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Föredragande Ordförande

1 – Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Anmälan av jäv
4. Val av justerare
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2 - Verksamhetsberättelse
kulturavdelningen 2017 (18/BIN/152)

Föredragande Christina Johansson

Ärendebeskrivning
Bildningsförvaltningen redovisar verksamhetsberättelse år 2017 för kulturavdelningen och
biblioteket i Hallsbergs kommun enligt bilaga.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att godkänna
verksamhetsberättelse år 2017 för kulturavdelningen och biblioteket i Hallsbergs kommun
enligt bilaga.

Beslutsunderlag


Verksamhetsberättelse kulturavdelningen 2017
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3 - Investeringar fritidsavdelningen (17/BIN/11)

Föredragande Tobias Fornbrant

Ärendebeskrivning
Den 1 februari 2017 beslutade bildningsnämnden att godkänna den prioriteringsordning som
fritidsavdelningen föreslagit för investeringar i idrottsanläggningar under 2017 (läktare,
domartorn och utegym). På kultur- och fritidsutskottet den 27/2 informerar fritidschefen om
statusen på dessa investeringar.
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Föredragande 09:00

4 – El Sistema
Ärendebeskrivning

Representanter för integrationsprojektet El Sistema besöker kultur- och fritidsutskottet för
att berätta om verksamheten.
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5 - Sommarutställning 2018 (17/BIN/200)

Föredragande Christina Johansson

Ärendebeskrivning
Kulturavdelningen i Hallsbergs kommun lämnar en muntlig rapport kring det pågående
arbetet med sommarutställningen 2018.
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6 - Sommarutställning 2019 (18/BIN/153)

Föredragande Christina Johansson

Ärendebeskrivning
Konstnären Carl Larsson dog 1919. Till hans minne kommer bildningsförvaltningen att hyra
in en vandringsutställning från Carl Larssongården i Sundborn som heter "Tocken Carl".
Utställningen speglar både okända och kända sidor av Carl Larssons liv och blir 2019 års
sommarutställning.
Kostnaderna för vandringsutställningen tillsammans med transport, byggkostnader och
marknadsföring kommer att överstiga budget och kulturavdelningen beräknar att det behövs
ett tillskott på 100 tkr för att genomföra projektet. På kultur- och fritidsutskottets
sammanträde den 27 februari informerar kulturchefen om sommarutställningen.
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7 - Fritidsgårds- och ungdomsverksamheten

Föredragande Tobias Fornbrant

(17/BIN/199)

Ärendebeskrivning
I skrivande stund pågår rekrytering av fritidskonsulent, med bland annat ansvar för
kommunens fritidsgårdsverksamhet, samt fritidsledare. På utskottets sammanträde de 27
februari informerar fritidschefen om hur rekryteringen gått (eventuellt presenteras den/de
som tillträtt tjänsten/tjänsterna). Dessutom ges en information om nuläget vad gäller
fritidsgårdsverksamheten. På kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 21 november
2017 beslutades att ge förvaltningen i uppdrag att se över befintliga avtal med
fritidsgårdarna i kommunen och skriva om dessa samt skriva nya avtal med gårdarna där det
saknas.
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8 - Utökade öppettider för gymmet i
Alléhallen (17/BIN/344)

Föredragande Tobias Fornbrant

Ärendebeskrivning
Sedan i oktober 2017 driver kommunen gymmet i Alléhallen i egen regi. Öppettiderna är
måndag- torsdag 06.30-20.40, fredag 06.30-19.40 samt lördag-söndag 10.00-15.40 (hela
anläggningen stänger 20 minuter efter ovan angiven stängningstid). Fritidschefen har haft i
uppdrag att se över möjligheterna att utöka öppettiderna. På utskottets sammanträde den 27
februari informerar fritidschefen om hur arbetet gått.
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Föredragande

9 – Rapporter
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Föredragande

10 – Övriga frågor
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Verksamhetsberättelse 2017
Kulturavdelning – Bibliotek
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Inledning
2017 har på många sätt varit ett händelserikt år. En höjdpunkt var 19 juni årets
sommarutställning och Bergöös nya trädgård. Kulturavdelningen har samarbetat med Driftoch serviceförvaltningen som genom att förlägga ett stadsnära odlingsprojekt vid Bergöös,
gjort det möjligt att skapa en helt ny utomhusmiljö. Kvarteret har fått en trädgård med
bärbuskar, grönsaker, gräs, träd och blommor där det tidigare var en parkeringsplats. Under
sommaren har vi sett att många har tyckt om att promenera genom trädgården, äta sin
matlåda eller bara sätta sig en stund.
Hallsbergs kommun sätter stort fokus på kultur för barn och unga för att vi vet hur mycket
det betyder för barns utveckling. Genom att lägga mycket kulturaktiviteter i skolan
säkerställer vi att det kommer alla till del. Kulturavdelningen sammanställer också ett
program med lovaktiviteter för alla skolbarn så att det också finns möjlighet till meningsfulla
aktiviteter för eleverna under skolloven.
Hallsbergs kommuns målsättning är att ett rikt kulturliv ska ha positiv attraktionskraft. För
att uppnå det behöver det civila samhället, föreningslivet och kommunen samarbeta.
Kulturavdelningen uppmuntrar det och arbetar tillsammans med dessa grupper i olika
projekt för att kulturlivet i Hallsberg ska blomstra. Det kan vara föreläsningar,
familjeaktiviteter, konstslingan eller andra arrangemang.
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Kulturverksamhet
Bergöös
Konsthallen
Konstutställningar 2017
Ulf Torbjörn Hassberg
Ulf Rehnholm
Eva Olson

21 januari – 15 februari
18 februari - 15 mars
18 mars - 19 april

Dag Franzén

22 april - 17 maj

Måleri
Foto
Måleri
Måleri/grafik

Margita Dahlström
Cecilia Larsson
Arne Frifarare
Leif O Pehrson, Karin McKeogh

16 september - 11 oktober
14 oktober - 8 november
11 november - 6 december
9 december - 17 januari

Måleri
Måleri
Måleri
Foto och keramik

Inköp av konst
Under året har bildningsförvaltningen köpt in en målning av Arne
Frifarare och två lampetter i keramik av Karin McKeogh. Konst
som kommunen köper in kan kommunanställda låna till
verksamheter eller kontor.
Hallsbergs kommun har också under 2017 köpt en originalmålning
av Karin Bergöö-Larsson som nu hänger i Bergöövåningen.

Inköpt tavla av Karin Bergöö-Larsson

Sommarutställning
Sommarutställningarna höll öppet 20/6-13/8 med öppettiderna tisdag – söndag, 10.00 –
17.00. Temat på årets sommarutställning var ”Älskade trädgård- en utställning om
trädgårdar på 1800-talet”. Fokus låg på tre olika typer av trädgårdar, allmogens trädgårdar,
herrskapens trädgårdar och stationsträdgårdar.
Nytt för i år var att Bergöös har fått en helt ny utomhusmiljö. Kvarteret har fått en trädgård
med bär, buskar, grönsaker, gräs, träd och blommor där det tidigare var en parkeringsplats.
Detta tack vare pengar som Drift- och serviceförvaltningen fått till ett stadsnära
odlingsprojekt.
Sommaren började med invigning måndagen 19 juni med ca.100 gäster. Bildningsnämndens
ordförande Siw Lunander och Drift- och servicenämndens ordförande Lotta Öhlund
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invigningstalade och det bjöds på folkmusik av spelmännen Isak Björklund och Andreas
Jakobsson. I samband med rundvandring i huset avtäcktes en originalmålning av Karin
Bergöö Larsson i våningen. Hela tillställningen avslutades med kaffe och äppelkaka i Valvet.
Entrépriset till utställningen var fortsatt 50 kr och i det ingick inträde till de fyra delarna i
huset; sommarutställningen, Bergöövåningen, modelljärnvägen och den historiska
järnvägsutställningen.
Bergöös har haft ca.1600 besökare i sommar vilket är lite mindre än förra sommaren. Vår
bedömning är att det ändå har rört sig mycket folk i kvarteret. Trädgården har blivit populär
att promenerar igenom eller äta sin medhavda lunchlåda. Under juli månad hade vi öppet
hantverkslokalen med flera utställare. Enligt deras egen mätning hade de 728 besökare
under 4 veckor vilket de var väldigt nöjda med.
Vad orsaken till de lägre besökssiffrorna är svårt att veta. Vissa förändringar har gjorts i år
som kan ha haft effekt. T.ex. har turistbyrån på järnvägsstationen stängts vilket gör att
passerande resenärer inte fått information om Bergöös. Informatörerna ville att vi skulle
prova på att inte annonsera lika mycket så vi har dragit ner på annonser i tidningar. Istället
provade vi att köpa annons på facebook vilket gav rätt bra resultat (antal visningar på
facebook) till en låg kostnad. Vi har heller inte haft 2 för 1 på NA kortet i år, då de hade gjort
om det erbjudandet för digitala kunder.
Kulturavdelningen kommer att utvärdera och se hur vi ska gå vidare till nästa år.
Ett annat problem som dök upp inför årets säsong var att feriepraktikperioderna bara var två
veckor/period och tre veckor i juli fick man inte ha några feriearbetare alls. Detta inbar
mycket extra arbete att få tag på sommararbetare och en extra kostnad på ca.80 000 kr. Vi
ser också att det inte har fungerat optimalt med sommararbetare i caféet då det har varit en
ojämn kvalité på servicen. Inför nästa sommar behöver vi hitta en annan lösning på
personalbemanningen om vi ska kunna hålla Bergöös öppet på samma sätt som tidigare år.
I det stora hela är vi mycket nöjda med sommaren. Trädgården var ett lyft för kvarteret och
människor som besökt huset har varit nöjda med vad de får ta del av.

Antal besökare till Bergöös
Sommarutställning
Besökare totalt
Varav utländska besökare
Kvinnor i %, ej barn
Män i %, ej barn

2011

2012

2013

2014

1223
21

1718
88

3507
17
61
39

3246
91
53
47

2015

2016

2017

2032
2091
53 12*
53
55
47
45

1564
36
55
45

* Mycket osäker siffra
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Modelljärnvägen
Modelljärnvägsföreningen har under året lagt ner enormt mycket tid på att bygga vidare på
modelljärnvägen. Mer och mer av omgivningarna runt järnvägen har kommit till. Föreningen
har också kompletterat utställningen med en modell för barn, bredvid den stora modellen,
där tågen inte är lika ömtåliga så att de själva kan köra tågen. Det kommer in många
förfrågningar om visningar och alla är mycket imponerade av projektet. Ryktet om modellen
har spritt sig i hela landet bland järnvägsentusiaster.
Föreningen har hållit öppet för allmänheten en kväll varannan vecka under deras ordinarie
träffar. Det har också varit öppet en helgdag i månaden i samband med vernissager,
konstslingan och 1:a advent. De öppna visningarna lockar alltid mycket folk och brukar dra
alltid mycket folk. Utöver det går det bra att boka guidade visningar till en kostnad av 30
kr/person eller minst 100 kr.
Den permanenta utställningen om järnvägens historia i Hallsberg som ligger i magasinets
bottenvåning, kompletterar modelljärnvägen på ett fint sätt och ger besökaren en koppling
mellan förr och nu. Den är väl värd ett besök.

Bergöövåningen
Bergöövåningen är bemannad av Karin Bergöös vänner under hela sommarperioden. Utöver
det är våningen öppen för allmänheten en lördag i månaden i samband med vernissager i
konsthallen. Det har också varit öppet vid konstslingan och 1:a advent. Vid andra tider finns
möjligheter att boka guidade visningar. Kulturavdelningen har märkt att det är ett ökat
intresse av att besöka Bergööhuset när det finns en möjlighet att kombinera ett besök i
våningen med ett besök i modelljärnvägen.
Under året har en av våningens guider slutat men kulturavdelningen är glad att vi lyckats
rekrytera en ny guide i hennes ställe. Vi ser att det framöver finns behov av fler guider och
hoppas kunna rekrytera ytterligare en guide.

Nyckeltal guidningar i Bergöövåningen och uthyrningar i Valvet 20 17

Bergööska huset
Guidningar Våningen
Guidningar Våningen, deltagare

2013

2014

2015

2016

2017

34

20

56

41

35

556

516

1 023

758

723

48

35

Bokningar Valvet, externt

42

33

34

Bokningar Valvet, internt

29

29

17

21

21

21

14

22

22

8

8

8

8

Varav dygnsbokningar
Konstutställningar, Konsthallen

8
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Konstmagasinet
På samma sätt som förra sommaren så ställde lokala hantverkare gemensamt ut sina alster i
konstmagasinet under juli månad i år. Det var mycket populärt och de hade drygt 700
besökare.

Allmänt Bergöös
Under sommaren och hösten har det varit en inbrottsvåg i Hallsberg, Bergöös har inte blivit
skonat. Sen sommaren har det varit två inbrott och två försökt till inbrott i Magasinet och
Valvet. En gång tog de sig in i caféet och stal växelkassan, andra gången fanns inga pengar i
kassan. Inbrotten har inneburit skadegörelse kring fönster och dörrar. De har inte gjorts
några försök till inbrott på framsidan av Bergööhuset vid ingången till konsthallen och
Bergöövåningen.

Kulturbildarkiv
Kommunens kulturbildarkiv har potential att bli en stor kulturskatt för kommunen. En
bildsamling av denna storlek kräver organisation och struktur. Bildarkivet finns numer
tillgängligt för många fler än tidigare, genom att man idag besöker bildarkivet via en
websida. Idag finns det omkring 6000 skannade bilder i arkivet. Arbete pågår för att
förbättra bildarkivet ytterligare. Ett orosmoment inför 2018 är den nya GDPR-lagen som
träder i kraft i maj 2018. Det råder stor osäkerhet kring vad som gäller kring personuppgifter
(i det här fallet bilder med personer) och vad som krävs för att ha bilder publicerade på
kommunens hemsida. Kulturavdelningen har varit kontakt med Örebro stadsarkiv och
Örebro Länsmuseum. Även där väntar man på tydligare direktiv vad som gäller för denna typ
av samlingar.

Kulturbod
I kommunens kulturbod finns idag ett antal böcker, skrifter, vykort och kartor med anknytning till
Hallsbergs kommun. Försäljning av dessa alster sker främst på biblioteken, på kulturavdelningen
samt under sommaren i Bergööska huset.
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Kulturaktiviteter

Föreläsningar
Kulturavdelningen anordnade två föreläsningar 2017. 7 mars fick vi besök av Tomas
Danielsson, ”Stressdoktorn”, som på ett lättsamt sätt föreläste inför en stor publik om hur
man får livspusslet att gå ihop.
2 oktober föreläste bloggaren Sara Johansson om hur vi kan minska ner på kemikalier i
badrumsskåpet, att vara ”Fräsch på riktigt”. Föreläsningen var ett samarrangemang med
Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet.

Kulturslingan
Inför sommaren 2017 fick foldern ”Kulturslingan” ett nytt utseende utefter Hallsbergs nya
grafiska profil. Näringslivsenheten (turism) översatte också foldern till engelska. Foldern visar
en slinga runt centrala Hallsberg med utmärkta konstverk och sevärdheter. Den kunde
hämtas på biblioteket och turistbyrån.

Nationaldagen
Under nationaldagsfirandet vid Hallsbergs hembygdsgård uppmärksammade kommunen de
som blivit svenska medborgare under året. Magnus Andersson hälsade dem välkomna och
delade ut ett diplom och en bok om svenska traditioner.

Barnkalas
Söndagen den 20 augusti innan skolstart anordnade kulturavdelningen ett ”Barnkalas” för
alla barn som började förskoleklass läsåret 17/18. Kalaset ägde rum på KUBEN där det bjöds
på underhållning av Duo Danzero på KUBENS utescen. Därefter fick alla sexåringar varsin
ryggsäck och glass. Siw Lunander talade och delade ut ryggsäckarna. Ca 100 barn dök upp på
kalaset inklusive lite syskon till barnen. De som inte kunde komma på kalaset hade möjlighet
att hämta ut sin ryggsäck i kommunhuset.
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Det svänger på torget
2 september anordnade Lions för fjärde gången ”Det svänger på torget”. Hallsbergs
Kommun var en av medarrangörerna. Kulturavdelningen stod för ljud, ljus barnteater,
ansiktsmålning och personal.
Dagen började precis som förra året med ett barnlopp där deltagaravgiften, 20 kr, gick
oavkortat till Lions projekt för skolor i Kongo. Nytt för i år var ett motionslopp för vuxna som
Stocksätters IF stod för arrangemanget. Tyvärr var det inte så många deltagare, men vi
hoppas på att det kommer att sprida sig och fler springer nästa år. Sedan följde
barnunderhållning med Samils nöjen som hade en piratföreställning ”Svarte Petter och
Barbarossa”, tävlingar, trubadurer och uppvisning av Dansstudion Hallsberg. Flera föreningar
var på plats och informerade och hade prova-på-aktiviteter. Hallsbergs Motorklubb
berättade om folkrace och visade upp fordon och BRL Elektronic visade och berättade om
ljud i bilar och visade upp sina bilar och ljudanläggning för bilar. Vi hade även ansiktsmålning
och man kunde prova på olika saker under dagen som t.ex. graffitti och åka skylift med utsikt
över Hallsberg. Skyliften var väldigt populär. Lions ställde upp sina bås och sålde sockervadd,
popcorn mm. Dagen avslutades med gruppen Gary D Pearson and Band som körde Elvislåtar.

Konstslingan
Även i år deltog Hallsberg i konstslingan. Den har tidigare bara varit belägen i Kumla och
Östernärke. Bergöös höll öppet konsthallen, Bergöövåningen och modelljärnvägen. Marita
Olsson Bluum och Siw Eriksson höll öppet sina ateljéer. Keramiker Eva Dahlström som har sin
ateljé längre ner på Västra Storgatan deltog också i konstrundan. Nytt för i år var att en buss
utgick från Örebro och åkte runt Östernärke, Kumla och Hallsberg för att fler skulle ha
möjlighet att besöka de olika utställningarna.

Evenemangstidning
Under 2017 gav Kulturavdelningen ut två stycken Evenemangsnytt. Den första
papperstidningen kom ut i början på februari och den andra i början på september.
Tidningen delas ut till alla hushåll i Hallsbergs kommun och innehåller publika evenemang
från hela kommunen.

1:a adventfirande på Bergöös
Söndag 3 december anordnade kulturavdelningen adventsfirande i Bergöös tillsammans
med Karinföreningen, Modelljärnvägen och Hallsbergs Bild & Konstförening.
I konsthallen ställde Marita Olsson Bluum ut måleri, Karinföreningen anordnade
traditionsenligt adventsfirande i våningen och modelljärnvägen var öppen för alla att
9
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beskåda. I valvet fanns skinksmörgås och dryck till försäljning och julpyssel för barn. Häst och
vagnekipage körde mellan Stortorget och Bergöös.

Nyårsfirande
2017 avslutades med nyårsvaka på torget i Hallsberg. Det har blivit en tradition att samlas på
torget för att välkomna det nya året med stort fyrverkeri. Nyårstalare var kyrkoherde Jonas
Ahlsson och sångsolist var Jonny Fagerström. Kanal 3 ”Hans Wiberg” anlitades för att
genomföra nyårsfirande och var även konferencier.

Barn och ungdom
Kulturupplevelse för förskola och grundskolelever
Alla elever i Förskoleklass-årskurs 9 samt förskolan har erbjudits två kulturupplevelser
(förutom Årskurs 9 som fick en). Planeringen av kultur i skolan gör kulturavdelningen
tillsammans med representanter från de olika skolenheterna i en så kallad Kultur i skolangrupp. Vi har också en Kultur i förskolan-grupp.
Förskolan
Teaterlådor Under året började planeringen med att skapa teaterlådor för
förskolan med liknande koncept som musiklådorna som skapades föregående
år. Lådorna innehåller sagor och utklädningskläder där förskolorna kan hämta
inspiration till att leka och dramatisera. Lådorna blev färdiga i slutet av året och
börjar cirkulera i början av 2018.
Förskoleklasser
VT
Cirkusworkshop med Gycklargruppen Trix
HT
Skolbio – Klas Klättermus

Årskurs 1
VT
HT

Cirkusworkshop med Gycklargruppen Trix
Skolbio – Klas Klättermus

Årskurs 2
VT
VT

Besök i Bergööska huset – Curt Fröberg berättade och underhöll
Teater – Lilla stora Livet med Riksteatern

10
Page 21 of 28

Årskurs 3
VT
VT

Besök på Ekehagens forntidsby
Teater – Prinsessan på ärten med teatergruppen Martin Mutter

Årskurs 4
VT
HT

Filmprojekt – Stop Motion
Teater – Tummelisa – Länsteatern Örebro

Årskurs 5
VT
HT

Serieworkshop med serieillustratören Jimmy Wallin
Teater – Skönheten och Odjuret med Teater Imba

Årskurs 6
VT
HT

Teater – Skönheten och Odjuret med Teater Imba
Teater – Skönheten och Odjuret med Teater Imba

Folkasboskolan årskurs 7
VT
Filmprojekt Stop Motion
HT
Skolbio – Måste Gitt
Folkasboskolan årskurs 8
VT
Filmprojekt Stop Motion
HT
Skolbio – Måste Gitt

Folkasboskolan årskurs 9
VT
Fotoworkshop
HT
Skolbio – Måste Gitt
Transtensskolan årskurs 7
VT
Filmprojekt Stop Motion
HT
Skolbio – Måste Gitt
Transtensskolan årskurs 8
VT
Filmprojekt Stop Motion
HT
Skolbio – Måste Gitt
Transtensskolan årskurs 9
VT
Dansworkshop – koreografi
HT
Skolbio – Måste Gitt
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Sportlov
Under vecka 8 ägde sportlovet rum med aktiviteter för barn arrangerade av
idrottsföreningar, ungdomsgårdar, Alléhallen, biblioteket mm. Föreningarna fick 100 kr för
varje ledarledd timme. Ett program delades ut till eleverna via skolorna. På biblioteket
anordnade författarbesök och pysslade med snögubbar. (Se sportlovsprogram)

Höstlov
Vecka 44 ägde höstlovet rum. Alla föreningen erbjöds anordna aktiviteter för barn och
ungdomar under lovet. Föreningarna fick 100 kr för varje ledarledd timme.
Ungdomsgårdarna hade öppet och kulturavdelningen anordnade tillsammans med
biblioteket Halloweenpyssel och serieworkshop med monstertema! Med hjälp av Region
Örebro län anordnade vi också en workshop med konstnären Annette Alsiö där barn fick
skapa egna ljuskronor.
(Se höstlovsprogram)

Bokslukare
Under våren startade kulturavdelningen upp en ny grupp med bokslukare tillsammans med
biblioteket. Gruppen har blivit lite mindre (men väldigt entusiastiska) med ca 5 barn i åldern
9-12 år. Det har varit en träff på höstlovet och vi kommer att träffas, jullov, sportlov, påsklov
med en avslutning i maj/juni.

MUCF
2017 kunde alla kommuner i landet rekvirera en summa pengar för att anordna gratis
sommarlovsaktiviteter för barn och unga mellan 6-15 år. Summan kommunerna tilldelades
byggde på hur många barn i kommunen som lever i en socioekonomiskt svår situation.
Hallsbergs kommun tilldelades 2017 ca 156 000 kr vilket var mindre än 2016 då vi fick
202 000 kr. Ett gediget program skapades med en stor variation av aktiviteter. Barnen kunde
välja saker som t.ex. teater, bio, cirkusskola, läger, parklek och mycket annat. Det var väldigt
lyckat. 674 barn deltog i de olika aktiviteterna. Vissa barn deltog i mer än en aktivitet.
(se sommarlovsprogram)
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Bidrag och stöd
Bidrag och stöd till studieförbund, teaterföreningar, hembygdsföreningar, musik- o
kulturföreningar har betalats ut under året.
2017 började kommunens nya bidragsregler gälla. Kulturavdelningen har delat ut bidragen
enligt dessa.
Bidrag till handikapporganisationer, som spänner över hela sydnärke, hanteras gemensamt
med tjänstemän från övriga kommuner. Även bidragen till studieförbund betalas ut efter en
gemensam uträkningsmall i sydnärke.

Övrigt
Stipendier
18 december, under årets sista Kommunfullmäktige, delades Hallsbergs kommuns fyra
stipendier ut. Stipendiaterna var:
Årets Eldsjälar – Göte Carlos
Årets Kulturstipendiater – Anne-Marie Lenander Fällström
Årets Idrottsutövare – Jenny Öster Hall
Årets Miljöprofil – Naturstigsgruppen i Hjortkvarns PRO
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Biblioteket
Större händelser under 2017
För att prioritera barn och unga har det skett en förändring av biblioteksstrukturen i
kommunen. De tidigare filialbiblioteken i Sköllersta och Vretstorp omvandlades under
sommaren till skolbibliotek.
Från höstterminen är nu samtliga skolbibliotek i kommunen bemannade minst en halvdag
varje vecka av personal från folkbiblioteket. Fokus är det läsfrämjande uppdraget, att ge alla
barn, från 6-16 års ålder, möjlighet till boklån. Det är ett första steg i att utveckla
skolbiblioteken till att bli en pedagogisk resurs i skolan.
Under hösten hade biblioteket besök av Petra Trobäck, varumärkeskonsult, som bl a arbetar
för IKEA. På senare år har hon arbetat en hel del bibliotek för att lära ut och ge idéer om hur
biblioteksrummet kan göras mer välkomnande för besökarna. Det var en mycket intressant
halvdag på Hallsbergs bibliotek, som säkert kommer att ge avtryck i form av vissa
ommöbleringar och andra förändringar i lokalen under kommande år.

Verksamhet
I Hallsbergs kommun erbjuds folkbiblioteksverksamhet genom huvudbiblioteket i Hallsberg.
Fram till sommaren fanns det fyra biblioteksfilialer och från hösten två filialer kvar.
Huvudbiblioteket i Hallsberg har öppet 36 timmar i veckan måndag-fredag.
Under perioden september – april är biblioteket även öppet tre timmar på lördagar.
Antalet besökare uppgick till 50 886 personer. En minskning med 2 274 personer jämfört
med 2016.
Den sammanlagda utlåningen på huvudbibliotek och filialer uppgick till ca 65 500 lån. En
minskning med ca 13 500 utlån i jämförelse med föregående år.
En stor del av minskningen, både av lån och besök, beror på att det från hösten inte varit i
stort sett några klassbesök. När skolbiblioteken nu blivit bemannade sker lån och besök av
skolelever där, i stället för på folkbiblioteket.
Lånestatistiken har även minskat på grund av att utskicken av bokväskor till förskolorna
förändrats. Tidigare gick det ut väskor till samtliga förskolor enligt att fast schema och många
omlån av böckerna skedde. Nu har barnbibliotekarien ansvar för kontakterna med förskolor
och skickar bokväskor utifrån deras önskemål.
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Biblioteksverksamhet låter sig inte mätas enbart i utlåningsstatistik. Många kommer till
biblioteken för att göra andra saker, som att studera, läsa tidningar och tidskrifter, använda
internet eller delta i någon aktivitet.
Biblioteket har en viktig roll som informationsförmedlare på olika sätt.
Det finns sju publika datorer på huvudbiblioteket, varav en främst är avsedd för studerande
och en för släktforskare.
Det finns möjlighet att skanna samt kopiera dokument på biblioteket.

Inom biblioteksverksamheten arbetar 9 personer.
Tillsammans har folkbiblioteken ca 80 000 böcker och andra media. Besökarna har haft
tillgång till 13 dagstidningar och ca 60 tidskrifter.
Bibliotekets katalog på nätet utnyttjas flitigt. I katalogen kan man bl a reservera och låna om
böcker samt låna e-böcker.
Talböcker lånas ut till synskadade, dyslektiker och andra som har läsnedsättning. Biblioteket
har möjlighet att bränna ner talböcker till den här målgruppen. Möjligheter att själv kunna
ladda ned sina talböcker från internet finns också.

Bokdepositioner har körts ut till bland annat äldreboenden och daglig verksamhet.
Transporterna sköts av några personer med funktionsnedsättning tillsammans med deras
personal.

Programverksamhet
Vi strävar efter att erbjuda en lockande verksamhet för att fler människor ska hitta till
biblioteket.
Världsbokdagen i april uppmärksammades med ett stort bokbord med gallrade böcker och
med sång och musik på kvällen. På hösten samlades vi till ”Kura skymning” med högläsning
och bokpresentationer.
Under årets tre författaraftnar fick vi möta författarna Charlotta von Zweigbergk, Anna
Laestadius Larsson och Vibeke Olsson. Det har varit ca 40 besökare per gång.
Några föreläsningar gavs på biblioteket. Alexander Johansson föreläste om religion, utifrån
sina pågående studier i religionsvetenskap. I samarbete med Hallsbergs naturskyddsförening
gavs en föreläsning om trollsländor i Närke, där Per Karlsson Linderum visade bilder och
berättade.
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Tillsammans med den lokala naturskyddsföreningen uppmärksammade vi även Miljöveckan
med en föreläsning och miljöpyssel.
Ett par mindre utställningar visades under året.
Internationella barndagen firades tillsammans med Rädda Barnen. Det fanns möjlighet att
pyssla här på biblioteket.
Under sportlovet, påsklovet och läslovet/höstlovet arrangerades olika program för barn på
biblioteket. Det var främst pyssel i olika former.
Under hösten var det barnteater två lördagar. Först var det musikteatern ”Siv snackar” med
Modiga Rut. Då fick alla besökande barn även en bok med sagan om ormen Siv. Strax före jul
var Hélène Nevers här och spelade dockteatern ”Det stora julbaket i Pepparkakeland”.
En läsklubb för barn i mellanstadieåldern, Bokslukarna, har ordnats på Hallsbergs bibliotek
under året. Varje träff har haft ett särskilt tema.
Barnbibliotekarien och kultursekreteraren har ett bra samarbete med läsklubben och
lovaktiviteterna.
En kväll i våras arrangerades ett lyckat författarbesök med Niklas Krog på ungdomshuset
Kuben, i samarbete med fritidsgården. Alla besökande barn och ungdomar fick en bok.
Bibliotekets sommaraktivitet för barn, Läsugglan, genomfördes även i år. Den som läst fem
böcker under sommarlovet fick en bokgåva. Det är uppskattat och lockade i år många
deltagare.

Hallsbergs bibliotek har även i år fått 50 000 kronor i statsbidrag för inköp av böcker till barn
och ungdom. Förutsättningar för dessa pengar är att det finns en läsplan och biblioteksplan
som tydligt presenterar ett samarbete mellan skola och folkbibliotek.

Barn- och skolverksamhet
Klasser från Stocksätterskolan har besökt huvudbiblioteket under vårterminen.
Från höstterminens början har de eleverna i stället lånat på sitt skolbibliotek. Varje klass har
nu lånetid varannan vecka, då de träffar personal från biblioteket. Skolbiblioteket är öppet
och tillgängligt hela skoldagarna.
Efter sommaren bemannades även skolbiblioteket på Fredriksbergs skola i Vretstorp.
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I och med det har nu samtliga grundskolor i kommunen bemannade skolbibliotek på minst
en halv dag i veckan.
Pedagogerna på kommunens skolor, förskolor och fritidshem har möjlighet att beställa
bokväskor på olika teman. Det finns en bokpool med barnböcker på Hallsbergs bibliotek
avsedd för dessa utskick.
Skolbibliotekarien på huvudbiblioteket köper in böcker till samtliga skolbibliotek.
I och med att skolbiblioteken nu är bemannade är tanken att mer böcker ska placeras där
framöver och poolen minskas i omfång. Finns behov kan man låna böcker mellan de olika
biblioteken.
Alla fyraåringar inbjuds via Barnavårdscentralerna i samband med 4-årskontrollen att hämta
en barnbok som gåva på närmaste bibliotek.
Bibliotekspersonal deltar i olika nätverk inom skola och barnomsorg.
Barnbibliotekarien har varit ute på olika träffar för föräldrar och mindre barn och pratat om
böcker och läsning. Familjecentralen har haft besök på biblioteket inlagt i sitt program vid
några tillfällen.

Christina Johansson
Kulturchef
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