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KALLELSE

Sammanträdesdatum 2020-09-08

Föredragande Ordförande

1 – Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Anmälan om jäv
4. Val av justerare
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KALLELSE

Sammanträdesdatum 2020-09-08

2 - Kommunala föreningsdrivna anläggningar

Föredragande Tobias Fornbrant

(19/BIN/404)

Ärendebeskrivning
I Hallsbergs kommun finns ett antal kommunalt ägda men föreningsdrivna idrottsanläggningar.
Föreningarna nyttjar anläggningarna utan att betala någon hyra mot villkoret att de står för alla
driftskostnader och all skötsel, inklusive underhåll och renoveringar av de byggnader som finns. Det
är svårt för föreningarna att ta det fastighetsansvar som nyttjanderättsavtalen föreskriver. Detta
gäller främst underhåll av byggnader och renoveringar som är aktuella. Därmed bör möjligheten för
kommunen att ta ett utökat fastighetsägaransvar utredas.

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

Beslutsunderlag


Kommunala föreningsdrivna anläggningar Tjänsteskrivelse
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KALLELSE

Sammanträdesdatum 2020-09-08

3 - Anläggningsbidrag och aktivitetsbidrag

Föredragande Tobias Fornbrant

(19/BIN/400)

Ärendebeskrivning
På kultur- och fritidsutskottet 2020-02-11 beslutades att ge fritidschefen i uppdrag att se över hela
stycket om anläggningsbidrag samt att se över det högre aktivitetsbidraget med nattvandring.
Bakgrunden till beslutet är att det finns oklarheter kring hantering av den del av
anläggningsbidraget som avser arbetsinsats, samt att det högre aktivitetsbidraget varit kopplat till
nattvandring, vilket det inte finns någon verksamhet för.
På kultur- och fritidsutskottet 2020-05-12 presenterades ett förslag på ändrade regler för
anläggningsbidrag och aktivitetsbidrag. Beslut togs om att lägga informationen till handlingarna tills
processen kring ansvar för fastighetsunderhåll och hyresförhållanden gällande de kommunala
föreningsdrivna idrottsanläggningarna blir klar.
På kultur- och fritidsutskottet 2020-09-08 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.

Beslutsunderlag




Anläggningsbidrag och aktivitetsbidrag Tjänsteskrivelse
Regler och villkor för föreningsbidrag i Hallsbergs kommun
Förslag ändrade regler anläggningsbidrag och aktivitetsbidrag
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KALLELSE

Sammanträdesdatum 2020-09-08

4 - Föreningsreklam i kommunalt ägda och
drivna idrottshallar- och anläggningar

Föredragande Tobias Fornbrant

(20/BIN/120)

Ärendebeskrivning
Fritidschefen har tagit fram ett förslag på regler och villkor för föreningsreklam i kommunalt ägda
och drivna idrottshallar- och anläggningar.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet att besluta att godkänna förslaget på
regler och villkor för föreningsreklam i kommunalt ägda och drivna idrottshallar- och anläggningar,
och att förslaget skickas ut på remiss till berörda föreningar. Ärendet behandlas därefter på nytt vid
nästa kultur- och fritidsutskott.

Beslutsunderlag



Föreningsreklam i kommunalt ägda och drivna idrottshallar och anläggningar
Tjänsteskrivelse
Regler och villkor för föreningsreklam i kommunalt ägda och drivna idrottshallar och
anläggningar
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KALLELSE

Sammanträdesdatum 2020-09-08

5 - Verksamhet i Elof-huset (19/BIN/270)

Föredragande Tobias Fornbrant

Ärendebeskrivning
Fritidsavdelningen internhyr lokalerna i det så kallade Elof-huset på norr i Hallsberg av
fastighetsavdelningen. Lokalerna nyttjas i sin tur av Elof Ekonomiska förening, en slags
paraplyförening för en rad andra föreningar, bland annat Verdandi som driver fritidsgård. Huset är i
dåligt skick och alternativa lokaler behöver tas fram och erbjudas de föreningar/verksamheter som
är aktiva i huset.
På kultur- och fritidsutskottet den 17/9 2019 beslutades att ge fritidschefen i uppdrag att
undersöka och ta fram förslag på alternativa lokaler åt de föreningar/verksamheter som är aktiva i
huset idag samt att redovisa det pågående arbetet på kommande utskott. Sedan dess har
ytterligare möten hållits med de berörda föreningarna och planeringsarbetet har fortsatt. En ny
redovisning sker på utskottet den 8/9.

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

Beslutsunderlag


Verksamhet i Elof-huset Tjänsteskrivelse
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KALLELSE

Sammanträdesdatum 2020-09-08

6 - Rapport om sommarutställningen

Föredragande Ulrika Johansson

(19/BIN/399)

Ärendebeskrivning
Kulturchefen rapporterar om sommarutställningen, vandringsutställningen #ingenlitenlort.

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

Beslutsunderlag


Rapport sommarutställningen Tjänsteskrivelse

Page 7 of 44

KALLELSE

Sammanträdesdatum 2020-09-08

7 - Rapport om sommarens kulturaktiviteter

Föredragande Ulrika Johansson

(20/BIN/202)

Ärendebeskrivning
Kulturchefen rapporterar om den gångna sommarens kulturaktiviteter, kultur för äldre och
aktiviteter på biblioteket.

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

Beslutsunderlag


Rapport sommaren Kultur Tjänsteskrivelse
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KALLELSE

Sammanträdesdatum 2020-09-08

8 - Rapport om sommarens fritidsaktiviteter

Föredragande Tobias Fornbrant

(20/BIN/201)

Ärendebeskrivning
Fritidschefen rapporterar om den gångna sommarens fritidsaktiviteter, Alléhallen, kollo och
sommarlovsaktiviteter.

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

Beslutsunderlag



Rapport om sommaren Tjänsteskrivelse
Bilaga sommarlovsaktiviteter 2020
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KALLELSE

Sammanträdesdatum 2020-09-08

9 - Ombyggnad/tillgänglighetsanpassning
Alléhallen (20/BIN/118)

Föredragande Tobias Fornbrant

Ärendebeskrivning
Fritidschefen informerar om tidplanen för ombyggnad/tillgänglighetsanpassning av Alléhallen.

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

Beslutsunderlag


Ombyggnad tillgänglighetsanpassning Alléhallen Tjänsteskrivelse
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KALLELSE

Sammanträdesdatum 2020-09-08

10 - Rapport om bidrag från Kulturrådet

Föredragande Ulrika Johansson

(20/BIN/203)

Ärendebeskrivning
Kulturchefen rapporterar om vilka bidrag som Kulturavdelningen beviljats av kulturrådet.

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

Beslutsunderlag


Rapport bidrag från Kulturrådet Tjänsteskrivelse
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KALLELSE

Sammanträdesdatum 2020-09-08

Föredragande

11 – Rapporter
Ärendebeskrivning

Kulturskolans verksamhet - hur verksamheten anpassas utifrån rådande rekommendationer
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Sammanträdesdatum 2020-09-08

Föredragande

12 – Övriga frågor
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KALLELSE

Sammanträdesdatum 2020-09-08

Föredragande Ordförande

13 – Sammanträdets avslutning
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Kommunala föreningsdrivna anläggningar
2
19/BIN/404
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Tjänsteskrivelse
2020-08-27

Sida 1 av 2

Dnr: 19/BIN/404

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 8/9 2020 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 8/9 2020 informerar fritidschefen om det pågående arbetet.
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Tjänsteskrivelse
2020-08-27

Sida 2 av 2

Dnr: 19/BIN/404

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Bildningsförvaltningen
Fredrik Nordvall

Tobias Fornbrant

Förvaltningschef

Fritidschef

Bilagor
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Anläggningsbidrag och aktivitetsbidrag
3
19/BIN/400
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Tjänsteskrivelse
2020-08-27

Sida 1 av 2

Dnr: 19/BIN/400

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 2020-05-12 presenterades ett förslag på ändrade regler för
anläggningsbidrag och aktivitetsbidrag. Beslut togs om att lägga informationen till handlingarna tills
processen kring ansvar för fastighetsunderhåll och hyresförhållanden gällande de kommunala
föreningsdrivna idrottsanläggningarna blir klar.
På kultur- och fritidsutskottet 2020-09-08 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 2020-05-12 presenterades ett förslag på ändrade regler för
anläggningsbidrag och aktivitetsbidrag. Beslut togs om att lägga informationen till handlingarna tills
processen kring ansvar för fastighetsunderhåll och hyresförhållanden gällande de kommunala
föreningsdrivna idrottsanläggningarna blir klar.
På kultur- och fritidsutskottet 2020-09-08 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.

Bildningsförvaltningen
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Tjänsteskrivelse
2020-08-27

Fredrik Nordvall

Tobias Fornbrant

Förvaltningschef

Fritidschef

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

Dnr: 19/BIN/400

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

Innehållsförteckning
Allmänna villkor .................................................................................... 3
Startbidrag ............................................................................................ 4
Aktivitetsstöd (LOK-stöd) ...................................................................... 4
Projektbidrag ........................................................................................ 5
Kulturföreningsbidrag ........................................................................... 5
Evenemangsbidrag................................................................................ 5
Anläggningsbidrag................................................................................. 6
Kartbidrag ............................................................................................. 6
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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

Dnr 19/BIN/400

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)
Page 27 of 44

Föreningsreklam i kommunalt ägda och drivna
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Dnr: 20/BIN/120

Föreningsreklam i kommunalt ägda och drivna idrottshallar- och
anläggningar
Ärendebeskrivning

Fritidschefen har tagit fram ett förslag på regler och villkor för föreningsreklam i kommunalt ägda och
drivna idrottshallar- och anläggningar.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet att besluta att godkänna förslaget på
regler och villkor för föreningsreklam i kommunalt ägda och drivna idrottshallar- och anläggningar,
och att förslaget skickas ut på remiss till berörda föreningar. Ärendet behandlas därefter på nytt vid
nästa kultur- och fritidsutskott.

Ärendet

Fram till år 2000 hade Hallsbergs kommun avtal med föreningar om uppsättning av reklamskyltar i
Alléhallens sporthall och simhall, Sydnärkehallens bollhall och Idrottsparken i Hallsberg. Enligt
avtalen skulle föreningarna få behålla 70% av intäkterna för den reklam de sålde. Resterande 30%
skulle föreningarna betala till kommunen i form av en skylthyra. Kommunen stod för kostnader för
uppsättning av skyltarna.
Vid dåvarande kultur- och fritidsnämndens möte den 27 oktober 1999 beslutades att avtalen skulle
upphöra vid 1999 års utgång. Därefter gäller att berörda föreningar från och med år 2000 ska söka
bygglov för uppsättning av reklamskyltar, och att föreningar efter beviljat bygglov i samråd med
kommunen får uppsätta skyltar hyresfritt (uppsättningskostnaderna uppskattas motsvara
skylthyran).
På kultur- och fritidsutskottet den 12 maj i år (2020) diskuterades frågan om reklam i kommunala
idrottshallar- och anläggningar och fritidschefen gavs i uppdrag att ta fram ett förslag på regler för
detta till nästkommande utskott. På utskottet den 8 september presenteras detta förslag.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Bildningsförvaltningen
Fredrik Nordvall

Tobias Fornbrant

Förvaltningschef

Fritidschef

Bilagor
Regler och villkor för föreningsreklam i kommunalt ägda och drivna idrottshallar- och anläggningar
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Dnr 20/BIN/120

2020-08-26

Regler och villkor för föreningsreklam i kommunalt ägda och drivna
idrottshallar- och anläggningar
Föreningar som arrangerar offentliga arrangemang i kommunalt ägda och drivna idrottshallar- och
anläggningar har möjlighet att sälja och sätta upp fast och/eller lös reklam hyresfritt i
hallen/anläggningen i mån av plats. Uppsättning av fast reklam kräver kommunens godkännande.
Respektive förening får själv bekosta reklammaterial och det material och arbete som är förknippat
med uppsättning och nedtagning, liksom eventuellt underhåll och reparationer av reklammaterialet.
Arbetet med reklamen får inte störa annan verksamhet.
Med fast reklam menas sådan som sätts fast och ska sitta uppe under en längre tid, exempelvis en
säsong. Det kan till exempel vara skyltar på väggar, under isen eller på en sarg. Med lös reklam
menas sådan som kan sättas upp tillfälligt under en match eller ett arrangemang, exempelvis
banderoller, skyltar eller rollups.
Endast aktuell reklam får sitta uppe, det vill säga reklam för vilken det finns ett gällande avtal.
Inaktuell reklam ska tas ner. Likaså ska trasig reklam tas ner.
Ingen förening har ensamrätt att ha reklam på hela eller delar av hall eller anläggning. Undantaget är
om en förening själv investerat i uppsättningsanordning/reklamyta efter godkännande av
kommunen. Föreningen har då rätt att nyttja sin egen reklamyta på det sätt föreningen önskar,
förutsatt att det inte begränsar övriga föreningars möjlighet att sätta upp reklam i andra delar av
hallen/anläggningen.
I det fall antalet reklamplatser/ytor inte räcker till för behovet gäller principen att respektive
förenings plats/yta ska motsvara hur mycket föreningen nyttjar hallen/anläggningen till offentliga
arrangemang under aktuell säsong.
Ingen diskriminerande reklam eller reklam för alkohol, droger eller tobak får förekomma.

Tobias Fornbrant
Fritidschef

1(1)
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Tjänsteskrivelse
2020-08-27

Sida 1 av 2

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.
På kultur- och fritidsutskottet den 17/9 2019 beslutades att ge fritidschefen i uppdrag att undersöka
och ta fram förslag på alternativa lokaler åt de föreningar/verksamheter som är aktiva i huset idag
samt att redovisa det pågående arbetet på kommande utskott. Sedan dess har ytterligare möten
hållits med de berörda föreningarna och planeringsarbetet har fortsatt. En ny redovisning sker på
utskottet den 8/9.

Förslag till beslut

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

Ärendet

Fritidsavdelningen internhyr lokalerna i det så kallade Elof-huset på norr i Hallsberg av
fastighetsavdelningen för 168 tkr per år. Lokalerna nyttjas i sin tur av Elof Ekonomiska förening, en
slags paraplyförening för en rad andra föreningar (i dagsläget cirka 10 st), av vilka några är aktiva
med verksamhet i huset, bland andra Verdandi, kyrkan, Finska föreningen, S-kvinnor och Rädda
barnen. Verdandi har mest verksamhet då de driver fritidsgården som har öppet söndagar –
torsdagar.
Kommunens fastighetsavdelning har gjort en utredning av huset och kommit fram till att det är i
dåligt skick med bland annat fuktskador och trasig ventilationsanläggning. Fastighetsavdelningen har
vidare gjort bedömningen att det är ett billigare alternativ att se sig om efter andra lokaler eller
bygga nytt än att renovera.
På kultur- och fritidsutskottet den 17/9 beslutades att ge fritidschefen i uppdrag att undersöka och ta
fram förslag på alternativa lokaler åt de föreningar/verksamheter som är aktiva i huset idag samt att
redovisa det pågående arbetet på kommande utskott. Sedan dess har ytterligare möten hållits med
de berörda föreningarna och planeringsarbetet har fortsatt. En ny redovisning sker på utskottet den
8/9.

☐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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Bildningsförvaltningen
Fredrik Nordvall

Tobias Fornbrant

Förvaltningschef

Fritidschef
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Rapport om sommarutställningen
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Dnr: 19/BIN/399

Rapport om sommarutställningen
Ärendebeskrivning

Kulturchefen rapporterar om sommarutställningen, vandringsutställningen #ingenlitenlort.

Förslag till beslut

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

Ärendet

Kulturchefen rapporterar om sommarutställningen, vandringsutställningen #ingenlitenlort som
genomfördes på Bergöös under perioden 23 juni – 9 augusti 2020. Med anledning av den rådande
pandemin så gjordes en ny budgetberäkning av antalet besökare strax innan sommaren. Det nya
målet nåddes och kulturavdelningen meddelar att utställningen besökts av totalt 1632 personer,
barn och vuxna. 1324 betalande besökare. 2019 besökte 3260 personer sommarutställningen och
2018 hade sommarutställningen totalt 1953 besökare.
I samband med sommarutställningen har även modelljärnvägen och Bergöö-våningen varit öppna för
besök. Även en liten Café-verksamhet har varit öppen för alla besökare.
Kulturavdelningen har haft två arbetsledare anställda under sommaren samt 10 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
Fredrik Nordvall

Ulrika Johansson

Förvaltningschef

Kulturchef
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Dnr: 20/BIN/202

Rapport om sommarens kulturaktiviteter
Ärendebeskrivning

Kulturchefen rapporterar om den gångna sommarens kulturaktiviteter, kultur för äldre och
aktiviteter på biblioteket.

Förslag till beslut

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

Ärendet

Kulturchefen rapporterar om den gångna sommarens kulturaktiviteter.
Kultur för äldre genomfördes under sommaren i samarbete med vuxenskolan. 6 mindre konserter
genomfördes på 3 olika äldreboenden i Hallsbergs kommun. Den totala publiksiffran uppskattas till
160 personer.
Under sommaren har biblioteket sedan många år tillbaka särskilda sommaröppettider. Efter en vår,
som vid pandemins start präglades av ett minskat antal biblioteksbesökare, har antalet besök under
sommaren återgått till en normal nivå.
Under perioden med sommaröppettider, v 26–33, besöktes Hallsbergs bibliotek av 6 778 personer.
Samma period 2019 var det 6 878 personer.
Biblioteksverksamheten har anordnat en läsaktivitet för barn och unga kallad Läsugglan. Den som
läser fem böcker under sommarlovet får välja en bokgåva. 91 stycken bokgåvor är inrapporterade
hittills, men beräknas bli fler.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Bildningsförvaltningen
Fredrik Nordvall

Ulrika Johansson

Förvaltningschef

Kulturchef

Page 37 of 44

Rapport om sommarens fritidsaktiviteter
8
20/BIN/201

Page 38 of 44

Tjänsteskrivelse
2020-08-27

Sida 1 av 1

Dnr: 20/BIN/201

Rapport om sommarens fritidsaktiviteter
Ärendebeskrivning

Fritidschefen rapporterar om den gångna sommarens fritidsaktiviteter, Alléhallen, kollo och
sommarlovsaktiviteter.

Förslag till beslut

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

Ärendet

Fritidschefen rapporterar om den gångna sommarens fritidsaktiviteter.
Antalet sålda sommarkort på Alléhallen var 155 st (111 st barn och 44 st vuxna). Förra året såldes 324
st. Antalet besök under juni och juli var totalt 12 497 st, vilket kan jämföras med 15 024 st förra året.
På sommarkollot i Motorp deltog totalt 134 st (70 st pojkar och 64 st flickor) under de tre veckorna:
Vecka 25, årskurs 5-6 hela kommunen, 21 st pojkar och 25 st flickor
Vecka 26, årskurs 4-5 Stocksäter, Långängen, 25 st pojkar, 20 st flickor
Vecka 27, årskurs 4-5 Östansjö, Vretstorp, Sköllersta, Pålsboda, 24 st pojkar, 19 st flickor
Det genomfördes ett antal sommarlovsaktiviteter finansierat med medel ur den sociala
investeringsfonden. Aktiviteterna redovisas i separat bilaga.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Bildningsförvaltningen
Fredrik Nordvall

Tobias Fornbrant

Förvaltningschef

Fritidschef

Bilagor
Sommarlovsaktiviteter 2020
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Sommarlovsaktiviteter 2020
Följande sommarlovsaktiviteter har genomförts för barn och ungdomar finansierat med medel ur
den sociala investeringsfonden.
Hjortkvarns IF, ungdomsgården
Tipspromenad 2 st tillfällen och brännboll 1 st tillfälle. Totalt 58 st deltagare. Bidrag: 1 083 kr.
Kostnad för Hjortkvarnsglass tillkommer (faktura ej kommit i skrivande stund).
Folkets hus-föreningen i Vretstorp
Barnunderhållning, cirkusgycklare. Totalt ca 50 st deltagare. Bidrag: 6 000 kr
Pålsboda GoIF
Fotbollsskola 5 dagar. Totalt 52 st deltagare. Bidrag: 11 200 kr
Östansjö IF
Fotbollsskola 5 dagar. Totalt 55 st deltagare. Bidrag: 5 095 kr
Verdandi
Fiskeresor, badresor, utflykter, grillkvällar, bollspel, med mera. Totalt 108 st deltagare. Bidrag: 10 000
kr
Vretstorps IF, fritidsgården
Utekväll med brännboll, kofotboll, tipspromenad, bollkastning, pizza och godis. Totalt 22 st deltagare.
Bidrag: 5 000 kr
Östansjö S-förening
Sommarkul vid Bäcksjön (fiske, beachvolley, tipspromenad m.m.) 2 tillfällen, Sagovandring med
miljötema ett tillfälle, ”många” deltagare vid samtliga aktiviteter. Bidrag: 6 000 kr
Våga vara dig själv-läger, 2 st deltagare. Kostnad: 9 000 kr

Tobias Fornbrant
Fritidschef
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Dnr: 20/bin/118

Ombyggnad/tillgänglighetsanpassning Alléhallen
Ärendebeskrivning

Fritidschefen informerar om tidplanen för ombyggnad/tillgänglighetsanpassning av Alléhallen.

Förslag till beslut

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

Ärendet

Drift och serviceförvaltningens fastighetsavdelning ska handla upp ombyggnation och
tillgänglighetsanpassning av Alléhallen. På kultur- och fritidsutskottet den 8/9 informerar
fritidschefen om tidplanen för upphandling och ombyggnation.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Bildningsförvaltningen
Fredrik Nordvall

Tobias Fornbrant

Förvaltningschef

Fritidschef
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Dnr: 20/BIN/203

Rapport om bidrag från Kulturrådet
Ärendebeskrivning

Kulturchefen rapporterar om vilka bidrag som Kulturavdelningen beviljats av kulturrådet.

Förslag till beslut

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

Ärendet

Kulturchefen rapporterar om vilka bidrag Kulturavdelningen beviljats av kulturrådet, till vilka
verksamheter och till vilka aktiviteter.
Kulturskolan – beviljade medel: 302 tkr. Bidraget ska användas till att utveckla Kulturskolans
verksamhet för att framförallt nå nya målgrupper.
Skapande skola – beviljade medel: 310 tkr. Bidraget ska användas till kulturell verksamhet i förskola
och skola utförd av professionella kulturutövare för att öka tillgången till kultur och möjlighet till eget
skapande.
Biblioteken – beviljade medel: 500 tkr. Bidraget ska användas till två ändamål: RFID-utrustning av
böcker, som en förberedelse för eventuellt mer-öppet bibliotek i framtiden och för att underlätta
befintligt mediesamarbete mellan länets bibliotek. Inköp av inredning för mer flexibel möblering av
Hallsbergs bibliotek och därmed något utökad yta för barnavdelningen.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Bildningsförvaltningen
Fredrik Nordvall

Ulrika Johansson

Förvaltningschef

Kulturchef
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