreskriver. Detta
gäller främst underhåll av byggnader och renoveringar som är aktuella. Därmed bör möjligheten för
kommunen att ta ett utökat fastighetsägaransvar utredas.
På kultur- och fritidsutskottet 12 november 2019 beslutades att ge fritidschefen i uppdrag att i nära
samarbete med fastighetsavdelningen göra ett förslag på framtida hyresförhållande mellan
fritidsavdelningen och fastighetsavdelningen å ena sidan, och mellan fritidsavdelningen och de
föreningar som driver kommunala idrottsanläggningar å andra sidan. I förslaget ska framgå
hyresnivåer och vad som ingår/inte ingår i hyran. Även förslag på finansiering av uppkomna
hyreskostnader ska ingå. På utskottet 12 maj 2020 redovisar fritidschefen hur arbetet går.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att lägga informationen om det
pågående arbetet till handlingarna.

Ärendet

I Hallsbergs kommun finns ett antal kommunalt ägda men föreningsdrivna idrottsanläggningar;
Vretstorps IP, Sköllervallen i Sköllersta, ridanläggningen i Lindhult, Bågskytteanläggningen i Hallsberg
och Bäcksjövallen i Östansjö (ägs delvis av kommunen och delvis av Östansjö IF). I alla dessa fall utom
Bäcksjövallen finns nyttjanderättsavtal mellan kommunen och föreningarna som reglerar villkoren
för nyttjandet och driften av anläggningarna. Gemensamt för dessa avtal är modellen att
föreningarna nyttjar anläggningarna utan att betala någon hyra mot villkoret att de står för alla
driftskostnader och all skötsel, inklusive underhåll och renoveringar av de byggnader som finns.
Föreningarna har möjlighet att av bildningsförvaltningen söka och få anläggningsbidrag för drift,
skötsel och investeringar.
Denna ”modell” har diskuterats såväl internt mellan bildningsförvaltningen (BIF) och drift- och
serviceförvaltningen (DOS, vars fastighetsavdelning är fastighetsägare) som externt mellan
kommunen och föreningarna. Det som framkommit i diskussionerna är att det är svårt för
föreningarna att ta det fastighetsansvar som nyttjanderättsavtalen föreskriver, både utifrån ett
ekonomiskt och ett kompetensmässigt perspektiv. Detta gäller främst underhåll av byggnader och
renoveringar som är aktuella. I och med det finns också en ekonomisk risk för kommunen i form av
kapitalförstöring, det vill säga att fastigheternas värde minskar onödigt mycket på grund av bristande
underhåll.
DOS och fastighetsavdelningen är beredda att ta fastighetsansvaret för de kommunala
föreningsdrivna anläggningarna. De behöver då ta in hyra, vilket förslagsvis görs från BIF och
fritidsavdelningen likt förhållandet är i övriga fall då föreningar nyttjar kommunala anläggningar. BIF
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hyr då i första hand av DOS och föreningarna hyr eller nyttjar i andra hand av BIF.
☐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
Fredrik Nordvall

Tobias Fornbrant

Förvaltningschef

Fritidschef
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Hantering av kulturföreningsbidrag och andra bidrag med anledning
av konsekvenserna utifrån Covid -19
Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen betalar ut stöd till kulturföreningar och studieförbund årligen för att de ska
bedriva verksamhet inom flera olika områden. Flera av bidragen som bildningsförvaltningen betalar
ut årligen grundar sig på antal arrangemang och antal deltagare och besökare. Som en följd av Covid
– 19 har många arrangemang och studiecirklar fått ställas in eller fått minskat antal deltagare.
Bildningsförvaltningen anser att föreningarna och studieförbundens verksamheter är av stor
betydelse för kommunen och en viktig resurs för samhället. Därför görs ingen förändring i bidragens
storlek trots minskad verksamhet.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att bildningsförvaltningen inte
behöver kräva tillbaka några beviljade medel från kulturföreningar upp till 50 000 kr om man inte
kunna använda medlen på planerat sätt på grund av Covid-19. För kulturföreningar som beviljats
medel över 50 000 kr vill bildningsförvaltningen ha en dialog med för att se hur förutsättningarna ser
ut för respektive förening.
Bildningsförvaltningen föreslår också kultur- och fritidsutskottet besluta att stödet till
studieförbunden ligger kvar på beslutad nivå i år, 2020. Detta gäller såväl generella bidrag som stöd
till projektverksamheter.

Ärendet

Bildningsförvaltningen betalar ut stöd till kulturföreningar och studieförbund årligen för att de ska
bedriva verksamhet inom flera olika områden. Antal arrangemang har minskat under våren så också
antal deltagare till olika evenemang, studiecirklar med mera. Flera av bidragen som
Bildningsförvaltningen betalar ut årligen grundar sig på antal arrangemang och antal deltagare och
besökare.
Som en följd av Covid – 19 har många arrangemang och studiecirklar fått ställas in eller fått minskat
antal deltagare. Bildningsförvaltningen anser att föreningarna och studieförbundens verksamheter är
av stor betydelse för kommunen och en viktig resurs för samhället. Därför görs ingen förändring i
bidragens storlek trots minskad verksamhet.
Bildningsförvaltningen föreslår att förvaltningen inte behöver kräva tillbaka några beviljade medel
från kulturföreningar upp till 50 000 kr om man inte kunna använda medlen på planerat sätt på
grund av Covid-19. Kulturföreningarna uppmuntras istället att hitta alternativa lösningar på
aktiviteter och föreställningar under året 2020. Alternativt spara medlen till nästa år för att kunna
genomföra fler alternativt större aktiviteter då. För kulturföreningar som beviljats medel över
50 000 kr vill bildningsförvaltningen ha en dialog med för att se hur förutsättningarna ser ut för
respektive förening.
Bildningsförvaltningen föreslår också att stödet till studieförbunden ligga kvar på beslutad nivå i år,
2020. Detta gäller såväl generella bidrag som stöd till projektverksamheter. 2020 års
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verksamhetsvolymer kommer inte ligga till grund för fördelning av bidrag till studieförbund
kommande år. 2019 års nivå kommer ligga till grund för fördelningen av bidragen till år 2021.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Bildningsförvaltningen
Fredrik Nordvall

Ulrika Johansson

Förvaltningschef

Kulturchef
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Ombyggnad/tillgänglighetsanpassning
Alléhallen
9
20/BIN/118
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Tjänsteskrivelse
2020-04-30

Sida 1 av 1

Dnr: 20/BIN/118

Ombyggnad/tillgänglighetsanpassning Alléhallen
Ärendebeskrivning

Fritidschefen informerar om det förslag på ombyggnad/tillgänglighetsanpassning av Alléhallen som
tagits fram av fastighetsavdelningen.

Förslag till beslut

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

Ärendet

Drift och serviceförvaltningens fastighetsavdelning har tagit fram ett förslag på hur Alléhallen kan
byggas om för att göra den mer tillgänglig för personer med olika typer av funktionshinder. På Kulturoch fritidsutskottet den 12 maj informerar fritidschefen om förslaget.

☐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
Fredrik Nordvall

Tobias Fornbrant

Förvaltningschef

Fritidschef

Bilagor
Alléhallen Tillgänglighetsanpassning remissförslag
Planlösning 1 remissomgång
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1(1)

Bilaga till idéskiss Alléhallen, Tillgänglighetsanpassning
Skissen är föranled av att badhuset önskas tillgänglighetsanpassas för rullstolsburna.
RWC/Dusch tillskapas i anslutning till entréhallen. Denna ligger 3 trappsteg ner.
Ny hiss installeras för att från entrén kunna nå detta RWC samt våning 1-trappa upp
där reception och café ligger.
Denna hiss ska var anpassad i storlek för person i rullstol med medhjälpare.
Hissen är i denna skiss inritad som en plattformshiss (plattform B 1120x D 1680).
Detta är något djupare än BBR-krav. Om vändning av rullstol i hissen önskas så bör
en bredare hiss väljas. Möjligheten finns vid den tänkta placeringen.
Befintlig hiss föreslås rivas och nytt etagebjälklag skapas i detta utrymme och fram till
nya hissen. Utrymmet på övre planet kan då nyttjas till caféverksamhet.
Illustrationer se bilder i denna bilaga.
Det tillskapade utrymmet med RWC/Dusch innefattar även ett omklädningsutrymme
där rullstolsbyte kan ske.
Ett antal inomhusrullstolar föreslås finnas att låna då utomhusrullstolar av hygienkrav
ej önskas längre in i badhuset.
Dörren till Omkl/Rullstolsbyte förses med dörrautomatik då friyta på handtagssidan ej
kan tillskapas från insidan.
Omklädningsrum skapas vid undervisningsbassängen.
Dörröppning flyttas och slagriktning ändras så att rullstolsburna kan nå dörren utan
att komma allt för nära bassängen.
Ett RWC skapas (detta finns, men viss omdisponering måste till. Bla flytt av dörren).
Omklädningsrummet utförs som ett utrymme, men med två stora ”bås” innehållande
omklädningsskåp, dusch och dusch för medhjälpare.
Dessa ”bås” och duschar utförs av skärmväggssystem i kompaktlaminat. Detta för att
få mesta möjliga plats för rörelse.
Då tvättstuga och förråd till bassängverksamhet ligger i utrymmet för det tänkta
omklädningsrummet så har utrymmen tillskapats för dem.

Eva Jander
2020-04-01

https://d.docs.live.net/a830c5bf2fc47cb4/Dokument/Kiark Beställare/245.001 Allehallen/Alléhallen Tillgänglighetsanpassning.doc
Blankett M4-07-01-1 Utgåva 1
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ALLÉHALLEN, HALLSBERG
SKISSFÖRSLAG TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING
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Sommarkort Alléhallens bad 2020
10
20/BIN/119
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Tjänsteskrivelse
2020-04-30

Sida 1 av 1

Dnr: 20/BIN/119

Sommarkort Alléhallens bad 2020
Ärendebeskrivning

Fritidschefen har tagit fram ett förslag på priser för sommarkort på Alléhallens bad.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta om priser för sommarkort (tillgång
till badet under perioden 15/6-16/8) på Alléhallens bad; vuxna 299 kr och barn/unga 7-17 år 199 kr.

Ärendet

Sommarkort för barn/unga och vuxna har varit ett bra sätt att locka mycket folk till Alléhallens bad
under sommaren, en period då det vanligtvis är lågsäsong. Det är också en period då familjer, barn
och ungdomar har mycket ledig tid och alla har inte råd att resa bort på semester. Därför är det bra
att kunna erbjuda ett bad-alternativ på hemmaplan till ett bra pris.
Priser för sommarkort 2020 (tillgång till badet under perioden 15/6-16/8) på Alléhallens bad föreslås
vara; vuxna 299 kr och barn/unga 7-17 år 199 kr. Priset är en höjning från förra året då det låg på 249
respektive 149 kr.

☒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
Fredrik Nordvall

Tobias Fornbrant

Förvaltningschef

Fritidschef

Bilagor
Barnkonsekvensanalys Beslut sommarkort Alléhallen
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Barnkonsekvensanalys
för barn 0-18 år

Berörd verksamhet
Verksamhet/arbetsplats

Fritidsavdelningen/Alléhallen
Planerad åtgärd/beslut
Ange planerad åtgärd/beslut

Införande av och beslut om priser för så kallat ”sommarkort” på Alléhallens bad, vilket ger barn och ungdomar 717 år tillgång till badet under sommarlovet.
Vilket/vilka åtgärder/beslut ska fattas?

Beslut om införande av kort och beslut om priser på kortet vid införande.
Vilka barn berörs?

Alla barn/ungdomar i åldern 7-17 år. För de under 7 år behövs inget kort då de alltid badar gratis i Alléhallen.

Beskriv hur barn berörs av det beslut som ska fattas

Vid ett införande av sommarkort blir det billigare för barn att bada i Alléhallen under sommarlovet jämfört med
om det inte införs och ordinarie priser gäller.

Inför förslaget på beslut har barnkonventionens intentioner beaktats på följande sätt

Barnkonventionen har inte påverkat arbetet med den planerade åtgärden/beslutet.
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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/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181197-om-forenta-nationernaskonvention_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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