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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-12

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
2019-11-12
§§ 36 - 48
2019-11-20

till och med

Bildningsnämndens förvaltningskontor
________________________

Justerare signatur

2019-12-12

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-12

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott

Ärendelista
§ 36
§ 37
§ 38
§ 39
§ 40
§ 41
§ 42
§ 43
§ 44
§ 45
§ 46
§ 47
§ 48

Justerare signatur

Sammanträdets inledning
Ny hyrestaxa för konstgräsplanen
Biblioteksplan, Hallsbergs kommun
Verksamhet i Elof-huset
Sommarutställning 2020
Anläggningsbidrag
Kommunala föreningsdrivna idrottsanläggningar
Lediga lokaler vid Idrottsparken i Hallsberg
Ungdomsläger i Hallsberg sommaren 2020
Fritidsaktiviteter för unga i Pålsboda
Ansökan Sociala Investeringsfonden
Rapporter
Övriga frågor

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-12

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott

§ 36- Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1. Ordförande Siw Lunander förklarar mötet öppnat
2. Ärende Lediga lokaler vid Idrottsparken i Hallsberg utgår. Dagordningen godkänns därefter
av kultur- och fritidsutskottet
3. Ingen anmälan om jäv
4. Kultur- och fritidsutskottet väljer jämte ordförande Jussi Rinne (SD) till justerare

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-12

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott

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

Ärendebeskrivning
Sedan 1 januari 2019 är det Hallsbergs kommun som ansvarar för uthyrningen av
konstgräsplanen. Tidigare låg detta ansvar på Sydnärkes Utbildningsförbund. I och med det
övertagna ansvaret är det lämpligt att se över hyrestaxorna och revidera dessa.
På kultur- och fritidsutskottet den 17/9 beslutades att återremittera ärendet för att tas upp
på nytt för beslut på utskottet den 12/11.

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

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet
Tobias Fornbrant föredrar ärendet. Han har gjort justeringar i prisförslaget sedan tidigare
sammanträde.
Andreas Zakrisson (C) föreslår taxan 250 kr för halvplan och 450 kr för match när det gäller
vuxen (från 21 år), Hallsbergsföreningar.
Ordförande föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att godkänna hyrestaxor för
kommunens konstgräsplan, med föreslagen förändring för vuxen (från 21 år),
Hallsbergsföreningar.
Kultur- och fritidsutskottet beslutar enligt ordförandes förslag.

Beslut
Kultur- och utskottet besluta om reviderade hyrestaxor för kommunens konstgräsplan enligt
bilaga.

Beslutsunderlag




Justerare signatur

Ny hyrestaxa för konstgräsplanen
Förslag hyrestaxor konstgräsplan
Underlag uthyrning konstgräsplan

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-12

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott
Expedieras till
Fritidschefen

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

Datum: 2019-11-01

Sida 1 av 1

Dnr:19/BIN/269

Ny hyrestaxa för konstgräsplanen
Ärendebeskrivning

Sedan 1 januari 2019 är det Hallsbergs kommun som ansvarar för uthyrningen av konstgräsplanen.
Tidigare låg detta ansvar på Sydnärkes Utbildningsförbund. I och med det övertagna ansvaret är det
lämpligt att se över hyrestaxorna och revidera dessa.
På kultur- och fritidsutskottet den 17/9 beslutades att återremittera ärendet för att tas upp på nytt
för beslut på utskottet den 12/11.

Förslag till beslut

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

Ärendet

Sedan 1 januari 2019 är det Hallsbergs kommun som ansvarar för uthyrningen av konstgräsplanen.
Tidigare låg detta ansvar på Sydnärkes Utbildningsförbund. I och med det övertagna ansvaret är det
lämpligt att se över hyrestaxorna och revidera dessa. Fritidschefen har gjort ett förslag enligt bilaga.
På kultur- och fritidsutskottet den 17/9 beslutades att återremittera ärendet för att tas upp på nytt
för beslut på utskottet den 12/11.

Bildningsförvaltningen
Fredrik Nordvall

Tobias Fornbrant

Förvaltningschef

Fritidschef

Bilagor
Förslag hyrestaxor konstgräsplan
Underlag uthyrning konstgräsplan
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2019-10-28

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

100 kr/h

Träning kl. 17.00-18.00

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

Träning kl. 18.00-22.00

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

Match, alla tider

900 kr/2h

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

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

Match

1500 kr/2h

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

Hel plan 150 kr/h, halv plan 100 kr/h, match 200 kr/h

Vuxen (från 21 år)

Hel plan 350 kr/h, halv plan 250 kr/h, match 450 kr/h

Föreningar utanför Hallsbergs kommun
Ungdom och vuxen

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

Hallsbergsföreningar under sommarperioden 1/5 – 31/10
Ungdom

Hel plan 50 kr/h

Vuxen

Hel plan 100 kr/h

Gällande hyrestaxor i Kumla kommun
Ungdom

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

Vuxen

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

Övriga

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

Gällande hyrestaxor i Örebro kommun
Ungdom

Hel plan 250 kr/h

Vuxen

Hel plan 510 kr/h

Övriga
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610 kr/h

Bilaga
2019-11-01

Uthyrning konstgräsplan vintern 2018/19

Förening
IFK Hallsberg

Ålder
Vuxna
Ungdom

1 500 kr

Antal bokningar per prisklass
900 kr
500 kr
350 kr
250 kr
19
55
35
2

Östansjö IF

Vuxna

7

8

8

Vretstorps IF

Vuxna

2

25

9

Pålsboda GoIF Ungdom

1

Sköllersta IF

Vuxna

11

8

23

Skyllbergs IK

Vuxna
Ungdom

8
2

14

22
22

IFK Askersund

Vuxna

8

29

16

Åmmebergs IF Vuxna

6

7

Laxå IF

Vuxna

6

25

Finnerödja IF

Vuxna

3

Fjugesta IF

Ungdom

Adolfsbergs IK Vuxna

100 kr
73

7

2

8
1
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Sturehovs IK

Vuxna

4

BK Forward

Vuxna

2

Rynninge IK

Vuxna

1

Örebro SK

Vuxna

ÖSK Ungdom

Ungdom

Mariebergs IK

Vuxna

1
9
2

13

9
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-12

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott

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

Ärendebeskrivning
Den nuvarande biblioteksplanen för Hallsbergs kommun har en giltighetstid fram till årets
slut. Enligt beslut i kultur- och fritidsutskottet ska biblioteksplanen revideras under hösten.
Vid kultur- och fritidsutskottets möte i september gavs uppdraget till bibliotekschefen att ta
fram ett förslag till reviderad biblioteksplan till utskottets novembermöte. Då
bibliotekschefen under hösten även varit t f kulturchef har uppdraget att ta fram ett skriftligt
förslag till reviderad biblioteksplan inte hunnit med att göras. Bibliotekschefen ger en
muntlig rapport om hur arbetet med biblioteksplanen fortlöper.

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

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet
Anne-Marie Alzén föredrar ärendet. Det finns ännu inget färdigt beslutsunderlag, utan
hon lämnar en muntlig rapport. Det kommer inte bli några stora förändringar mot
nuvarande biblioteksplan. Anne-Marie räknar med att ha ett färdigt förslag till nästa
utskottssammanträde.
I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

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

Beslutsunderlag


Biblioteksplan, Hallsbergs kommun

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

Datum: 2019-10-31

Sida 1 av 1

Dnr:19/BIN/201

Biblioteksplan, Hallsbergs kommun
Ärendebeskrivning

Bibliotekschefen redogör för arbetet med revidering av biblioteksplan för Hallsbergs kommun.

Förslag till beslut

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

Ärendet

Den nuvarande biblioteksplanen för Hallsbergs kommun har en giltighetstid fram till årets slut. Enligt
beslut i kultur- och fritidsutskottet ska biblioteksplanen revideras under hösten. Vid kultur- och
fritidsutskottets möte i september gavs uppdraget till bibliotekschefen att ta fram ett förslag till
reviderad biblioteksplan till utskottets novembermöte. Då bibliotekschefen under hösten även varit
t f kulturchef har uppdraget att ta fram ett skriftligt förslag till reviderad biblioteksplan inte hunnit
med att göras. Bibliotekschefen ger en muntlig rapport om hur arbetet med biblioteksplanen
fortlöper.

Bildningsförvaltningen
Fredrik Nordvall

Anne-Marie Alzén

Förvaltningschef

Bibliotekschef/t f kulturchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-12

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott

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

Ärendebeskrivning
Fritidsavdelningen internhyr lokalerna i det så kallade Elof-huset på norr i Hallsberg av
fastighetsavdelningen. Lokalerna nyttjas i sin tur av Elof Ekonomiska förening, en slags
paraplyförening för en rad andra föreningar, bland annat Verdandi som driver fritidsgård.
Huset är i dåligt skick och alternativa lokaler behöver tas fram och erbjudas de
föreningar/verksamheter som är aktiva i huset.
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 utskottet den 12/11.

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.

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet
Tobias Fornbrant föredrar ärendet. Han ska träffa de aktiva föreningarna i Elof-huset i slutet
av november. Föreningarna ska få precisera sina behov, sedan kommer Tobias att ta fram
förslag på alternativa lokaler.
I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 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

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

Datum: 2019-11-01

Sida 1 av 1

Dnr:19/BIN/270

Verksamhet i Elof-huset
Ärendebeskrivning

Fritidsavdelningen internhyr lokalerna i det så kallade Elof-huset på norr i Hallsberg av
fastighetsavdelningen. Lokalerna nyttjas i sin tur av Elof Ekonomiska förening, en slags
paraplyförening för en rad andra föreningar, bland annat Verdandi som driver fritidsgård. Huset är i
dåligt skick och alternativa lokaler behöver tas fram och erbjudas de föreningar/verksamheter som är
aktiva i huset.
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 utskottet den 12/11.

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 10 st), av vilka 5 st är aktiva med
verksamhet i huset; Verdandi, kyrkan, Finska föreningen, S-kvinnor och Rädda barnen. Verdandi har
mest verksamhet då de driver fritidsgården som har öppet söndagar – torsdagar.
Kommunens fastighetsavdelning har gjort en utredning av huset och kommit fram till att det är i
dåligt skick med bland annat fuktskador och trasig ventilationsanläggning. Fastighetsavdelningen har
vidare gjort bedömningen att det är ett billigare alternativ att se sig om efter andra lokaler eller
bygga nytt eller att renovera.
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 utskottet den 12/11.

Bildningsförvaltningen
Fredrik Nordvall

Tobias Fornbrant

Förvaltningschef

Fritidschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-12

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott

§ 40 - Sommarutställning 2020
(19/BIN/399)

Ärendebeskrivning
Bibliotekschefen/t f kulturchef redogör för arbetet med planering av sommarutställning i
Bergöös 2020.

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

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet
Anne-Marie Alzén föredrar ärendet. Kulturavdelningen arbetar med att få fram ett förslag,
men ännu är inget klart.
I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

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

Beslutsunderlag


Sommarutställning 2020

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

Datum: 2019-10-31

Sida 1 av 1

Dnr:19/BIN/399

Sommarutställning 2020
Ärendebeskrivning

Bibliotekschefen/t f kulturchef redogör för arbetet med planering av sommarutställning i Bergöös
2020.

Förslag till beslut

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

Ärendet

Sedan 2009 har en sommarutställning arrangerats i Bergöös varje år. Oftast har utställningen haft
anknytning till Karin Bergöö Larsson eller till Hallsberg på olika sätt. Då personalstyrkan på
kulturavdelningen varit reducerad under hösten har planeringsarbetet för kommande sommars
utställning bara påbörjats. Det finns ännu inget färdigt förslag till tema för sommarutställningen
2020. T f kulturchef ger en muntlig rapport om planeringsarbetet för sommarutställningen 2020 i
Bergöös.

Bildningsförvaltningen
Fredrik Nordvall

Anne-Marie Alzén

Förvaltningschef

Bibliotekschef/t f kulturchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-12

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott

§ 41 - Anläggningsbidrag
(19/BIN/400)

Ärendebeskrivning
Sedan 1 januari 2017 gäller nya regler och villkor för föreningsbidrag i kommunen. Sedan
dess är anläggningsbidraget uppdelat i en del för drift och skötsel och en del för
investeringar. Den 31/10 fick föreningarna besked om anläggningsbidraget för 2020 och på
utskottet informerar fritidschefen om hur bidraget har fördelats mellan föreningar och vilka
investeringar som har prioriterats.

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

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet
Tobias Fornbrant föredrar ärendet. Föreningarna har fått besked om bidrag för år 2020.
Järnvägens bågskytteförenings ansökan är inte med i beslutsunderlaget, men den ansökan
kommer att behandlas.
I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

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

Beslutsunderlag



Anläggningsbidrag 2020
Anläggningsbidrag 2020

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

Datum: 2019-11-01

Sida 1 av 1

Dnr:19/BIN/400

Anläggningsbidrag
Ärendebeskrivning

Fritidschefen informerar om fördelningen av anläggningsbidrag till föreningar 2020.

Förslag till beslut

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

Ärendet

Sedan 1 januari 2017 gäller nya regler och villkor för föreningsbidrag i kommunen. Sedan dess är
anläggningsbidraget uppdelat i en del för drift och skötsel och en del för investeringar. Den 31/10 fick
föreningarna besked om anläggningsbidraget för 2020 och på utskottet informerar fritidschefen om
hur bidraget har fördelats mellan föreningar och vilka investeringar som har prioriterats.

Bildningsförvaltningen
Fredrik Nordvall

Tobias Fornbrant

Förvaltningschef

Fritidschef

Bilagor
Anläggningsbidrag 2020
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Bilaga
2019-11-0 1

SAMMANSTÄLLNING ANLÄGGNINGSBIDRAG 2020
VRKS PRF
ÖIF
SvIF
Drift/skötsel
Ridhus
1
Utomhusridbana med belysning
1
1
Stall
Utomhusboxar (för häst) med el
4
Klubblokal
1
1
1
Omklädningsrum med dusch stort
4
Omklädningsrum med dusch litet
1
Fotbollsplan gräs 11-manna
2
Fotbollsplan gräs 7-manna
1
Fotbollsplan grus med belysning
1
Konstgräsplan med belysning
Tennisplan grus
Tennisplan asfalt
1
Hinderbana
1
Bastu
1
Spontan plan/lekplats gräs
1
Isbana
1
Isrink
Motionsspår
10 km
Skidspår
Friidrottsanläggning
Festplats med dansbana
Skjutbana
Skyttelokal
Utegym
Arbetsinsats
25%
Summa bidrag drift/skötsel
12832 45750 94856 16389

VIF

PGoIF

HIF

OKTi

OKTy

HRK

SkIF
1
1
1

1
4

1
7

1
2

3

2

1

1
2

1
2

1

1
4
2
4
1
1

1
1

2

2

1

2

1

2

1

1

1
15,5 km 2,5 km 2,5 km 5 km
5 km
2,5 km 2,5 km 5 km
1
1

1
75%
75%
180222 203519

36807
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33711

2,5 km

15624

75%
59142 191708

Investeringar
VRKS
VIF
PGoIF
HRK
SkIF

VRKS PRF
9000

ÖIF
0

SvIF
0

VIF
PGoIF HIF
0 30000 113400

OKTi
0

OKTy
0

HRK
SkIF
0 18000 101790

Renovera underlaget i ridbanan
Underlag till elljusspår (grus)
Material belysning konstgräsplan
Ny belysning ridhus och ridbana
Renovering duschrum

Totalt bidrag 2020

VRKS PRF
ÖIF
SvIF
VIF
PGoIF HIF
OKTi
OKTy HRK
SkIF
21832 45750 94856 16389 210222 316919 36807 33711 15624 77142 293498

Föreningar: Viby rid och körsällskap, Pålsboda Ryttarförening, Östansjö Idrottsförening, Svennevads Idrottsförening,
Vretstorps Idrottsförening, Pålsboda Gymnastik och Idrottsförening, Hjortkvarns Idrottsförening, Orienteringsklubben Tisaren,
Orienteringsklubben Tylöskog, Hallsbergs Ridklubb, Sköllersta Idrottsförening
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-12

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott

§ 42 - Kommunala föreningsdrivna idrottsanläggningar
(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 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.

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet
I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 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.

Beslutsunderlag


Kommunala föreningsdrivna idrottsanläggningar

Expedieras till
Fritidschefen

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott
Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

Datum: 2019-11-01

Sida 1 av 2

Dnr:19/BIN/404

Kommunala föreningsdrivna idrottsanläggningar
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 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.

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 och drift- och
serviceförvaltningen (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.
Drift- och serviceförvaltningen och fastighetsavdelningen är beredda att ta fastighetsansvaret för de
kommunala föreningsdrivna anläggningarna men behöver då ta in hyra, vilket förslagsvis görs från
bildningsförvaltningen och fritidsavdelningen likt förhållandet är i övriga fall då föreningar nyttjar
kommunala anläggningar. Bildningsförvaltningen hyr då i första hand av drift- och
serviceförvaltningen och föreningarna hyr eller nyttjar i andra hand av bildningsförvaltningen.
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Tjänsteskrivelse

Datum: 2019-11-01

Bildningsförvaltningen
Fredrik Nordvall

Tobias Fornbrant

Förvaltningschef

Fritidschef
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Dnr:19/BIN/404

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-12

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott

§ 43 - Lediga lokaler vid Idrottsparken i Hallsberg
(19/BIN/402)

Ärendebeskrivning
Ärendet utgår

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott

§ 44 - Ungdomsläger i Hallsberg sommaren 2020
(19/BIN/401)

Ärendebeskrivning
Den 13-18 oktober 2018 reste fritidskonsulenten, dåvarande fritidsledaren och 7 st
ungdomar från kommunen till vänorten Gifhorn, där man deltog i ett internationellt
ungdomsläger. På utskottet informerar fritidschefen om planer på att arrangera ett liknande
läger i Hallsberg under sommaren 2020.

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

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet
Tobias Fornbrant föredrar ärendet. Hallsbergs kommun har sedan ett par år tillbaka ett
utbyte med Gifhorn där ungdomar får åka på läger i respektive vänort. Sommaren 2020 är
det tänkt att lägret ska vara i Hallsberg.
Ordförande föreslår att fritidschef Tobias Fornbrant får i uppdrag att arrangera
ungdomslägret i Hallsbergs kommun 2020.
I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att ge fritidschef Tobias Fornbrant i uppdrag att
arrangera ungdomslägret i Hallsbergs kommun 2020.

Beslutsunderlag


Ungdomsläger i Hallsberg sommaren 2020

Expedieras till
Fritidschefen

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

Datum: 2019-11-01

Sida 1 av 1

Dnr:19/BIN/401

Ungdomsläger i Hallsberg sommaren 2020
Ärendebeskrivning

Fritidschefen informerar om planer på ungdomsläger i Hallsberg sommaren 2020 med besök av
vänorten Gifhorn.

Förslag till beslut

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

Ärendet

Den 13-18 oktober 2018 reste fritidskonsulenten, dåvarande fritidsledaren och 7 st ungdomar från
kommunen till vänorten Gifhorn, där man deltog i ett internationellt ungdomsläger. På utskottet
informerar fritidschefen om planer på att arrangera ett liknande läger i Hallsberg under sommaren
2020.

Bildningsförvaltningen
Fredrik Nordvall

Tobias Fornbrant

Förvaltningschef

Fritidschef
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Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott

§ 45 - Fritidsaktiviteter för unga i Pålsboda
(19/BIN/403)

Ärendebeskrivning
Fritidschefen informerar om planerade fritidsaktiviteter för unga i Pålsboda.

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

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet
Tobias Fornbrant informerar om ärendet. Örebro läns fotbollsförbund tillsammans med
Pålsboda Goif har påbörjat ett nytt projekt, ”Pålsbodaandan”. Sju lördagskvällar i
Folkasboskolans idrottshall mellan kl 19-22, för ungdomar från 13 år och uppåt, med start
den 9 november.
I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

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

Beslutsunderlag


Fritidsaktiviteter för unga i Pålsboda

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

Datum: 2019-11-01

Sida 1 av 1

Dnr:19/BIN/403

Fritidsaktiviteter för unga i Pålsboda
Ärendebeskrivning

Fritidschefen informerar om planerade fritidsaktiviteter för unga i Pålsboda.

Förslag till beslut

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

Ärendet

På senare tid har efterfrågan på, och behovet av, meningsfulla fritidsaktiviteter för unga i Pålsboda
ökat. Därmed har fritidschefen och fritidskonsulenten undersökt möjligheterna till utökad
fritidsgårdsverksamhet och andra aktiviteter. På utskottet den 12/11 informerar fritidschefen om
arbetet.
Klart är att Örebro läns Fotbollsförbund kommer att genomföra projektet ”Pålsbodaandan” ihop med
lokala föreningar under lördagskvällar kl. 19-22 vecka 45-51 i och vid Folkasboskolan. Upplägget på
projektet är motsvarande det som genomfördes på norr i Hallsberg under sommarlovet. Det
finansieras av kommunen med 15 000 kr (varav fritidsavdelningen står för 10 000 kr och
fastighetsavdelningen 5 000 kr) och Hallbo med 5 000 kr.

Bildningsförvaltningen
Fredrik Nordvall

Tobias Fornbrant

Förvaltningschef

Fritidschef
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Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott

§ 46 - Ansökan Sociala Investeringsfonden
(19/BIN/405)

Ärendebeskrivning
Fritidschefen informerar om det pågående arbetet med att färdigställa en ansökan om
medel ur den sociala investeringsfonden. Målet är att genomföra ett projekt med
integrerande och socialt förebyggande syfte, kopplat till den kommunala fritidsgården.

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

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet
Tobias Fornbrant föredrar ärendet. Tobias tillsammans med fritidskonsulenten arbetar på
att söka medel för ett projekt om integration och jämställdhet. Projektet ska vara kopplat till
fritidsgårdsverksamheten och gälla aktiviteter som ligger utanför den ordinarie
fritidsgårdsverksamheten. Projektet ska vara på två år.
I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

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

Beslutsunderlag


Ansökan Sociala Investeringsfonden

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Datum: 2019-11-01

Sida 1 av 1

Dnr:19/BIN/405

Ansökan Sociala Investeringsfonden
Ärendebeskrivning

Fritidschefen informerar om det pågående arbetet med att färdigställa en ansökan om medel ur den
sociala investeringsfonden.

Förslag till beslut

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

Ärendet

Fritidschefen informerar om det pågående arbetet med att färdigställa en ansökan om medel ur den
sociala investeringsfonden. Målet är att genomföra ett projekt med integrerande och socialt
förebyggande syfte, kopplat till den kommunala fritidsgården.

Bildningsförvaltningen
Fredrik Nordvall

Tobias Fornbrant

Förvaltningschef

Fritidschef
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§ 47- Rapporter
Ärendebeskrivning
Inga övriga rapporter detta sammanträde.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 48- Övriga frågor
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor detta sammanträde.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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