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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-17

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott
HALLSBERGS KOMMUN
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum
Protokollet innehåller
paragraferna

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott
2019-09-17

Datum för överklagan

2019-09-30

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Bildningsnämndens förvaltningskontor

§§

26 - 35
till och med

________________________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-17

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott

Ärendelista
§ 26
§ 27
§ 28
§ 29
§ 30
§ 31
§ 32
§ 33
§ 34
§ 35

Justerare signatur

Sammanträdets inledning
Kvalitetsredovisning Hallsbergs kulturskola, läsåret 2018/2019
Rapport sommarutställningen 2019
Biblioteksplan, Hallsbergs kommun
Rapport om sommaren på Alléhallen
Ny hyrestaxa för konstgräsplanen
Verksamhet i Elof-huset
Rapport Sommarlovsaktiviteter
Rapporter
Övriga frågor

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-17

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott

§ 26- 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 Andreas Zakrisson (C) till justerare.
Justeringen sker 2019-09-30 kl 16.00.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-17

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott

§ 27 - Kvalitetsredovisning Hallsbergs kulturskola, läsåret 2018/2019
(19/BIN/268)

Ärendebeskrivning
Kulturskolan i Hallsbergs kommun har sammanställt sin verksamhet i en kvalitetsredovisning
för läsåret 2018/2019, enligt bilaga.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att kvalitetsredovisning
läsåret 2018/2019 för kulturskolan Hallsbergs kommun, enligt bilaga, läggs till handlingarna.

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet
Elin Eriksson föredrar ärendet. Elin är tillförordnad chef för kulturskolan innan ny kulturchef
är tillsatt och på plats. 20% av kulturskolans verksamhet är integrerad i grundskolan.
För att korta kötiden på kulturskolan har man valt att ordna fler
gruppundervisningstillfällen.
I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att kvalitetsredovisning läsåret 2018/2019 för
kulturskolan Hallsbergs kommun, enligt bilaga, läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag


Kvalitetsredovisning Kulturskolan 18-19

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-17

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott

§ 28 - Rapport sommarutställningen 2019
(18/BIN/153)

Ärendebeskrivning
Kulturavdelningen lämnar en rapport om årets sommarutställning.

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

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet
Sara Rothstrand informerar utskottet om årets sommarutställning. Den var en av de mest
välbesökta sommarutställningarna. Kulturavdelningen tittar på fler vandringsutställningar till
kommande år.
I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

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

Beslutsunderlag



Rapport sommarutställningen 2019
Rapport sommarutställning 2019

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-17

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott

§ 29 - Biblioteksplan, Hallsbergs kommun
(19/BIN/201)

Ärendebeskrivning
Den nuvarande biblioteksplanen för Hallsbergs kommun har en giltighetstid fram till årets
slut. Enligt beslut i kultur- och fritidsutskottet ska biblioteksplanen revideras under hösten.
Arbetet med att revidera planen behöver därför påbörjas för att en ny biblioteksplan ska
kunna antas under våren 2020.

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

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet
Anne-Marie Alzén föredrar ärendet. Anne-Marie är utöver bibliotekschef även tf kulturchef,
tills rekryteringen är klar och ny kulturchef är på plats. Biblioteksplanen revideras varje
mandatperiod. Utskottet får vid nästa sammanträde i november ett förslag på ny plan som
de kan ta ställning till. Utvecklingsområden i nya planen blir samma som i nuvarande plan.
I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

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

Beslutsunderlag



Biblioteksplan, Hallsbergs kommun
Biblioteksplan 2016-2019

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-17

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott

§ 30 - Rapport om sommaren på Alléhallen
(19/BIN/176)

Ärendebeskrivning
Fritidschefen informerar om den gångna sommaren på Alléhallen.

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

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet
Tobias Fornbrant föredrar ärendet. 2019 var det den högsta besökssiffran, perioden juniaugusti, sedan man började räkna antalet besök i början av 2000-talet. Under
sommarmånaderna räknades det till 23 678 st besök, till badet eller gymmet.
I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

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

Beslutsunderlag


Rapport sommaren på Alléhallen

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-17

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott

§ 31 - Ny hyrestaxa för konstgräsplanen
(19/BIN/269)

Ärendebeskrivning
Sedan 1 januari 2019 är det Hallsbergs kommun som ansvarar för uthyrningen av
konstgräsplanen. Tidigare låg detta ansvar på Sydnärkes utbildningsförbund. I och med det
övertagna ansvaret är det lämpligt att se över hyrestaxorna och revidera dessa. Fritidschefen
har gjort ett förslag enligt bilaga.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta om reviderade hyrestaxor
för kommunens konstgräsplan i enlighet med bilagt förslag.

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet
Tobias Fornbrant föredrar ärendet, som därefter diskuteras av utskottet. Tidigare har
Sydnärkes utbildningsförbund haft ansvaret för uthyrning konstgräsplan. Olika förslag på
taxor och åldersgränser lämnas till Tobias.
Ordförande föreslår att ärendet återremitteras och återkomma på utskottets sammanträde
12 november, när fritidschefen reviderat förslag på hyrestaxor.
Ordförande föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att ärendet återremitteras och
återkommer på sammanträdet 12 november.
Utskottet beslutar enligt ordförandes förslag.

Beslut
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att ärendet återremitteras och återkommer på
nämndens sammanträde den 12 november.

Beslutsunderlag



Ny hyrestaxa för konstgräsplanen
Förslag hyrestaxor konstgräsplan

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Page 9 of 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-17

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott

§ 32 - Verksamhet i Elof-huset
(19/BIN/270)

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.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att ge fritidschefen i
uppdrag att undersöka och ta fram förslag på alternativa lokaler åt de
föreningar/verksamheter som är aktiva i Elof-huset idag.

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet
Tobias Fornbrant föredrar ärendet. Förslaget från förvaltningen är att fritidschefen får ett
uppdrag att arbeta fram alternativa lokaler till föreningarna i Elof-huset i samråd med
föreningarna. Utskottet vill ha en redovisning av pågående arbete nästa utskott.
I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget samt en redovisning av
pågående arbete till nästa utskott den 12 november.

Beslut
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att ge fritidschefen i uppdrag att undersöka och ta fram
förslag på alternativa lokaler åt de föreningar/verksamheter som är aktiva i Elof-huset
idag samt en redovisning av pågående arbete till nästa utskott den 12 november.

Beslutsunderlag


Verksamhet i Elof-huset

Expedieras till
Fritidschefen

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-17

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-17

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott

§ 33 - Rapport Sommarlovsaktiviteter
(19/BIN/184)

Ärendebeskrivning
Sveriges kommuner får bidrag av staten för att erbjuda sommarlovslediga barn och
ungdomar

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

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet
Jonathan Lassila presenterar sig för utskottet. Han är ny fritidsledare på ungdomsgården
KUBEN. Därefter föredrar Anna Björkman ärendet för utskottet. Hon informerar om "Sista
natten med gänget"-resan till Skara, årets sommarkollo samt årets sommarlovsaktiviteter.
Anna informerar också om hur det ser ut på KUBEN sedan starten efter sommarlovet. Från
och med september har det öppnat en fritidsgård i Vretstorp, i samråd med
idrottsföreningen där.
I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

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

Beslutsunderlag


Rapport Sommarlovsaktiviteter

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-17

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott

§ 34- Rapporter
Ärendebeskrivning
Inga övriga rapporter detta sammanträde.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-17

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott

§ 35- Övriga frågor
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor detta sammanträde.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutad av:
Datum:
Ärendenummer:

Kvalitetsredovisning
Kulturskolan
Läsåret 2018 - 2019

Christina Johansson
:
:
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1

Inledning

På kulturskolan får barn och unga uppleva och utvecklas inom flera
kulturella uttrycksformer. Kulturskolan möter eleverna på skoltid och på
fritid för att så många som möjligt ska få utvecklas inom de estetiska
ämnena.
Det är en speciell känsla att behärska ett instrument som till en början var
svårt att ens få ljud i, att sjunga tillsammans med andra och höra hur olika
människor med olika röster skapar vacker sång tillsammans, att mötas i
teaterns förtrollade värld eller att skapa målningar och skulpturer och
känna att man behärskar tekniken och kan ge färg och form åt sina tankar.
Att upptäcka ett nytt intresse och nya vänner som delar det, att få spela
instrument, sjunga, måla eller spela teater tillsammans kan vara det som
tänder glittret i ett barns ögon.
Kulturskolan har verksamhet med god kvalitet, välutbildade lärare och en
mångfald av konstnärliga uttryckssätt och arbetsformer. Vi fokuserar på
barn och ungdomar och att vara tillgängliga oavsett mentala, fysiska,
kulturella, sociala, geografiska eller ekonomiska förutsättningar.
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2
2.1

Förutsättningar/Organisation
Fördelning personal

Ledning: Rektor, Administration

40%

Lärare: Piano, Grundskolan: El Sistema, samordning

80%

Violin, orkester, Grundskolan: stråkklass, El Sistema

75%

El Sistema

50%

Elgitarr, gitarr, elbas, rockgrupper, Grundskolan: rockskola

100%

Sång, kör, Grundskolan: kulturprojekt, körprojekt

90%

Teater, Admin, utvecklingsledare, öppen verksamhet lajv
Grundskolan: teater, kulturprojekt

90%

Piano, ensemble, låtskrivarverkstad

50%

Slagverk, Grundskolan: rockskola

35%

Klarinett, saxofon

20%

Cello, ork, Grundskola: stråkklass

20%

Flöjt, El Sistema

60%

Bild

15%

Öppen verksamhet musik, film, podcast mm.

40%

Totalt heltidstjänster

7,65

Hallsbergs Kulturskola är en förhållandevis liten kulturskola, som trots det
erbjuder ett brett utbud och en verksamhet av god kvalitet som når många
av kommunens barn och ungdomar och berikar kommunens kulturliv.
För att kunna erbjuda så hela tjänster som möjligt, samarbetar kulturskolan
med Kumla Kulturskola och köper därifrån in lärare i slagverk, cello, träblås
och fiol (El Sistema).

5(18)

Kulturskolans bildkurser bedrivs i samarbete med Studiefrämjandet och
konstnären Ingela Agger. Dessa kurser är förlagda till Aggershus utanför
Östansjö.
Sedan hösten 2017 har kulturskolan en utvecklingsledarresurs på 20 % som
teaterläraren har i sin tjänst.
De senaste åren har kulturskolan sökt och beviljats bidrag från Kulturrådet,
avsett för att bredda verksamheten och nå nya målgrupper.
Under läsåret 2018 - 2019 har bidraget finansierat en pedagog som arbetat
med musik, film, podcast och studioinspelning på ungdomsgården samt till
ett öppet lajvprojekt riktat mot kommunens äldre ungdomar.

Analys personal
Det är ett pussel att få till lärartjänster som täcker de behov kulturskolan
har i form av olika kompetenser och därför är det svårt att få ihop
heltidstjänster som är norm i kommunen. En annan svårighet är att lärarna
både arbetar i grundskolan med integrerad undervisning och på elevernas
fritid. Detta innebär att lärarna får mycket långa arbetsdagar som ofta har
delad tur. Detta var inte ett problem på samma sätt när det fanns möjlighet
för eleverna att spela på skoltid. För att kulturskolläraryrket ska vara
hållbart och attraktivt, skulle arbetstidsfördelningen behöva ses över i
framtiden.

2.2
2.2.1

Nyckeltal och Verksamhetsområden
Ämneskurser

Med ämneskurs i musik menar vi den instrumental-/sångundervisning som
bedrivs enskilt eller i små individualiserade grupper. Området är i huvudsak
individorienterat och medger mycket stor anpassning till den enskildes
behov. Ämneskurs i teater och bild sker som gruppkurs då ämnena har
annan karaktär och undervisningen lämpar sig bäst i den formen.
Sedan några år tillbaka finns också en fördjupningslinje för musikelever, där
kulturskolan kan erbjuda avancerade elever längre lektionstid samt en
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fördjupning i sitt instrument, undervisning i ett biinstrument, teorilektioner
och ensemblespel.
Till fördjupningslinjen kan elever söka från årskurs 8. De gör ett
inträdesprov där de får visa sina färdigheter på sitt instrument samt en
kortare intervju. Antalet platser är begränsade och de elever som antas ska
därför ha visat prov på skicklighet och läraktighet, motivation och villighet
att ägna mycket tid åt sitt musicerande.

Elevstatistik
Antalet placerade elever i ämneskurs och antalet elever i kö per 31 oktober
2018.

Ämne
Bild
Låtskrivarkurs
Teater
Elbas
Elgitarr
Gitarr
Klarinett
Kör
Piano
Saxofon
Slagverk
Sång
Tvärflöjt
Violin
Violoncell
Kontrabas
Summa

Antal elever Kö
18
1
21
5
9
21
6
41
47
5
15
28
12
32
10
1
272

2
0
3
1
2
7
0
2
30
0
8
28
0
6
4
0
93

Analys elevstatistik
Vissa ämnen är det lång kö till. Kulturskolan försöker i den mån det är möjligt att
möta efterfrågan genom att samla elever i gruppundervisning, men
lärartjänsterna skulle behöva utökas för att vi ska kunna ta emot fler elever i de
aktuella ämnena.

7(18)

2.2.2

Ensembleverksamhet

Kulturskolans mål är att alla musikelever utöver sin ämneskurs också ska
erbjudas deltagande i ensemble eller kör. Att spela i grupp är en viktig del
av utbildningen och fortsätter eleven att musicera efter sin tid på
kulturskolan så sker det förmodligen just i en ensemble, tillsammans med
andra. Därför är det viktigt att kulturskolan kan erbjuda detta. Att spela
tillsammans med andra bidrar också till en ökad gemenskap,
undervisningstiden ökar och förhoppningsvis även elevens motivation och
spellust.

Analys ensembleverksamhet
Såväl lärarscheman som elevers och föräldrars scheman kan göra det svårt
att hitta fler speltider än elevens ordinarie lektion. Kulturskolan försöker
därför i möjligaste mån att lägga enskild lektion och gruppspel i samband
med varandra.
Teatereleverna går redan i grupp, men har genom fredagslajv och läger
tillsammans med andra kulturskolor i länet fått träffa fler teaterelever och
har på så vis fått ny inspiration.
Kulturskolan arbetar också ständigt med att hitta nya sätt att låta elever
mötas och spela tillsammans, såväl i större projekt som i mindre. Under
läsåret har fler elever som har lektionstid samtidigt fått mötas och lärare
och elever har valt gemensamma låtar som man först kan spela på sin egen
lektion och därefter spela tillsammans med andra.
Det märks tydligt att Kulturskolan under några år har haft ett extra starkt
fokus på ensemblespel och möten mellan elever. Detta har inneburit fler
tillfällen för spel i grupp och fler elever har nåtts. Detta innebär också att
lärarna i större utsträckning har möjlighet att samarbeta och lära av
varandra.
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2.2.3

Integrerad verksamhet

Kulturskolans integrerade verksamhet riktar sig till grundskolans elever
från förskoleklass till årskurs 9 och utgör ca 20 % av kulturskolans
verksamhet.
Med finansiering från kommunens sociala utvecklingsfond och statligt
utvecklingsbidrag erbjuder vi dessutom integrationsprojektet El Sistema på
Stocksätterskolan samt öppen verksamhet på fritidsgården i
Ungdomshuset KUBEN. Se fördelning nedan:
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Integrerad undervisning 2018-2019
Verksamhet

Skola

Period

Dag

Tid

FEl Sistema
KLASS

Stocksätter

Hela läsåret

Tisdag &
Torsdag

8.30-10.2049

ÅK 1

El Sistema

Stocksätter

Hela läsåret

Tisdag &
Torsdag

Ti 9.00-10.30 54
To 12.1513.35

ÅK 2

El Sistema

Stocksätter

Hela läsåret

Tisdag &
Torsdag

20

Stråkklass

Långängen

Ht period 1

Onsdag

12.00-13.00

38

Långängen

Ht period 2

Onsdag

12.00-13.00

30

Östansjö,
Fredriksberg

Vt

Tisdag

12.00-13.00

38

Pianostudio

Folkasbo

Vt hela

Tisdag

12.00-14.00

38

Kulturprojekt

Östansjö

Vt period 2

Torsdag

8.30-11.30

16

Kulturprojekt

Långängen

Ht Period 1

Torsdag

8.30-11.30

65

Stocksätter

Ht Period 2

Torsdag

8.30-11.30

36

Stocksätter

Vt period 1

Torsdag

8.30-11.30

17

Östansjö

Vt Period 1

Torsdag

8.30-11.30

15

Fredriksberg

Vt Period 2

Torsdag

8.30-11.30

22

Långängen

Ht period 1

Fredag

8.45-9.30

62

Stocksätter

Ht period 1

Fredag

10.30-11.15

40

Östansjö

Ht period 1

Tisdag

10.15-11.00

16

ÅK 3

ÅK 4

Körprojekt

Antal

ÅK 5

Rockskola

Sköllersta

Vt

Fredag

08.00-09.00

19

ÅK 6

Rockskola

Östansjö

Ht period 1

Torsdag

11.00-12.00

16

Stocksätter

Ht hel termin Fredag

13.30-14.50

23

Stocksätter

Vt

Fredag

13.30-14.50

18

Transten

Ht hela

Tisdag

14.40-16.00

13

Folkasbo

Vt

Fredag

14.00-15.00

8

ÅK 7-9 Teater e-val
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El Sistema
Höstterminen 2016 startade kulturskolan upp ett socialt musikprojekt, El
Sistema, i förskoleklass på Stocksätterskolan. Projektet går ut på att med
musiken som medel skapa samhörighet i gruppen, träna språket, få del av
svensk tradition, träna koncentration och skapa god föräldrakontakt.
Projektet som finansieras med statliga medel, är nu inne på sitt tredje år
och omfattar nu förskoleklass samt årskurs 1-2. Medan förskoleklassen
håller på med sång och rytmik börjar eleverna i årskurs 1 att spela fiol och
tvärflöjt. I årskurs 2 erbjuds en frivillig orkester förlagd på elevernas fritid.
Under året har man bjudit in till flera Vänstays, där barnen får framträda
inför sina familjer och där man också fikar och umgås. Eleverna har också
medverkat vid flera andra tillställningar, så som Det svänger på torget,
föreningsdag, Kulturskolekalaset och några av kulturskolans egna
konserter.
En samspelsdag har genomförts tillsammans med elever från
kulturskolorna i Örebro och Karlskoga. Dagen leddes av dirigenten Ron
Davis Alvarez, som är konstnärlig ledare för El Sistema Sverige.
Precis som tidigare år är elevernas lärare mycket positiva till El Sistema och
berättar att det har bidragit till elevernas språkinlärning, sammanhållning
och självkänsla. Eleverna blir vana vid att stå inför en publik och
föräldraträffarna Vänstay leder till en ökad kontakt mellan skola och
vårdnadshavare.

Öppen verksamhet på fritidsgården
När Ungdomshuset Kuben stod färdigt och kulturskolan och fritidsgården
flyttade in under samma tak, var tanken att kulturskolan och fritidsgården
skulle kunna berika varandras verksamheter på olika sätt. För att kunna
göra detta har kulturskolan sökt och beviljats statliga projektpengar och
har på så vis kunnat bredda verksamheten och nå nya målgrupper.
Under läsåret 2018 - 2019 anställdes en pedagog på 40 % under
höstterminen och 50 % under vårterminen för att arbeta med musik och
film på ungdomsgården. Bland annat har barn och ungdomar utan kostnad
fått prova på att spela instrument, antingen enstaka tillfällen eller mer
regelbundet. Detta har också fungerat som en bro mellan kulturskolan och
ungdomsgården, där pedagogen har kunnat slussa in unga i kulturskolans
verksamhet.
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En studio för inspelning av musik har iordningställts, och pedagogen har
hjälpt elever att skriva låtar och göra inspelningar. En podcast har spelats in
i flera avsnitt, där barn och ungdomar själva har styrt innehållet och pratat
om allt från mobbning till kulturskolans verksamhet. Pedagogen har under
året gått en kortare filmkurs och har efter det också kunnat hjälpa de unga
som vill hålla på med film. Bland annat har man spelat in en musikvideo
tillsammans med en av kulturskolans ensembler.
Ett lajvprojekt har genomförts, där kulturskolan en fredag i månaden har
arrangerat ett nytt lajv (levande rollspel), öppet för ungdomar mellan 1319 år. Lajven har blivit ett sätt för teaterintresserade att möta andra med
samma intresse och fördjupa sina kunskaper i improvisation och
karaktärsarbete, men har också lockat flera ungdomar att anmäla sig till
kulturskolans teaterverksamhet.
Fredagslajven har varit välbesökta, under vårterminen har deltagarna varit
mellan 18-24 stycken, vilket har inneburit att lokalen börjat bli för trång.
Deltagarna har varit mycket positiva och har varje gång efterfrågat fler och
längre lajv.

Analys integrerad verksamhet
Genom den integrerade verksamheten når kulturskolan alla barn, oavsett
deras sociala eller ekonomiska bakgrund eller deras möjlighet att ta sig till
kulturskolan. På så vis får alla barn ta del av kultur och prova på flera olika
kulturformer, sjunga, spela instrument, spela teater, med mera.
Sång innebär språkträning, musik är uppbyggd av matte, när du spelar
teater och kliver in i en roll övar du upp din förmåga att förstå andra
människor. Inom alla kulturskolans ämnen får du öva på att möta en publik
och våga framträda inför andra.
Men kulturen är inte bara en hjälp för att lära in skolämnen och
färdigheter, utan också en möjlighet till personlig utveckling. Den elev som
får prova på olika kulturformer ges möjlighet till social träning, att upptäcka
nya intressen, förmågor och glädjeämnen.
Därför är det oerhört värdefullt att kulturskolan genom den integrerade
verksamheten får möjlighet att nå alla barn på alla skolor.
Det är en utmaning att pussla ihop de olika verksamheternas scheman och
hitta tider som fungerar för alla parter. Att många skolor dessutom är
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trångbodda och det kan vara svårt att hitta lediga lokaler försvårar givetvis
pusslandet.
Kulturskolan arbetar aktivt med att förbättra kommunikationen med skolor
och lärare för att samarbetet ska fungera så bra som möjligt. I vissa fall når
kulturskolans information inte fram till berörda klasslärare, men för varje
läsår tas nya steg framåt. Ett steg har varit att informera om kommande
läsårs projekt vid rektorernas ledningsgruppsträff under våren. Ett
kommande steg kan vara att bygga upp nätverk för kommunikation i
Microsoft Teams.
Den öppna verksamheten på fritidsgården har fungerat bra och varit
uppskattad. I takt med att fritidsgårdens upplägg och struktur för
aktiviteter stärks ökar också möjligheten för kulturskolans öppna
verksamhet att fungera som en bro mellan kulturskola och fritidsgård. På
sikt kan de båda verksamheterna ha ännu större glädje och nytta av
varandra.

Måndagsgruppen

3

Prioriterat mål

Att stärka gemenskapen för våra enskilda elever
Under läsåret 2017 - 2018 fokuserade kulturskolan på att stärka
gemenskapen i befintliga grupper och ensembler för att på så vis öka
elevernas lust att lära och stärka deras känsla av tillhörighet. Insatserna
blev lyckade och man kunde se en markant skillnad i elevernas vi-känsla
och trygghet i sina grupper.
Läsåret 2018 - 2019 har det varit naturligt att fortsätta stärka
gemenskapen, men nu hos de enskilda eleverna. Många av kulturskolans
elever har sin enskilda spellektion och deltar inte i orkestrar eller
ensembler. Årets fokus har därför legat på att erbjuda de enskilda eleverna
tillfällen att träffas och spela tillsammans, umgås och lära känna varandra
för att uppnå ökad trivsel och trygghet, en stärkt ämnesidentitet samt ökad
lust att musicera.
Resultatet har blivit att vi märkt att äldre elever tar hand om yngre,
eleverna känner mindre scenskräck och en ökad vilja att vara med vid
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publikmöten om de redan känner de andra medverkande, samt att
eleverna övar mer om de får spela tillsammans med andra elever i stället
för att bara spela med lärare.
Ett urval av de aktiviteter som har genomförts under året:


Kickoff eller uppstartsträffar inför projekt, med aktiviteter där
eleverna får lära känna varandra



Fler sammansatta ensembler, grupper och orkestrar



Musikalen ”Trollkarlen från Oz” med teater- och musikelever



Poängjakt för yngre elever samt deras familjer



Vissa avslutningskonserter har bytts ut mot aktiviteter där eleverna
i stället har fått umgås med varandra, vilket har lockat elever som
sällan vill medverka vid publikmöten



Fokus på tid och plats för umgänge före och mellan repetitioner och
konserter, t.ex. genom att ställa i ordning ett ”green room”



Lunchkonserter på skolorna, där alla musikelever från den aktuella
skolan bjuds in till att medverka



Workshops, läger och samspelsdagar



Flute Friday och Stråkträffar, där flöjt- respektive fiolelever har fått
träffas en gång i månaden för att spela och umgås



Fredagslajv



Fler elever har fått spela tillsammans, antingen genom att slå ihop
den ordinarie speltiden eller genom att avsätta tid på
aktivitetsdagar



Eleverna får presentera varandra vid konserter, och lär på så vis
känna varandra bättre
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4

Statistik och elevenkät

Att mäta kvalitet i siffror är många gånger svårt och när det gäller estetiskt
skapande och kulturskolans betydelse för barns utveckling nästan omöjligt.
I år är det tredje året som Hallsbergs Kulturskola deltar i projektet ”Att
mäta det omätbara”, där man försöker göra just det, mäter kvalitet och
nöjdhet med siffror. I jämförelsen ingår Karlskoga, Karlstad, Hammarö,
Hallsberg, Hällefors, Lindesberg, Örebro och Arvika. Kulturskolorna i de
olika kommunerna är alla organiserade på olika sätt och har i viss mån olika
uppdrag. Därför mäter man i projektet det kulturskolorna har gemensamt,
den frivilliga ämneskursverksamheten som sker på fritiden. I jämförelsen
utgår man från kommunens storlek, antal utrikesfödda barn, hur många
kulturskollärare/tusen invånare, genus mm. Man tittar också på hur nöjda
eleverna är ur olika perspektiv; socialt, pedagogiskt och
tillgänglighetsmässigt. Se bifogat dokument.

4.1

Elevenkät 2019

Våren 2019 svarade 145 elever på kulturskolans elevenkät. Frågorna besvarades
på en skala 1 - 6 där 1 var sämst och 6 var bäst.
Det har också varit möjligt att svara fritt på vissa frågor. Nedan redovisas ett urval
av frågor och kommentarer.

Fråga

2017

2018

2019

Jag har roligt på kulturskolan

5,57

5,58

5,32

Jag känner mig trygg på kulturskolan

5,68

5,79

5,51

Min/mina lärare lyssnar på mina idéer, önskemål och 5,68
synpunkter

5,75

5,46

Jag lär mig mycket på kulturskolan

5,29

5,56

5,36

Svarsprocent

52%

53%

60%

Kommentarer från enkäten
Vad kan kulturskolan kunna göra för att du ska känna dig tryggare?
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-Asså, ljudisolerat är det inte, jag kan inte spela vad som helst utan att de
väntande utanför hör.
-Behöver känna de andra som är där.
-Jag känner mig trygg.
-Ha ett väntrum.
Vad skulle ungdomsgården kunna göra för att du ska känna dig tryggare?
-Öppet bara för barn.
-Det var kul förut, men nu är det nästan bara vuxna killar där.
-Mycket folk jag inte känner igen
-Jag får inte vara där för det är större ungdomar som är stökiga, fast jag vill
egentligen vara där.
-Inget
Finns det något som du skulle vilja förbättra eller har du någon idé som du skulle
vilja ge oss för att kulturskolan ska bli bättre?
- Fler konserter
- Sittplatserna i korridoren är inte tillräckligt djupa för att man ska kunna sitta
bekvämt på dem. Annars, allt prima.
- Fortsätt med lajven!
- Att hålla tiden, vi brukar dra över.
- Det är för varmt i teaterrummet när vi spelar pjäs.
- En verkstad, för det är jobbigt att måla och bygga på golvet i korridoren.
- Om det är kallt kan det finnas filtar man kan låna.
- Att man kan ha en föräldradag där alla föräldrar kan komma och titta på vad vi
har jobbat med under terminen.

Analys
De allra flesta elever är nöjda med kulturskolan och svaren ligger på en hög
nivå. 2019 har siffrorna sjunkit något och det kan ha olika orsaker. Vi har en
större svarsprocent vilket skulle kunna betyda att elever som inte har
svarat tidigare år nu har deltagit i enkäten. Vi kan också se att det är
betydligt färre bildelever som har svarat 2019, vilka brukar vara mycket
nöjda. Kulturskolan kommer ta med sig resultaten, analysera dem och titta
på hur vi kan fortsätta att utvecklas.
Siffror säger en del, men inte allt. Att se ett barn stråla av lycka när hen
uppträder, eller när en elev som inte talar vårt språk helt plötsligt sjunger
klockrent på svenska, beskriver kulturskolans verksamhet så mycket mer än
vad en enkät kan göra.
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5

Viktiga händelser under året

Ett av kulturskolans större projekt har varit Världens Barn-galan, som gick
av stapeln 7 oktober. Kulturskolan arrangerade galan tillsammans med
Röda Korset och Världens Barn.
Kulturskolans körer medverkade tillsammans med kommunens fyror, som
deltagit i kulturskolans körprojekt. Medverkande artister var Karin
Wistrand, Micke Syd och Erika Olsson med bandet Loud & Clear.
Tillsammans samlade man in ca. 25 000 kronor till världens barn.
Under läsåret 2018 - 2019 har några av kulturskolans äldre teater- och
musikelever satt upp musikteaterföreställningen Trollkarlen från Oz.
Projektet har givit eleverna möjlighet att få spela tillsammans med elever
från andra ämnen och har bidragit till att stärka gemenskapen. Målet var
dels att erbjuda en fördjupning för teatereleverna, dels att bygga broar
mellan teater och musik.
Trollkarlen från Oz spelades två gånger för allmänheten och en gång för
skolklasser. Samtliga kommunens fyror var inbjudna, samt
gymnasiesärskolan och språkintro-elever från Allévux.
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Här är några av läsårets större händelser:























Vernissager med kulturskolans bildelever
Avslutningskonserter och uppspel med musikelever
Podcast-inspelning
Musikelever spelade på flera äldreboenden
Flera Vänstay-träffar med El Sistema
Samspelsdag för länets El Sistema-elever
Kulturskolekalaset
Flute Friday
Stråkträffar
Världens Barngalan i Alléskolans aula
Rädda Barnen-konsert i Adventskyrkan
Luciatåg i Viby kyrka
Hallsbergs lucia
3 olika teaterföreställningar med kulturskolans teatergrupper
3 föreställningar med gymnasiesärskolans ungdomsfritids
Avslutningskonsert med avgångselev
Lunchkonserter på skolor
Musikcaféer i samarbete med ungdomsgården
Sångläger med elever från länets kulturskolor
Lajvläger för länets teaterelever
Pizza med Arco – samspelsdag och konsert med länets stråkelever
Fredagslajv på ungdomsgården
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6

Sammanfattning

Hallsbergsborna kan vara stolta över sin Kulturskola. Det är inte en stor
verksamhet räknat i medarbetare, men vi gör stor skillnad för många barn.
På kulturskolan brinner vi för att alla barn ska få uppleva glädjen i att
uttrycka sig i musik, konst och teater. Kultur stärker, förenar och utvecklar
och ger de som tar det till sig en möjlighet att växa.
Kulturskolans vision är att vara en mötesplats för kulturupplevelser. En
plats där barn och unga får möjlighet att mötas, skapa och växa oavsett
bakgrund. Vi är glada för våra lokaler i ungdomshuset KUBEN som ger oss
förutsättningar att vara den mötesplatsen vi önskar.
Sammanfattningsvis har kan vi konstatera att vi åstadkommit mycket det
här läsåret. Lärarna har jobbat hårt med allt från integrationsprojektet El
Sistema till musikalprojektet Trollkarlen från Oz för äldre elever.
I elevenkäten har vi sett att de allra flesta eleverna är nöjda med
verksamheten och kulturskolan har ett driv att vilja utvecklas. Visst är det
önskvärt med mer resurser så att vi kan korta köerna och ge fler barn
chansen att vara en del av verksamheten, men utifrån förutsättningarna så
har vi en kulturskola som alla kan vara stolta över.

Christina Johansson
Kulturchef

Tjänsteskrivelse

Datum 2019-09-05

Sida 1 av 1

Dnr:18/BIN/153

Rapport sommarutställningen 2019
Ärendebeskrivning

Kulturavdelningen lämnar en rapport om sommarutställningen 2019 ”Tocken Carl”.

Förslag till beslut

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

Ärendet

Sommaren i Bergöös är avslutad. Utställningarna höll öppet 18/6 - 11/8 med öppettiderna tisdag –
söndag kl 10 - 17. I år var det Carl Larsson - minnesåret 1919 - 2019 och i samband med det köptes in
utställningen ”Tocken Carl” från Sundborn. Utställningen handlar om hans liv, både känt och okänt,
ljust och mörkt. Entrépriset till utställningen var även i år 50 kr och i det ingick inträde till de fyra
delarna i huset; sommarutställningen, Bergöövåningen, modelljärnvägen och den historiska
järnvägsutställningen.
Kulturavdelningen lämnar en rapport om årets sommarutställning.

Bildningsförvaltningen
Fredrik Nordvall

Sara Rothstrand

Förvaltningschef

Kultursekreterare

Bilagor
Rapport Sommarutställning 2019

Rapport Sommarutställning 2019
Sommaren i Bergöös är nu avslutad. Utställningarna höll öppet 18/6-11/8 med öppettiderna tisdag –
söndag 10-17. I år var det Carl Larsson - minnesåret 1919-2019 och i samband med det köpte vi in
utställningen Tocken Carl från Sundborn.
Sommaren började med invigning måndagen 17 juni med ca 100 gäster. Bildningsnämndens
ordförande Siw Lunander invigningstalade medan folk minglade med tillhörande snacks och cider.
Efter en rundvandring i huset bjöds på kaffe och rabarberkaka med vaniljsås i Valvet.
Entrépriset till utställningen var fortsatt 50 kr och i det ingick inträde till de fyra delarna i huset;
sommarutställningen, Bergöövåningen, modelljärnvägen och den historiska järnvägsutställningen.
Förra året bjöd vi på gratis bulle och kaffe om man köpte ett inträde. Eftersom vi räknade med fler
besökare i år valde vi att inte bjuda på kaffe och bulle, istället fick alla som betalade inträde ett
erbjudande om att köpa kaffe (eller te/saft) och bulle för 10 kr. Det fungerade väl. Vi fick till och med
en del kommentarer om att fikat var för billigt.
Då utställningen Tocken Carl var så stor räckte inte Konsthallen till. Därför använde vi även Valvet till
utställningen och öppnade upp trappan mellan konsthallen och Valvet. Utställningen var uppdelad i
en ”ljusare” del och en ”mörkare” del och det blev väldigt bra att använda ”Valvet” till den mörkare
delen. I och med att utställningen placerades på två olika plan hade vi en del svårigheter med hur
besökarna skulle gå genom avdelningarna. Vi satte upp mängder av pilar och hänvisningsskyltar till
Valvet och Bergöövåningen men i och med att entrén är på mittenplanet och man kan gå till
modelljärnvägen från konsthallen fick vi inte till något naturligt ”flöde” mellan avdelningarna och det
hände att någon besökare missade antingen Bergöövåningen eller Tocken Carl - delen i Valvet. Trots
det så var besökarna väldigt nöjda och tycke att de knappt hann med att titta på alla delar.
I och med att det var en större utställning vi köpte in från Sundborn räknade vi med lite fler besökare.
Målet var 3000 och det målet klarade vi.

Besöksstatistik
Sommarutställning
Besökare totalt

2014 2015 2016 2017 2018 2019
3246

2032

2091

1564

1953

3260

36

28

26

Varav utländska besökare

91

53 12*

Kvinnor i %, ej barn

53

53

55

55

55

58

Män i %, ej barn

47

47

45

45

45

42

* Mycket osäker siffra

Vi har haft två ansvariga arbetsledare anställda under sommaren och 10 feriearbetare i två
fyraveckorsperioder. Tyvärr fick feriearbetarna bara arbeta två veckor via AMI så vi fick ringa runt till
de som hade blivit placerade hos oss och fråga om de kunde tänka sig att arbeta två veckor till som vi
på Kulturavdelningen och Näringslivsenheten får betala extra för.

Vi lade en hel del av budgeten på marknadsföring i och med minnesåret och storleken på
utställningen. Det föll väl ut men vi kan bli bättre på att använda våra sociala kanaler (Facebook och
Instagram) och vi behöver ha en bättre plan för hur ofta och vem som ska posta inlägg.
Överlag är vi mycket nöjda med sommaren. Besökarna har varit väldigt förtjusta i utställningen
Tocken Carl och har tyckt att de har fått mycket för pengarna. Som tidigare år märker vi att
modelljärnvägen är väldigt populär och det är extra roligt att barn uppskattar den så mycket.

Tjänsteskrivelse

Datum: 2019-09-09

Sida 1 av 2

Dnr:19/BIN/201

Biblioteksplan, Hallsbergs kommun
Ärendebeskrivning

Den nuvarande biblioteksplanen för Hallsbergs kommun har en giltighetstid fram till årets slut. Enligt
beslut i kultur- och fritidsutskottet ska biblioteksplanen revideras under hösten. Arbetet med att
revidera planen behöver därför påbörjas för att en ny biblioteksplan ska kunna antas under våren
2020.

Förslag till beslut

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

Ärendet

Biblioteksplanen för Hallsbergs kommun antogs 2016 och har en giltighetstid som sträcker sig fram
till 2019 års slut.
Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner ha en politiskt antagen biblioteksplan. Det finns även krav
från Kulturrådet att det ska finnas en antagen biblioteksplan för att kommunens bibliotek ska kunna
beviljas bidrag från dem.
På kultur- och fritidsutskottets möte i maj togs beslut om att biblioteksplanen ska revideras under
hösten. Det arbetet behöver nu på börjas, så att en ny biblioteksplan kan antas i början av 2020.
Vid utskottets sammanträde i maj beslutades även att kommunens kulturplan ska revideras under
hösten. Då det för närvarande pågår nyrekrytering av kulturchef kommer arbetet med den planen
förmodligen att senareläggas.
Det som kan påbörjas under hösten är arbetet med att revidera biblioteksplanen, så att det kan
finnas ett utkast färdigt vid årsskiftet. Ett förslag till beslut kan sedan läggas fram under våren 2020,
då en ny kulturchef finns på plats.
Inför arbetet med revideringen finns några frågor för kultur- och fritidsutskottet att diskutera och ta
ställning till:
-

-

Arbetsformer
På vilket sätt vill utskottet vara delaktigt i revideringen av biblioteksplanen?
Tidplan för arbetet?
Giltighetstid
För hur lång tid ska den nya planen gälla?
Innehåll
Vad ska planen innehålla?
Ska de utpekade utvecklingsområdena vara de samma som i nuvarande plan?
Hur ska uppdragen utformas, mer övergripande eller detaljerade?

Den nuvarande biblioteksplanen för Hallsbergs kommun bifogas som bilaga.

Tjänsteskrivelse

Datum: 2019-09-09

Bildningsförvaltningen
Fredrik Nordvall

Anne-Marie Alzén

Förvaltningschef

Bibliotekschef

Bilagor
Biblioteksplan 2016-2019

Sida 2 av 2

Dnr:19/BIN/201

Biblioteksplan 2016-2019
Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som
anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och
de områden som prioriteras under perioden 2016-2019.
Antagen av Kommunfullmäktige 2016-09-26 §80

Inledning
Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för
kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden
2016-2019.
Planen antas av bildningsnämnden och kommunfullmäktige.

Några viktiga styrdokument
• Bibliotekslagen (2013:801)
• Skollagen (2 kap. 36 §, 2010:800)
• UNESCO:s manifest för folk- och skolbibliotek
• FN:s barnkonvention
• Regional biblioteksplan
• Styrsystem för Hallsbergs kommun

Bibliotekslagen i korthet
Varje kommun ska ha ett folkbibliotek och kommuner ska anta biblioteksplaner för sin
verksamhet på biblioteksområdet.
Biblioteken 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.
• Uppmärksamma personer med funktionsnedsättning.
• Ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har
annat modersmål än svenska.
• Vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov.
Följande aspekter är viktiga:

• Medier och tjänster präglas av allsidighet och kvalitet.
• Läsning och tillgång till litteratur.
• Informationsteknik för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.
• Barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning.
• Lån är fria från avgifter.

Skollagen
Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.
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Strategiska områden i styrsystem för Hallsbergs kommun
De strategiska områden som är antagna för Hallsbergs kommun stämmer väl överens med
bibliotekens verksamhet.
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.
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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 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 aktuellt medieutbud.
Mediebeståndet ska vara brett och varierat. Det ska spegla såväl äldre som nyutkommen
litteratur och ta hänsyn till samhällsutvecklingen samt användarnas behov och önskemål.
Det ska finnas medier för personer med särskilda behov och medier på olika språk.
Biblioteket ska säkerställa kvalitativ och opartisk information och verka för att öka
kunskapen om hur informationsteknik används för kunskapsinhämtning.
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.
Skolbiblioteket är en pedagogisk resurs för skolans elever och pedagoger. 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.
Vid nyanställning ska den som anställs ha bibliotekarieutbildning eller annan akademisk
examen som bedöms lämplig för uppdraget.
Läsfrämjande arbete, stöd åt besökarna, handledning vid informationssökning samt
uppsökande verksamhet är basen i det dagliga arbetet. För att kompetensen ska bibehållas
och öka ska återkommande fortbildningsinsatser erbjudas personalen.
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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
• Kungliga bibliotekets arbete med att ta fram en nationell biblioteksstrategi.
• Ökad andel besökare med bakgrund i andra länder.
• Samhällets fortsatta utveckling av digitala tjänster.
• Stora informationsflöden.
• Den tekniska utvecklingen.
• Rapporter om sjunkande läsförmåga hos barn och unga.
• Ändrade kultur- och medievanor.

Utvecklingsområden
Barn och unga
Alla barn och ungdomar har rätt till
bibliotek. Bibliotekens insatser för barn och
ungdomar utgår från FN:s barnkonvention.
Barnens bästa ska alltid komma i främsta
rummet.
Biblioteksverksamheten för barn och
ungdomar är inriktad på insatser som
uppmuntrar och stimulerar litteraturupplevelser, läsning och kunskapssökande.
Bildningsnämnden ansvarar för både folkoch skolbibliotek i kommunen. De har
delvis olika uppdrag, men arbetar med
samma barn och ungdomar. Det läsfrämjande uppdraget är gemensamt för
båda biblioteksformerna.
En utveckling av samverkan mellan folkbiblioteket och skolan gör att kommunens resurser
används effektivt. De båda bibliotekstyperna kompletterar varandra och ger ett helhetsgrepp kring att nå barn och unga.

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 till föräldrar och andra vuxna i barnens
närhet. Folkbiblioteket arbetar främst med läsfrämjande för de minsta barnen samt barns
och ungdomars fritidsläsning.

Folkbibliotek, kommunens uppdrag:
• Revidera den befintliga läsplanen för barn och unga.
• Se över fördelningen av medieanslagen, så att barnboksbeståndet är brett,
aktuellt och tillgängligt för besökarna.
• Minst fyra gånger per år ska biblioteket arrangera aktiviteter som vänder sig
till barn.
• Öka kontakterna och samverkan med förskolorna och familjecentralen.
• Göra en översyn av möblering och utformning av barnavdelningen på
Hallsbergs bibliotek.
• Utveckla metoder för läsfrämjande arbete, både på biblioteket och på
nya platser.
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Skolbibliotek
Samtliga elever ska ha tillgång till skolbibliotek. Skolbiblioteken ska anpassas efter elevernas
behov och utformas så att de lockar till läsning.
Bra skolbibliotek bidrar till att öka elevernas måluppfyllelse när det gäller språkutveckling,
läsförmåga och läsförståelse. De är även en resurs vid informationssökning och värdering
av källor.

Skolbibliotek, kommunens uppdrag:
• Öka samarbetet mellan folkbibliotek och skolor för att utveckla skolbiblioteken.
• Tillsammans med skolan arbeta för att det ska finnas bemannade skolbibliotek
på samtliga grundskolor. Fokus får i första skedet ligga på att stimulera läslust
samt ge möjlighet till lån, både till skolarbeten och för hemlån.
• En skolbiblioteksplan bör tas fram om behov och möjlighet att utveckla
tjänsterna på skolbiblioteket till att vara än mer stödjande för elevernas lärande
och språkutveckling.
• Målsättningen är att samtliga elever ska erbjudas en likvärdig tillgång till
skolbiblioteksresurser.
• Utformningen av skolbibliotekslokalerna ses över tillsammans med skolorna.

Samverkan
Biblioteksverksamheten präglas av öppenhet. Andra aktörer kan berika och bredda
bibliotekets utbud.

Samverkan, kommunens uppdrag:
• Vara öppna för olika typer av samarbete och samverkan på lokal nivå. Det
kan vara både andra avdelningar inom kommunen och externa aktörer. Det
kan också handla om samarbeten där biblioteket är delaktigt i aktiviteter
utanför de egna lokalerna.
• Söka samarbeten för att nå ut med information om biblioteksverksamheten till
nya medborgare.
• Undersöka förutsättningarna för ett större samarbete med andra folkbibliotek i
Sydnärke.
• Delta i regional samverkan med andra bibliotek.
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Tillgänglighet
Biblioteket är till för alla på lika villkor oavsett bakgrund. Det är tillgängligt så väl fysiskt
som till innehåll och ger tillgång till information och upplevelser. Biblioteket tillhandahåller en miljö där människor kan vistas och mötas.
Besökarnas idéer och förslag ska tillvaratas på olika sätt.
Biblioteket ska erbjuda och förmedla information om anpassade medier för personer med
särskilda behov, till exempel personer med läsnedsättning.
Bibliotekets uppgift är också att öka den digitala delaktigheten och erbjuda tillgång till
informationsteknik.

Tillgänglighet, kommunens uppdrag:
• Se över huvudbibliotekets lokalbehov för att få en biblioteksmiljö som är
anpassad till det moderna bibliotekets funktion.
• Arbeta med att göra biblioteket och dess tjänster synligt och känt. Utnyttja
olika former av kanaler för att informera och locka till användning av det
biblioteket erbjuder.
• Utarbeta medieriktlinjer för bibliotekets inköpsarbete.
• Göra översyn av den befintliga biblioteksstrukturen i form av filialer och
skolbibliotek, för att ta fram förslag om hur den ska utformas i framtiden.
Prioriteringen ska vara att i första hand nå barn och unga.
• Genomföra aktiviteter för vuxna som är kopplade till läslust och intresse för
litteratur.
• Söka nya sätt för uppsökande verksamhet med målet att nå ut till fler 		
människor.
• Undersöka på vilka sätt biblioteket kan vara en plats för medborgarinformation
av olika slag. I första hand för kommunal information.
• Se hur biblioteket på bästa sätt kan bidra till att öka den digitala delaktigheten
för de personer som inte har kunskap om eller tillgång till tekniken för
databaserad information och tjänster.

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 2019.
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Tjänsteskrivelse

Datum 2019-09-03

Sida 1 av 1

Dnr:19/BIN/176

Rapport om sommaren på Alléhallen
Ärendebeskrivning

Fritidschefen informerar om den gångna sommaren på Alléhallen.

Förslag till beslut

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

Ärendet

Fritidschefen informerar om den gångna sommaren på Alléhallen. Antalet sålda sommarkort var
224 st för barn/ungdomar, att jämföra med 350 st 2018, och 100 st för vuxna (77 st 2018).

Bildningsförvaltningen
Fredrik Nordvall

Tobias Fornbrant

Förvaltningschef

Fritidschef

Tjänsteskrivelse

Datum 2019-09-04

Sida 1 av 1

Dnr:19/BIN/269

Ny hyrestaxa för konstgräsplanen
Ärendebeskrivning

Sedan 1 januari 2019 är det Hallsbergs kommun som ansvarar för uthyrningen av konstgräsplanen.
Tidigare låg detta ansvar på Sydnärkes utbildningsförbund. I och med det övertagna ansvaret är det
lämpligt att se över hyrestaxorna och revidera dessa.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta om reviderade hyrestaxor för
kommunens konstgräsplan i enlighet med bilagt förslag.

Ärendet

Sedan 1 januari 2019 är det Hallsbergs kommun som ansvarar för uthyrningen av konstgräsplanen.
Tidigare låg detta ansvar på Sydnärkes utbildningsförbund. I och med det övertagna ansvaret är det
lämpligt att se över hyrestaxorna och revidera dessa. Fritidschefen har gjort ett förslag enligt bilaga.

Bildningsförvaltningen
Fredrik Nordvall

Tobias Fornbrant

Förvaltningschef

Fritidschef

Bilagor
Förslag hyrestaxor konstgräsplan

2019-09-04

Förslag hyrestaxor konstgräsplan
Hyrestaxor i dagsläget
Lag från Hallsberg, Askersund och Laxå kommun
Träning kl. 15.30-17.00

100 kr/h

Träning kl. 17.00-18.00

Hel plan 250 kr/h, halv plan 150 kr/h

Träning kl. 18.00-22.00

Hel plan 350 kr/h, halv plan 250 kr/h

Match, alla tider

900 kr/2h

(Under sommarperioden (1/5 – 31/10) har Hallsbergsföreningar betalat 50 kr/h för ungdom och 100
kr/h för vuxna.)
Lag från övriga kommuner
Träning

Hel plan 500 kr/h, halv plan 350 kr/h

Match

1500 kr/2h

Förslag att gälla från 1 januari 2020
Hallsbergsföreningar under vinterperioden 1/11 – 30/4
Ungdom (upp till 20 år)

Hel plan 150 kr/h, halv plan 300 kr/h, match 200 kr/h

Vuxen (från 21 år)

Hel plan 300 kr/h, halv plan 200 kr/h, match 400 kr/h

Övriga

Hel plan 450 kr/h, halv plan 300 kr/h, match 600 kr/h

Hallsbergsföreningar under sommarperioden 1/5 – 31/10
Ungdom

Hel plan 50 kr/h

Vuxen

Hel plan 100 kr/h

Gällande hyrestaxor i Kumla kommun
Ungdom

Hel plan 40 kr/h, halv plan 20 kr/h

Vuxen

Hel plan 80 kr/h, halv plan 40 kr/h, match 250 kr/h

Övriga

Hel plan 700 kr/h, halv plan 350 kr/h

Gällande hyrestaxor i Örebro kommun
Ungdom

Hel plan 250 kr/h

Vuxen

Hel plan 510 kr/h

Övriga

610 kr/h

Tjänsteskrivelse

Datum: 2019-09-04

Sida 1 av 1

Dnr:19/BIN/270

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.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att ge fritidschefen i uppdrag 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 10 st), av vilka 5 st är aktiva med
verksamhet i huset; 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 eller att renovera.

Bildningsförvaltningen
Fredrik Nordvall

Tobias Fornbrant

Förvaltningschef

Fritidschef

Tjänsteskrivelse

Datum 2019-09-03
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Dnr:19/BIN/184

Rapport Sommarlovsaktiviteter
Ärendebeskrivning

Fritidskonsulenten informerar om den gångna sommaren och de aktiviteter, inklusive
kolloverksamheten, som arrangerats för barn och unga i Hallsbergs kommun.

Förslag till beslut

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

Ärendet

Sveriges kommuner får bidrag av staten för att erbjuda sommarlovslediga barn och ungdomar
kostnadsfria aktiviteter på sommarlovet. På utskottet informerar Hallsbergs kommuns
fritidskonsulent om vilka aktiviteter, inklusive kollo, som anordnats under den gångna sommaren och
hur deltagandet varit.

Bildningsförvaltningen
Tobias Fornbrant

Anna Björkman

Fritidschef

Fritidskonsulent

Bilagor
<Ange eventuella bilagor>

