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KALLELSE

Sammanträdesdatum 2021-09-08

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 2021-09-08

Föredragande Ulrika Johansson

2 - Rapport från sommarens
utställningsverksamhet (20/BIN/421)
Ärendebeskrivning

Kulturchefen rapporterar från sommarens utställningsverksamhet på Bergöös.

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

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse Rapport från sommarens utställningsverksamhet
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KALLELSE

Sammanträdesdatum 2021-09-08

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

Föredragande Ulrika Johansson

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

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

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse Rapport antal elever i kulturskolans verksamhet hösten 2021
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KALLELSE

Sammanträdesdatum 2021-09-08

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

Föredragande Tobias Fornbrant

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

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse Kommunala föreningsdrivna anläggningar
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KALLELSE

Sammanträdesdatum 2021-09-08

Föredragande

5 – Rapporter
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KALLELSE

Sammanträdesdatum 2021-09-08

Föredragande

6 – Övriga frågor
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KALLELSE

Sammanträdesdatum 2021-09-08

Föredragande Ordförande

7 – Sammanträdets avslutning
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Rapport från sommarens
utställningsverksamhet
2
20/BIN/421
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Tjänsteskrivelse

Datum: 2021-08-30

Sida 1 av 1

Dnr:20/BIN/421

Rapport från sommarens utställningsverksamhet
Ärendebeskrivning

Kulturchefen rapporterar från sommarens utställningsverksamhet på Bergöös.

Förslag till beslut

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

Ärendet

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

Page 10 of 15

Rapport antal elever i kulturskolans
verksamhet hösten 2021
3
21/BIN/287

Page 11 of 15

Tjänsteskrivelse

Datum: 2021-08-30

Sida 1 av 1

Dnr:21/BIN/287

Rapport antal elever i kulturskolans verksamhet hösten 2021
Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

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

Ärendet

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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Kommunala föreningsdrivna anläggningar och
andra lokaler som nyttjas av idrottsföreningar
4
21/BIN/129
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Tjänsteskrivelse

Datum: 2021-08-27

Sida 1 av 2

Dnr:21/BIN/129

Kommunala föreningsdrivna anläggningar och andra lokaler som
nyttjas av idrottsföreningar
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 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 kulturoch 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 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.
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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Tjänsteskrivelse

Datum: 2021-08-27

Sida 2 av 2

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
Kommunala lokaler som nyttjas av idrottsföreningar, 210908
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