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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-02

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott
HALLSBERGS KOMMUN
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum
Protokollet innehåller
paragraferna
Datum för överklagan
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott
2021-03-02
§§
till och med
Bildningsnämndens förvaltningskontor
________________________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-02

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott

Ärendelista
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§ 10
§ 11

Justerare signatur

Sammanträdets inledning
Rapport El Sistema på Stocksätterskolan
Kommunala föreningsdrivna anläggningar
Anläggningsbidrag och aktivitetsbidrag
Avtal föreningslokaler
Rapport antal elever i kulturskolans verksamhet läsåret 20/21
Rapport åtgärder på grund av pandemin på kommunens kulturverksamhet
Investeringsbudget fritidsanläggningar 2021
Rapporter
Övriga frågor
Sammanträdets avslutning

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-02

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott

§ 1- Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1. Ordförande Siw Lunander (S) förklarar mötet öppnat
2. Dagordningen godkänns av kultur- och fritidsutskottet
3. Ingen anmälan om jäv
4. Kultur- och fritidsutskottet väljer jämte ordförande Emelie McQuillan (M) till justerare

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdets inledning
§1
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-02

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott

§ 2 - Rapport El Sistema på Stocksätterskolan
(21/BIN/132)

Ärendebeskrivning
Kulturchefen rapporterar att El Sistema-projektet avslutas efter fyra år på Stocksätterskolan.
Kulturchefen önskar utreda om det finns en möjlighet och vilja för en fortsättning

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att ge kulturchefen i
uppdrag att utreda om projektet El Sistema kan förlängas eller permanentas.
Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet
Ulrika Johansson föredrar ärendet och informerar om bakgrunden till projektet. El Sistema är
ett integrationsprojekt vars syfte är att arbeta med sammanhållning och värdegrund
samt främja språkutveckling och låta eleverna komma i kontakt med kulturen. Projektet
löper ut nu efter vårterminen 2021.
Ordförande föreslår att kulturchefen får i uppdrag att presentera utredningen på
bildningsnämndens sammanträde 20 april.
I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att ge kulturchefen i uppdrag att utreda om projektet El
Sistema kan förlängas eller permanentas samt att utredningen presenteras på
bildningsnämndens sammanträde 20 april.

Beslutsunderlag


Rapport El Sistema på Stocksätterskolan

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Rapport El Sistema på Stocksätterskolan
§2
21/BIN/132
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Tjänsteskrivelse

Datum: 2021-02-17

Sida 1 av 1

Dnr:21/BIN/132

Rapport El Sistema på Stocksätterskolan
Ärendebeskrivning

Kulturchefen rapporterar att El Sistema-projektet avslutas efter fyra år på Stocksätterskolan.
Kulturchefen önskar utreda om det finns en möjlighet och vilja för en fortsättning.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att ge kulturchefen i uppdrag att
utreda om projektet El Sistema kan förlängas eller permanentas.

Ärendet

Kulturchefen rapporterar att El Sistema-projektet avslutas efter fyra år på Stocksätterskolan.
Kulturchefen önskar utreda om det finns en möjlighet och vilja för en fortsättning.
El Sistema är ett projekt som har pågått på Stocksätterskolan sedan 4 år tillbaka. Med musiken som
medel skapar man samhörighet i grupperna, tränar språket och får möjlighet att uppträda inför
publik vid ett flertal tillfällen varje år.
El Sistema ska verka där behoven är som störst och bjuda in barn som inte självklart är delaktiga i
kulturlivet. Barn som inte tidigare kommit i kontakt med den svenska kulturskolan får en ingång, inte
bara till kulturskolan utan också till det svenska samhället och dess kulturinstitutioner.
Projektet har varit mycket uppskattat av både barn, vårdnadshavare och skolans personal.
Kulturchefen önskar få ett uppdrag att utreda om projektet kan förlängas eller permanentas.
☐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
Jonas Bergman Wallin

Ulrika Johansson

Tf. förvaltningschef

Kulturchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-02

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott

§ 3 - Kommunala föreningsdrivna anläggningar
(21/BIN/129)

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 ökat fastighetsägaransvar utredas.
På kultur- och fritidsutskottet den 12/11 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 den 2/3 2021 redovisar
fritidschefen hur arbetet går.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att informationen om det
pågående arbetet läggs till handlingarna.
Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet
Tobias Fornbrant föredrar ärendet och uppdaterar om det aktuella läget. Arbetet är inte
klart än, Tobias inväntar samtliga utredningar.
I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att informationen om det pågående arbetet läggs till
handlingarna.

Beslutsunderlag




Kommunala föreningsdrivna anläggningar Tjänsteskrivelse
Statusrapport föreningslokal Vretstorps IF 2021-01-17
Hyresberäkning - Vretstorps IF

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunala föreningsdrivna anläggningar
§3
21/BIN/129
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Tjänsteskrivelse
2021-02-16

Sida 1 av 2

Dnr: 21/BIN/129

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 den 12/11 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 den 2/3 2021 redovisar fritidschefen hur arbetet går.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att informationen om det
pågående arbetet läggs 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 men behöver då ta in hyra, vilket förslagsvis görs från BIF och
fritidsavdelningen likt förhållandet är i övriga fall då föreningar nyttjar kommunala anläggningar. BIF
hyr då i första hand av DOS och föreningarna hyr eller nyttjar i andra hand av BIF.
På utskottet den 2/3 2021 informerar fritidschefen om det pågående arbetet.
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Tjänsteskrivelse
2021-02-16

Sida 2 av 2

Dnr: 21/BIN/129

☐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
Jonas Bergman Wallin

Tobias Fornbrant

Förvaltningschef

Fritidschef

Bilagor
Statusrapport föreningslokal Vretstorps IF 2021-01-17
Hyresberäkning Vretstorps IF
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SAC 2021-01-16

Statusrapport Vretstorps IF:s föreningslokal Vretstorp
Bedömning av byggnadens byggnadstekniska skick och renoveringsbehov.

Byggnaden sed från fotbollsplanen.

Innehåll
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Orientering……………………………………………………………………………………………
Uppdrag………………………………………………………………………………………………..
Objekt……………………………………………………………………………………………………
Metod…………………………………………………………………………………………………..
Resultat, byggnadstekniskt invändigt…………………………………………………….
Resultat, byggnadstekniskt utvändigt……………………………………………………
Resultat, utvändiga fristående förrådet………………………………………………..
Resultat, el-, vs- och ventilationsinstallationer……………………………………..
Resultat brandskydd……………………………………………………………………………..
Diskussion och slutsats………………………………………………………………………….

2
2
2
2
3-5
5-6
6
6
6
7

1 (7)
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1

Orientering

Actins Byggkonsult har på uppdrag av Hallsbergs kommun genomfört en in- och utvändig
statusbesiktning av Vretstorps IF:s föreningslokal i Vretstorp, belägen vid Fredriksbergs skola.
Nybyggnadsår är enligt uppgift 1993.
Kartan nedan visar byggnadens placering och adress

2

Uppdrag

Syftet med statusbesiktningen av byggnaden är att få en bild över skicket och vad som behöver
renoveras. Denna rapport ger en tydlig bild över byggnadens skick.

3

Objekt

Byggnaden är grundlagd på platta på mark. Panelbeklädd trästomme, yttertak av råspont och
betongtakpannor.

4

Metod

Statusbesiktningen är genomförd av Svante Actins som har gjort en okulär besiktning av byggnaden
såväl invändigt som utvändigt. Denna statusbesiktning har gjorts på följande delar: Grund, fasad och
inomhusmiljön inklusive fläktrum på vind. Mark och yttertak har ej besiktats på grund av snö, ej
heller vinden. Samtliga rum har besiktats.
Besiktningen utfördes 2021-01-12.
2 (7)
Page 14 of 53

SAC 2021-01-16

5

Resultat

Resultatet presenteras nedan.
Byggnadstekniskt, invändigt:
Generellt är samtliga ytskikt, golv, väggar och tak i ett gott skick med tanke på byggnadens ålder och
användningsområde.
Ytskikt: I huvudsak är alla golv de ursprungliga, det vill säga från det huset uppfördes. Golven består
av plastmattor och Marmofloor (två komponents golvfärg). Det finns några få skador bl.a. i det stora
samlingsrummet. Golvmattan i duschrummet närmast fotbollsplanen bytes för några år sedan.
Golvet i gymmet är relativt slitet efter vikter som släppts ner och annat slitage, dock är omfattningen
av skador normal med tanke på att det är ett gym som är några år gammalt.
Samtliga väggar i publika utrymmen ommålades för något år sedan, det gäller samlingslokalen, köket,
omklädningsrum, vindfång m.m.
Väggmattan i duschrummet närmast fotbollsplanen (det norra duschrummet) bytes enligt uppgift
runt 2017.
Undertaken är okey.
Rumskompletteringar: Innerdörrar inklusive beslag, kakel, sakvaror (toalettpappershållare, speglar,
papperskorgar gardinbeslag, fönsterbänkar etc.) håller en normal standard för denna typ av byggnad,
ålder och användningsområde. Ett fåtal dörrar är relativt slitna. Lås i skalskyddet är av typen iLoq.
Kökssnickerierna: Är relativt slitna.
Bastun: Bastupanelen och lavarna i bastun bör bytas inom några år.
Fläktrummet: På golvet i fläktrummet finns det märken efter att det stått vatten där, enligt
vaktmästaren var det efter ett takläckage vid en ventilationsgenomföring. Golvet var inte fuktigt vid
besiktningstillfället.

Notering: Vitvaror och tvättstugemaskiner ägs av föreningen.

3 (7)
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Byggnadstekniska brister invändigt:
Vikväggen i samlingslokalen fungerar ej, vilket är vanligt i denna typ av byggnad.
I gymmet finns det en nivåskillnad på golven, denna bör kontrastmarkeras.
Golvmattan i damernas duschrum (duschrummet närmast gymmet), har en stor skada, några små
skador och sprickor i uppviken. Väggmattan har släppt och har blåsor. Utbyte (eller reparation) krävs
snarast för att det inte skall uppstå större skador på konstruktionen. Taket bör målas i samband med
byte av golv- och väggmatta.
Se foton nedan.

Golvet i damernas omklädningsrum, det södra omklädningsrummet som är närmast gymnastiksalen,
har relativt stora sprickor, dessa bör hållas under bevakning. Det är troligen krympsprickor som är
ytliga och ofarliga. Se fotot nedan.

4 (7)
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Väggmattan i domarrummet har spruckit i svetsen, behöver åtgärdas snarast, se fotot nedan.

I slussen utanför gymmet är det en stor skada bakom dörren, se fotot nedan.

Byggnadstekniskt utvändigt:
Panelen är bra, mindre fuktskador där stuprören ej gått ner i dagvattenanslutningen.
Yttertaket av betongpannor ser bra ut sett nerifrån.
Fönsterna är av trä/aluminium och är i mycket gott skick.
5 (7)
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Byggnadstekniska brister utvändigt:
Slamfärgen har krackelerat mycket på södra och västra sidan, färgen har förts på för tjockt.
Hängrännor och stuprör behöver ses över, omvikningskupan på södra sidan har lossnat, stuprör
ansluter ej till dagvattensystemet.
Utvändiga förrådet:
Det finns även ett utvändigt fristående förråd, detta besiktades endast utvändigt, det såg bra ut.
Noteras bör att utvändiga väggskåpet (elcentralen) saknade lås.
Elinstallationen:
Treledarsystem. Samtliga uttag jordade.
Belysningen är sedan byggnaden uppfördes, i huvudsak är armaturerna av typen T5 eller T8.
Rekommendation elinstallationen:
Et utbyte av samtliga belysningsarmaturer till LED med rörelsevakt rekommenderas, PIR är att
förorda. Detta kommer att ge en energibesparing, en minskad kostnad för drift och underhåll i form
av utbyte av lysrör. Det kommer även bli en bättre belysning.
Värme och sanitet:
Byggnaden värms upp med golvvärme, termostater i merparten av rummen. Kansliet upplevs som
kallt vid kall väderlek, kansliet är beläget i ytterhörnet i nordväst. I övrigt fungerar golvvärmen bra
enligt uppgift.
WC-stolar, tvättställ och armaturer (blandare) är sedan huset byggdes. Dess ålder gör att service och
reparationer kommer att öka.
I norra duschrummet har det monterats begagnade Heno-paneler (mekaniska duschpaneler). Dessa
verkar fungera bra. I damernas duschrum sitter de ursprungliga duschblandarna.
Ventilationsanläggningen:
Korsströmsvärmeväxlare Exhausto VEX 5E.
El-batteriet är borttaget i ventilationsaggregatet.
Med tanke på att aggregatet är 27 år gammalt kommer det att krävas ett utbyte eller reparation
inom några år.
Ett utbyte av aggregatet är att rekommendera men detta kan medföra en ombyggnad av
kanalsystemet, detta behöver utredas av sakkunnig.
Brandskydd:
Handbrandsläckare saknas, det bör åtminstone finnas en i köket/serveringen.
Det finns brister gällande utrymningsskyltning.

6 (7)
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6

Diskussion / Slutsats

Det kan konstateras att underhållet har skötts bra, byggnaden är generellt i ett gott skick.
Såväl invändigt som utvändigt ger byggnaderna ett gott intryck.
En del åtgärder så som golv- och väggmattan i damernas duschrum och väggmattan i domarrummet
behöver åtgärdas snarast.
Brandskyddet måste säkerställas.
Regnvattensystemet bör åtgärdas då det förorsakar onödiga rötskador och är enkelt att åtgärda.
Ett normalt periodiskt underhåll kommer att krävas på sikt.
Isoleringen på vinden behöver ses över, detta gjordes ej då det var isigt på marken och en stege ej
kunde ställas upp (en invändig vindslucka hittades inte).
Slutsats: Sett till ett sammanvägt resonemang där hänsyn tas till, byggnadens ålder, byggnadstyp,
teknisk status, renoveringsbehov och användningsområde kan konstateras att byggnaden generellt
är i ett bra skick.

Svante Actins, Byggnadsingenjör
På uppdrag av Bisera Cajo Hallsbergs kommun
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HYRESBERÄKNING
Objekt:
Beskrivning:

Arb.nr:
Objektnr enl
kontosträng:

Vretstorps IF övertagande av lokal

LOA:

530 m2

Aktiverad för kapitaltjänstkostnad
Lämnad för aktivering

datum
datum

HYRESKALKYL
Ingångsvärde i befintlig lokal

146 kr/m2

77 280 kr

125 kr/m2

66 250 kr

225 kr/m2

119 250 kr
262 780 kr

495,8113208 kr/m2

262 780 kr

Bokfört värde eller bef. hyra bedöms från fall till fall

Grundkostnad
Planerat underhåll

Driftkostnad inkl. förvaltning
SUMMA

HYRA/ÅR
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restvärde 2021 02 16
avskrivning & ränta 2020

184000
77280
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-02

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott

§ 4 - Anläggningsbidrag och aktivitetsbidrag
(21/BIN/127)

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.
På kultur- och fritidsutskottet 2020-11-24 presenterades ett förslag på ändrade regler för
anläggningsbidrag och aktivitetsbidrag. Beslut togs om att stycket om nattvandring (i de
befintliga reglerna) inte längre ska tas hänsyn till vid beslut om bidrag och att det
tillsammans med övriga förändringar revideras samtidigt som ärendet om föreningsdrivna
anläggningar beslutas samt att utskottet lägger övrig information till handlingarna i väntan
på att processen kring ansvar kring fastighetsunderhåll och hyresförhållanden gällande de
kommunala föreningsdrivna anläggningarna blir klar.
På kultur- och fritidsutskottet 2021-03-02 informerar fritidschefen om den pågående
processen.

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

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet
Tobias Fornbrant föredrar ärendet. Det hänger ihop med ärendet om kommunala
föreningsdrivna anläggningar, då det kan bli aktuellt att justera villkoren för
anläggningsbidrag beroende på utfall på ärendet om anläggningarna.
I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna i väntan på att
processen kring ansvar för fastighetsunderhåll och hyresförhållanden gällande de
kommunala föreningsdrivna idrottsanläggningarna blir klar.

Beslutsunderlag



Justerare signatur

Anläggningsbidrag och aktivitetsbidrag Tjänsteskrivelse
Regler och villkor för föreningsbidrag i Hallsbergs kommun
Förslag ändrade regler anläggningsbidrag och aktivitetsbidrag
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-02

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott
Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Anläggningsbidrag och aktivitetsbidrag
§4
21/BIN/127
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Tjänsteskrivelse
2021-02-15

Sida 1 av 2

Dnr: 21/BIN/127

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.
På kultur- och fritidsutskottet 2020-11-24 presenterades ett förslag på ändrade regler för
anläggningsbidrag och aktivitetsbidrag. Beslut togs om att stycket om nattvandring (i de befintliga
reglerna) inte längre ska tas hänsyn till vid beslut om bidrag och att det tillsammans med övriga
förändringar revideras samtidigt som ärendet om föreningsdrivna anläggningar beslutas samt att
utskottet lägger övrig information till handlingarna i väntan på att processen kring ansvar kring
fastighetsunderhåll och hyresförhållanden gällande de kommunala föreningsdrivna anläggningarna
blir klar.
På kultur- och fritidsutskottet 2021-03-02 informerar fritidschefen om den pågående processen.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att lägga informationen 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.
På kultur- och fritidsutskottet 2020-11-24 presenterades ett förslag på ändrade regler för
anläggningsbidrag och aktivitetsbidrag. Beslut togs om att stycket om nattvandring (i de befintliga
reglerna) inte längre ska tas hänsyn till vid beslut om bidrag och att det tillsammans med övriga
förändringar revideras samtidigt som ärendet om föreningsdrivna anläggningar beslutas samt att
utskottet lägger övrig information till handlingarna i väntan på att processen kring ansvar kring
fastighetsunderhåll och hyresförhållanden gällande de kommunala föreningsdrivna anläggningarna
blir klar.
På kultur- och fritidsutskottet 2021-03-02 informerar fritidschefen om den pågående processen.
Utredningen av de kommunala föreningsdrivna idrottsanläggningarna, inklusive framräkning av
hyresnivå, är ännu inte färdig.

☐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.
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Tjänsteskrivelse
2021-02-15

Bildningsförvaltningen

Jonas Bergman Wallin

Tobias Fornbrant

Förvaltningschef

Fritidschef

Bilagor
Regler och villkor för föreningsbidrag
Förslag till ändring av regler för anläggningsbidrag och aktivitetsstöd
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Sida 2 av 2

Dnr: 21/BIN/127

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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Datum

2017-03-29

Sida

16/bin/62

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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Datum

2017-03-29

Sida

16/bin/62

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.
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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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-02

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott

§ 5 - Avtal föreningslokaler
(21/BIN/128)

Ärendebeskrivning
Fritidschefen har fått i uppdrag att se över villkoren för föreningars möjligheter att på
”heltid” nyttja eller hyra kommunala lokaler, samt att teckna avtal med berörda föreningar.
På kultur- och fritidsutskottet den 2 mars redogör fritidschefen för det pågående arbetet.
Ärendet kommer att behandlas vidare på bildningsnämnden den 20 april.

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

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet
Tobias Fornbrant föredrar ärendet, redogör för det pågående arbetet.
Siw Lunander (S), med instämmande av Andreas Zakrisson (C), anser att ärendet borde vara
en del av ärendet om kommunala föreningsdrivna anläggningar för att få ett helhetsgrepp.
Ärendet kan därför inte beslutas av bildningsnämnden 20 april, men nämnden kan få
information om det pågående arbetet.
I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

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

Beslutsunderlag



Avtal föreningslokaler
Kommunala lokaler som nyttjas av idrottsföreningar

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
2021-02-18

Sida 1 av 1

Dnr:21/BIN/128

Avtal föreningslokaler
Ärendebeskrivning

Fritidschefen har fått i uppdrag att se över villkoren för föreningars möjligheter att på ”heltid” nyttja
eller hyra kommunala lokaler, samt att teckna avtal med berörda föreningar.

Förslag till beslut

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

Ärendet

Fritidschefen har fått i uppdrag att se över villkoren för föreningars möjligheter att på ”heltid” nyttja
eller hyra kommunala lokaler, samt att teckna avtal med berörda föreningar. På kultur- och
fritidsutskottet den 2 mars redogör fritidschefen för det pågående arbetet. Ärendet kommer att
behandlas vidare på bildningsnämnden den 20 april.

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

Bildningsförvaltningen
Jonas Bergman Wallin

Tobias Fornbrant

Förvaltningschef

Fritidschef

Bilagor
Kommunala lokaler som nyttjas av idrottsföreningar
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Bilaga

2021-02-18

Kommunala lokaler som nyttjas av idrottsföreningar
Nedan förteckning visar kommunala lokaler som nyttjas av idrottsföreningar i kommunen.
Undantagna är föreningar som har nyttjanderätt på kommunala anläggningar och själva står för
skötseln av dessa.
IFK Hallsberg Hockey
Sydnärkehallen: Kansli, cafeteria, tävlingsexpedition/klubbrum, förråd, gym, omklädningsrum och
sliprum
IFK Hallsberg Fotboll
Paviljongen: Kansli, förråd och omklädningsrum
Domartornet: Cafeteria
Stocksäters IF (Friidrott)
Domartornet: Tävlingsexpedition/klubbrum och förråd
Paviljongen: Förråd
Alléhallen: Förråd
HK Järnvägen (Handboll)
Alléhallen: Kansli och förråd
SK Tranan (Konståkning)
Sydnärkehallen: Förråd
Hallsbergs Brottarklubb
Alléhallen: Expedition/klubbrum, förråd, gym (ihop med Alléskolan)
Järnvägens Badmintonklubb
Sydnärkehallen: Förråd

1(1)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-02

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott

§ 6 - Rapport antal elever i kulturskolans verksamhet läsåret 20/21
(21/BIN/131)

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

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att informationen läggs till
handlingarna.
Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet
Ulrika Johansson föredrar ärendet. Det finns inga exakta siffror ännu, de kommer att
redovisas vid nästa utskott. Kulturskolan har sett en minskning i antalet elever det senaste
året. De har inte antagit nya körelever, eller nya elever till någon gruppundervisning, det
senaste året på grund av pandemin. De har kunnat anta elever till enskild undervisning.
I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

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

Beslutsunderlag


Rapport Antal elever i kulturskolans verksamhet

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
2021-02-17

Sida 1 av 1

Dnr: 21/BIN/131

Rapport antal elever i kulturskolans verksamhet läsåret 20/21
Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

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

Ärendet

Kulturchefen rapporterar antalet elever i kulturskolans verksamhet och antal elever i kö läsåret
2020/2021.
☐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
Jonas Bergman Wallin

Ulrika Johansson

Förvaltningschef

Kulturchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-02

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott

§ 7 - Rapport åtgärder på grund av pandemin på kommunens
kulturverksamhet
(21/BIN/141)

Ärendebeskrivning
Kulturchefen rapporterar om de åtgärder som gjorts på grund av Coronapandemin på
kommunens kulturverksamheter.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att informationen läggs till
handlingarna.
Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet
Ulrika Johansson föredrar ärendet. Kulturskolan har åter startat undervisning på plats, men
haft mycket distansundervisning tidigare. De har ännu ingen gruppundervisning eller
konsertverksamhet. Eleverna får viss kompensation genom att terminsavgiften halverats
under vårterminen. Kulturskolan har pausat den integrerade verksamheten som de har i
grundskolan, förutom El Sistema som är igång. Biblioteksverksamheten har haft öppet med
begränsningar, men de har aldrig haft stängt. Efter 9 februari har de sett över verksamheten
och nu är biblioteket något mer tillgängligt. De har öppet för kortare ärenden, studierum och
släktforskarrum är fortfarande stängda. Besökare får boka tid för att låna en dator, men inte
för att låna böcker eller läsa en tidning.
I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

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

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse Åtgärder kulturverksamheten på grund av pandemin

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Rapport åtgärder på grund av pandemin på
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§7
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Tjänsteskrivelse
2021-02-16

Sida 1 av 1

Dnr: 21/BIN/141

Rapport åtgärder på grund av pandemin på kommunens
kulturverksamhet
Ärendebeskrivning

Kulturchefen rapporterar om de åtgärder som gjorts på grund av Coronapandemin på kommunens
kulturverksamheter.

Förslag till beslut

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

Ärendet

Kulturchefen rapporterar om de åtgärder som gjorts på grund av Coronapandemin på kommunens
kulturverksamheter.
Med anledning av restriktionerna i samhället på grund av pandemin har kulturskolans undervisning
bedrivits digitalt och på distans under kortare och längre perioder. Stora delar av kulturskolans
gruppundervisning har större delen av läsåret bedrivits digitalt eller fått ställas in. Med anledning av
detta så har alla kursavgifter reducerats till hälften vårterminen 2021.
Kulturskolan har i samråd med grundskolorna valt att pausa den integrerade undervisningen under
delar av höstterminen och i början av vårterminen.
Från mitten av november 2020 har biblioteket haft öppet med begränsningar, vilket har inneburit att
besökare varit tvungna att boka tid för besök. Från och med den 9 februari har man ökat
tillgängligheten något på Hallsbergs bibliotek. Det innebär bland annat att nu får 10 besökare vistas i
lokalen samtidigt. Biblioteket är endast öppet för korta ärenden. Studieplatserna, studierummet och
släktforskardatorn är inte tillgängliga. Du måste boka en tid för att använda en dator. Du behöver
inte längre boka en tid för att låna böcker eller läsa tidningen.

☐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
Jonas Bergman Wallin

Ulrika Johansson

Förvaltningschef

Kulturchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-02

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott

§ 8 - Investeringsbudget fritidsanläggningar 2021
(21/BIN/130)

Ärendebeskrivning
Fritidsavdelningen har gjort ett förslag på prioriterade investeringar i fritidsanläggningar
2021.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet att godkänna förslaget på
prioriterade investeringar i fritidsanläggningar 2021 för vidare behandling i
Bildningsnämnden.
Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet
Tobias Fornbrant föredrar ärendet och informerar om vilka förslag på investeringar
bildningsförvaltningen arbetat fram. Utegym är vanliga önskemål från kommuninvånare att
det ska ordnas i de olika orterna i kommunen.
Siw Lunander (S) ställer frågan om fler kommande investeringar och anser att listan med
kommande investeringar bör fyllas på till att ärendet tas upp i bildningsnämnden samt ställer
frågan om det finns investeringar som behöver prioriteras redan nu.
Fritidschefen svarar att bryggan vid Gallabergsbadet och belysningen i Hjortkvarn är något
som behöver prioriteras.
Emelie McQuillan (M) föreslår att bänkbord också ska prioriteras.
Ordförande föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att prioritera
investeringarna bryggan vid Gallabergsbadet, belysningen i Hjortkvarn samt bänkbord och
att bildningsnämnden informeras om detta på sammanträdet i april.
Utskottet beslutar enligt ordförandes förslag.

Beslut
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att prioritera investeringarna bryggan vid
Gallabergsbadet, belysningen i Hjortkvarn samt bänkbord och att bildningsnämnden
informeras om detta på sammanträdet i april.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Investeringsbudget fritidsanläggningar 2021
Prioriterade investeringar fritidsanläggningar 2021

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
2021-02-16

Sida 1 av 1

Dnr:21/BIN/130

Investeringsbudget fritidsanläggningar 2021
Ärendebeskrivning

Fritidsavdelningen har gjort ett förslag på prioriterade investeringar i fritidsanläggningar 2021.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet att godkänna förslaget på prioriterade
investeringar i fritidsanläggningar 2021 för vidare behandling i Bildningsnämnden.

Ärendet

Bildningsförvaltningen har sedan några år tillbaka en särskild investeringsbudget för idrotts- och
fritidsanläggningar. Fritidsavdelningen har gjort ett förslag på prioriterade investeringar 2021 samt
specificerat övriga investeringsbehov.

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

Bildningsförvaltningen
Jonas Bergman Wallin

Tobias Fornbrant

Förvaltningschef

Fritidschef

Bilagor
Prioriterade investeringar fritidsanläggningar 2021
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Bilaga

Dnr 21/BIN/130

2021-02-18

Prioriterade investeringar fritidsanläggningar 2021
Föreslagna investeringar 2021







Brygga Gallabergsbadet, Vretstorp 150 tkr
Belysning (strålkastare och stolpar) isbana Hjortkvarn, 100 tkr
Belysning (strålkastare) isbana Svennevad, 25 tkr
Bänkbord (10 bord) till badplatser, Motorp, Kuben och idrottsplatser 25 tkr
Elljusspår (belysning, beläggning, markjusteringar m.m) 250 tkr
Friluftsbad (renovering omklädningsbyggnad Svennevad m.m) 250 tkr

Övriga investeringsbehov


Utegym Östansjö, Pålsboda, Sköllersta, Hjortkvarn 500 tkr
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-02

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott

§ 9- Rapporter
Ärendebeskrivning
Inga rapporter det här sammanträdet.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-02

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott

§ 10- Övriga frågor
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor det här sammanträdet.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Övriga frågor
§ 10
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-02

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott

§ 11- Sammanträdets avslutning
Ärendebeskrivning
Ordförande tackar för sammanträdet och avslutar detsamma.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdets avslutning
§ 11
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