
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-09-08

 BBildningsnämndens Kultur- och fritidsutskottt 

Tidd Platss 
13:00 Kommunhuset Hallsberg, Sottern/digitalt  

Övrigaa 
 

Tobias Fornbrant (Fritidschef)
Ulrika Johansson (Kulturchef)
Catharina Lindvall-Scharmer (Förvaltningschef)
Jenny Andersson (Sekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §§20-26

Ordförande _________________________________________________________________
Siw Lunander

Justerare _________________________________________________________________
Oscar Lundqvist

Sekreterare _________________________________________________________________
Jenny Andersson

Ej tjänstgörande ersättaree 
 

Beslutande ledamöterr 
 

Siw Lunander (S) (ordförande)
Christel Forsberg (S) (vice ordförande)
Emelie Mc Quillan (M) (2:e vice ordförande)
Andreas Zakrisson (C)
Oscar Lundqvist (SD)

Page 1 of 22



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-09-08

BBildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

Styrelse/Nämnd Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott
Sammanträdesdatum 2021-09-08
Protokollet innehåller 
paragraferna §§

Datum för överklagan till och med

Förvaringsplats för protokollet Bildningsnämndens förvaltningskontor
Underskrift/anslaget av

________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-09-08

BBildningsnämndens Kultur- och fritidsutskottt 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

ÄÄrendelistaa 
§ 20 Sammanträdets inledning
§ 21 Rapport från sommarens utställningsverksamhet
§ 22 Rapport antal elever i kulturskolans verksamhet hösten 2021
§ 23 Kommunala föreningsdrivna anläggningar och andra lokaler som nyttjas av 

idrottsföreningar
§ 24 Rapporter
§ 25 Övriga frågor
§ 26 Sammanträdets avslutning

Page 3 of 22



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-09-08

BBildningsnämndens Kultur- och fritidsutskottt 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§§ 20- 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 Oscar Lundqvist (SD) till justerare

Paragrafen är justerad
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Sammanträdets inledning

§ 20
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-09-08

BBildningsnämndens Kultur- och fritidsutskottt 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§§ 21 - Rapport från sommarens utställningsverksamhet 
(20/BIN/421)

Ärendebeskrivningg 
Kulturchefen rapporterar från sommarens utställningsverksamhet på Bergöös. 

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

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendett 
Ulrika Johansson informerar utskottet om ärendet. Sammanlagt besökte 1 350 personer 
årets sommarutställning "Rösträtt för kvinnor". Även Bergöövåningen, modelljärnvägen och 
ett kafé höll öppet samtidigt i sommar. Det finns en nu guideapp, Kultur Hallsberg, där 
besökare kan få en guidad tur i Bergöövåningen eller runt kulturslingan i Hallsberg. 
Kulturavdelningen tittar på nästa års sommarutställning, det är ännu inte klart vilken denna 
blir.

I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

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

Beslutsunderlagg 
• Tjänsteskrivelse Rapport från sommarens utställningsverksamhet

Paragrafen är justerad
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Rapport från sommarens 
utställningsverksamhet

§ 21

20/BIN/421
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TTjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2021-08-30 Dnr:20/BIN/421 

RRapport från sommarens utställningsverksamhet

Ärendebeskrivningg 
Kulturchefen rapporterar från sommarens utställningsverksamhet på Bergöös. 

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

Ärendett 
Kulturchefen rapporterar om resultatet av årets sommarutställning, vandringsutställningen Rösträtt 
för kvinnor, som genomfördes på Bergöös under perioden 29 juni – 15 augusti 2021.

I samband med sommarutställningen hade även modelljärnvägen och Bergöö-våningen öppet för 
besök. Även en liten caféverksamhet har varit öppen för alla besökare. 

Nytt för i år var att besökarna till Bergöö-våningen kunde ladda ner en app i telefonen och därmed få 
en guidad visning.

Kulturavdelningen har haft två arbetsledare anställda under sommaren samt tio feriearbetare 
fördelade på två perioder.

Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

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

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Ulrika Johansson

Förvaltningschef Kulturchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-09-08

BBildningsnämndens Kultur- och fritidsutskottt 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§§ 22 - Rapport antal elever i kulturskolans verksamhet hösten 2021 
(21/BIN/287)

Ärendebeskrivningg 
Kulturchefen rapporterar antalet elever i kulturskolans verksamhet och antal elever i kö inför 
höstterminens start. 

Förslag till beslutt 
Bildningsförvaltningen förslår kultur- och fritidsutskottet besluta att lägga informationen till 
handlingarna.

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendett 
Ulrika Johansson informerar utskottet om elevantalet i kulturskolans verksamhet. 
Kulturskolan kan börja återgå till normal verksamhet och även starta upp verksamheten i 
skolorna igen. De hade ett öppet-hus i augusti för nya elever.

I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

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

Beslutsunderlagg 
• Tjänsteskrivelse Rapport antal elever i kulturskolans verksamhet hösten 2021

Paragrafen är justerad
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Rapport antal elever i kulturskolans 
verksamhet hösten 2021

§ 22

21/BIN/287
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TTjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2021-08-30 Dnr:21/BIN/287 

RRapport antal elever i kulturskolans verksamhet hösten 2021

Ärendebeskrivningg 
Kulturchefen rapporterar antalet elever i kulturskolans verksamhet och antal elever i kö inför 
höstterminens start. 

Förslag till beslutt 
Bildningsförvaltningen förslår kultur- och fritidsutskottet besluta att lägga informationen till 
handlingarna. 

Ärendett 
Kulturchefen rapporterar antalet elever i kulturskolans verksamhet och antal elever i kö inför 
höstterminens start 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

Catharina Lindvall-Scharmer Ulrika Johansson

Förvaltningschef Kulturchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-09-08

BBildningsnämndens Kultur- och fritidsutskottt 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§§ 23 - Kommunala föreningsdrivna anläggningar och andra lokaler som 
nyttjas av idrottsföreningar 
(21/BIN/129)

Ärendebeskrivningg 
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 för de byggnader som finns. Undantaget är Hallsbergs ridklubb, där 
kommunens fastighetsavdelning har ansvaret för byggnadernas underhåll.

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 fritidsutskottets sammanträde 12 november 2019 beslutades att ge 
fritidschefen i uppdrag att i nära samarbete med fastighetsavdelningen göra ett förslag på 
framtida hyresförhållanden mellan fritidsavdelningen och fastighetsavdelningen å ena sidan 
och mellan fritidsavdelningen och de föreningar som driver kommunala fritidsanläggningar 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.

Utöver de föreningsdrivna anläggningarna finns det en del andra kommunala lokaler som 
nyttjas fritt och på heltid av idrottsföreningar. Det är till exempel kanslilokaler, cafélokaler 
och förråd. På kultur- och fritidsutskottets sammanträde 2 mars 2021 beslutades att ärendet 
om dessa lokaler (med rubriken Avtal föreningslokaler) skulle behandlas ihop med ärendet 
om kommunala föreningsdrivna anläggningar. På utskottets sammanträde 8 september 2021 
redovisar fritidschefen hur arbetet går.

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

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendett 
Tobias Fornbrant föredrar ärendet. Han har vid tidigare tillfälle fått i uppdrag att se över alla 
fastigheter som bildningsförvaltningen är en del i.

Emelie McQuillan (M) ställer frågan om försäkringar för de utegym som kommunen har köpt 
in. Bildningsförvaltningen tar med frågan och svar kommer på nästa utskottssammanträde.

I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-09-08

BBildningsnämndens Kultur- och fritidsutskottt 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

Beslutsunderlagg 
• Tjänsteskrivelse Kommunala föreningsdrivna anläggningar

Paragrafen är justerad
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Kommunala föreningsdrivna anläggningar och 
andra lokaler som nyttjas av idrottsföreningar

§ 23

21/BIN/129
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TTjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Datum: 2021-08-27 Dnr:21/BIN/129 

KKommunala föreningsdrivna anläggningar och andra lokaler som 
nyttjas av idrottsföreningar

Ärendebeskrivningg 
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 för de byggnader som finns. 
Undantaget är Hallsbergs ridklubb, där kommunens fastighetsavdelning har ansvaret för 
byggnadernas underhåll.

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 fritidsutskottets sammanträde 12 november 2019 beslutades att ge fritidschefen i 
uppdrag att i nära samarbete med fastighetsavdelningen göra ett förslag på framtida 
hyresförhållanden mellan fritidsavdelningen och fastighetsavdelningen å ena sidan och mellan 
fritidsavdelningen och de föreningar som driver kommunala fritidsanläggningar 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.

Utöver de föreningsdrivna anläggningarna finns det en del andra kommunala lokaler som nyttjas fritt 
och på heltid av idrottsföreningar. Det är till exempel kanslilokaler, cafélokaler och förråd. På kultur- 
och fritidsutskottets sammanträde 2 mars 2021 beslutades att ärendet om dessa lokaler (med 
rubriken Avtal föreningslokaler) skulle behandlas ihop med ärendet om kommunala föreningsdrivna 
anläggningar. På utskottets sammanträde 8 september 2021 redovisar fritidschefen hur arbetet går.

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

Ärendett 
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. 
Undantaget är Hallsbergs Ridklubb, där kommunens fastighetsavdelning har ansvaret för 
byggnadernas underhåll. 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 
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TTjänsteskrivelse Sida 2 av 2
Datum: 2021-08-27 Dnr:21/BIN/129 

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.

Utöver de föreningsdrivna anläggningarna finns det en del andra kommunala lokaler som nyttjas fritt 
på heltid av idrottsföreningar. Det är till exempel kanslilokaler, cafélokaler och förråd. På kultur- och 
fritidsutskottets sammanträde 2 mars 2021 beslutades att ärendet om dessa lokaler (med rubriken 
Avtal föreningslokaler) skulle behandlas ihop med ärendet om kommunala föreningsdrivna 
anläggningar. 

På utskottets sammanträde 8 september informerar fritidschefen om det pågående arbetet.

Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

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

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Tobias Fornbrant

Förvaltningschef Fritidschef

Bilagor
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-09-08

BBildningsnämndens Kultur- och fritidsutskottt 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§§ 24- Rapporter

Ärendebeskrivning
Inga rapporter det här sammanträdet.

Paragrafen är justerad
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Rapporter

§ 24
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-09-08

BBildningsnämndens Kultur- och fritidsutskottt 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§§ 25- Övriga frågor

Ärendebeskrivning
Andreas Zakrisson (C) ställer frågan hur många avtal som har skrivits med föreningar sedan 
sist? Då utredningen angående ägarskap och hyra inte är klar har inga avtal kunnat tecknas 
än

Tobias Fornbrant kommer att vara ledig mellan 11 oktober – 30 juni. Rekrytering till 
vikarierande fritidschef håller på att avslutas.

Ulrika Johansson informerar utskottet om statyn Rallaren. Den är i behov av renovering och 
kommer eventuellt att flyttas från nuvarande plats. 
 Emelie McQuillan (M) ställer frågan om kulturchefen kan få i uppdrag att se över 
kommunens offentliga konst och sammanställa en underhållsplan?
 Ordförande föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att ge kulturchefen i uppdrag att se 
över kommunens offentliga konst och sammanställa en underhållsplan.
 Utskottet beslutar enligt förslag.

Ordförande informerar utskottet att bildningsförvaltningen har övertagit ansvaret för Kånsta 
kvarn från näringslivsenheten. Inget ekonomiskt tillskott följde med ansvaret. 
 Andreas Zakrisson (C) ställer frågan var beslutet fattades att bildningsförvaltningen 
ska överta ansvaret och önskar en uppföljning i frågan nästkommande utskott.

Paragrafen är justerad
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Övriga frågor

§ 25
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-09-08

BBildningsnämndens Kultur- och fritidsutskottt 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§§ 26- Sammanträdets avslutning

Ärendebeskrivning
Ordförande tackar för sammanträdet och avslutar detsamma.

Paragrafen är justerad
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Sammanträdets avslutning

§ 26
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