KALLELSE
Sammanträdesdatum 2018-09-18

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott
Tid

Plats

09:00

Kommunhuset Hallsberg, Hörnet

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Siw Lunander (S)
Andreas Tranderyd (MP)
Tomas Hagenfors (KD), 2:e vice ordförande
Christel Forsberg (S), vice ordförande
Fredrik Askhem (L)

Övriga
Tobias Fornbrant, Fritidschef
Christina Johansson, Kulturchef
Fredrik Nordvall, Förvaltningschef
Jenny Andersson, Sekreterare
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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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Sammanträdesdatum 2018-09-18

2 - Information från biblioteksverksamheten

Föredragande Anne-Marie Alzén

(18/BIN/374)

Ärendebeskrivning
Anne-Marie Alzén, bibliotekschef i Hallsbergs kommun informerar kultur- och fritidsutskottet bland
annat om den nationella biblioteksstrategin samt det aktuella läget för biblioteksverksamheten i
Hallsbergs kommun.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Information från biblioteksverksamheten
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Sammanträdesdatum 2018-09-18

3 - Rapport sommarlovsaktiviteter (18/BIN/454)

Föredragande Anna Björkman

Ärendebeskrivning
Fritidskonsulenten informerar om den gångna sommaren och de aktiviteter, inklusive
kolloverksamheten, som arrangerats för barn och unga i Hallsbergs kommun.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Rapport sommarlovsaktiviteter
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4 - Domartorn och läktare på IP i Hallsberg

Föredragande Tobias Fornbrant

(17/BIN/11)

Ärendebeskrivning
Fritidschefen informerar om statusen på byggprojekten domartorn och läktare på IP i Hallsberg.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Domartorn och läktare
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5 - Utökade öppettider för gymmet i
Alléhallen (17/BIN/344)

Föredragande Tobias Fornbrant

Ärendebeskrivning
Fritidschefen informerar om status och tidplan för arbetet med att möjliggöra en utökning av
öppettiderna på Alléhallens gym till kl. 05-23 alla dagar i veckan.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Utökade öppettider
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6 - Ansökan om projektbidrag (18/BIN/455)

Föredragande Christina Johansson

Ärendebeskrivning
Kulturförvaltningen har delegation på att besluta om projektbidrag upp till 5 000 kr. Nu har en
ansökan inkommit från Magiska teatern i Vretstorp om bidrag för ett projekt hösten 2018. Ansökt
bidrag är 8 500kr.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att bevilja ansökan om
projektbidrag om 8 500kr.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Ansökan om projektbidrag
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Sammanträdesdatum 2018-09-18

7 - Sommarutställning i Bergöös 2018

Föredragande Christina Johansson

(17/BIN/200)

Ärendebeskrivning
Kulturavdelningen i Hallsberg ger en rapport från sommarutställningen 2018 i Bergöös enligt bilaga.
Temat på årets sommarutställning var ”60-talsfrossa”.

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

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Sommarutställning i Bergöös 2018
Rapport sommarutställning 2018
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Föredragande

8 – Rapporter
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Föredragande

9 – Övriga frågor
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Information från biblioteksverksamheten
2
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Tjänsteskrivelse

av 3

Sida 1

Dnr: 18/BIN/374

Datum 2018-09-06

Information från biblioteksverksamheten
Ärendebeskrivning
Anne-Marie Alzén, bibliotekschef i Hallsbergs kommun informerar
kultur- och fritidsutskottet bland annat om den nationella biblioteksstrategin samt det
aktuella läget för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun.

Förslag till beslut
Klicka här för att ange förslag till beslut.

Ärendet
Anne-Marie Alzén, bibliotekschef i Hallsbergs kommun informerar
kultur- och fritidsutskottet bland annat om den nationella biblioteksstrategin samt det
aktuella läget för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun.
Nationell biblioteksstrategi
I våras presenterades utkastet till den nationella biblioteksstrategin. Fram t o m 31 oktober
kan synpunkter och förslag på förändringar lämnas till sekretariatet för nationell biblioteksstrategi.

Som ett led i förankringsprocessen arrangeras under oktober fem regionala dialogmöten i
samarbete med de regionala biblioteksverksamheterna. Ett av mötena är i Örebro 10
oktober. Utkastet ska sedan bearbetas till ett färdigt förslag som ska presenteras för
regeringen i mars 2019.
Digitalt först med användaren i fokus
Kungliga biblioteket (KB) har fått i uppdrag av regeringen att under perioden 2018-2020
samordna och finansiera ett nationellt kompetenslyft för biblioteksmedarbetare på
folkbibliotek, med syfte att höja den digitala kunskapen hos allmänheten. De regionala
biblioteksverksamheterna ska fungera som kompetens- och utvecklingsnoder.
Det här är den första satsning som görs utifrån förslag i den nationella biblioteksstrategin.
Ett självskattningstest kring digitala kompetenser har genomförts bland personal på landets
folkbibliotek. Utifrån det planeras nu kommande utbildningsinsatser av KB och de regionala
biblioteksverksamheterna.
Stärkta bibliotek
Kulturrådet genomför på regeringens uppdrag en satsning 2018–2020 för att stärka
folkbiblioteken i Sverige. Syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till
biblioteksverksamhet i hela landet. Det är ett tillfälligt stöd till kommunerna som syftar till
att ge långsiktiga effekter för att nå fler samt öka inkludering och delaktighet.
Bidraget kan sökas av en kommun, enskilt eller i partnerskap med andra kommuner.
Bibliotekscheferna i Örebro län har enats om att gemensamt ansöka om bidrag för ett
projekt att genomföra en förstudie om en länsgemensam bibliotekskatalog och webb.
Hallsbergs bibliotek kommer att stå som huvudsökande med de andra 11 kommunerna som
medsökande. Biblioteksutveckling Örebro län är även de en samarbetspartner.
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Datum 2018-09-06

Om bidrag beviljas kommer en projektledare anställas på heltid under första halvåret 2019,
med uppdrag att ta fram beslutsunderlag för bibliotekscheferna om det här är något vi
tillsammans vill gå vidare med till ett genomförandeprojekt.
Regional kulturplan
Arbetet med att ta fram en ny regional kulturplan för år 2020-2023 pågår. Ett flertal
dialogmöten sker under hösten med både det professionella kulturlivet och civilsamhället.
Dialogmötet för området biblioteksutveckling sker 22 november.
(Det som tidigare hette Regionbibliotek Örebro län heter nu Biblioteksutveckling Region
Örebro län.)
I samtliga dialogmöten kommer följande två teman diskuteras:
- Solidariskt fördelad kultur
- Kultur och hälsa
Utöver det tas angelägna frågeställningar inom området upp till diskussion.
- Bokstart
Är en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns (0-3 år) närhet,
med syfte att tidigt stimulera språkutveckling. Det bygger på samverkan mellan folkbibliotek,
barnhälsovård och förskola.
Biblioteksutveckling Region Örebro län söker pengar från Kulturrådet för ett regionalt
projekt. Arbetet har redan påbörjats i samarbete med företrädare för den regionala
barnhälsovården. Nästa steg är nu att börja det lokala samarbetet i kommunerna.
Örebro län läser
I höst har folkbiblioteken i Örebro län gått samman i ett läsfrämjande projekt kallat ”Örebro
län läser”. Den här första gången har en författare valts som tema: Barbro Lindgren. Hon
skriver böcker både för barn och vuxna.
Hennes författarskap kommer att lyftas fram på olika sätt på de lokala biblioteken.
Planering, marknadsföring och viss programläggning har utförts i arbetsgrupper med
representanter från de olika biblioteken.
Här i Hallsberg blir det bl. a några program för barn under läs-lovet, en del skolklasser läser
och arbetar med hennes böcker, ett musikprogram för vuxna arrangeras i november.
Ny skolbibliotekarietjänst
Inom nämndens ram har medel beviljats för att tillsätta en ny tjänst som skolbibliotekarie,
inriktad mot högstadiet.
Bakgrunden är den uppbyggnad som redan påbörjats där Hallsbergs bibliotek, förutom
folkbiblioteken, även sköter kommunens grundskolebibliotek. Skolbibliotek är i grunden
rektors ansvar. I den nu gällande läroplanen står särskilt uttryckt om rektors ansvar för att
skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas
språkliga förmåga och digitala kompetens.
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Datum 2018-09-06

För att kunna möta det behöver bemanningen av skolbiblioteken utökas då ett sådant
arbete kräver tid för planering och samarbete mellan bibliotekarier och pedagoger.
Bibliotekslokalen
Det mycket heta sommarvädret gjorde att lokalen på Hallsbergs bibliotek av arbetsmiljöskäl
blev alltför varm att utföra arbete i under de öppettider som var annonserade för
sommaren. Under fyra veckor minskades öppettiden ytterligare med sex timmar/vecka.
Den höga värmen och därmed upplevelse av dålig luft är ett stort problem i bibliotekets
lokaler, både för personal samt besökare.
Enligt fastighetsavdelningen finns stora underhållsbehov av Centrumhuset, både när det
gäller system för vatten, avlopp, värme och ventilation.

Bildningsförvaltningen
Fredrik Nordvall

Anne-Marie Alzén

Förvaltningschef

Bibliotekschef
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Rapport sommarlovsaktiviteter
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Tjänsteskrivelse
2018-09-06

1 (1)

Dnr: 18/BIN/454

Rapport Sommarlovsaktiviteter
Ärendebeskrivning

Fritidskonsulenten informerar om den gångna sommaren och de aktiviteter, inklusive
kolloverksamheten, som arrangerats för barn och unga i Hallsbergs kommun.

Förslag till beslut

Klicka här för att ange förslag till beslut.

Ärendet

Sveriges kommuner får bidrag av staten för att erbjuda sommarlovslediga barn och
ungdomar kostnadsfria aktiviteter på sommarlovet. På utskottet informerar
Hallsbergs kommuns fritidskonsulent om vilka aktiviteter, inklusive kollo, som
anordnats under den gångna sommaren och hur deltagandet varit.

Bildningsförvaltningen
Tobias Fornbrant

Anna Björkman

Fritidschef

Fritidskonsulent

Version 1.2
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Domartorn och läktare på IP i Hallsberg
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Tjänsteskrivelse
2018-09-06

1 (1)

Dnr: 17/BIN/11

Domartorn och läktare på IP i Hallsberg
Ärendebeskrivning

Fritidschefen informerar om statusen på byggprojekten domartorn och läktare på IP i
Hallsberg.

Förslag till beslut

Klicka här för att ange förslag till beslut.

Ärendet

Den 1 februari 2017 beslutade Bildningsnämnden att godkänna den
prioriteringsordning som Fritidsavdelningen föreslagit för investeringar i
idrottsanläggningar under 2017. Där ingick bland annat läktare och domartorn på IP i
Hallsberg. På utskottet den 18/9 informerar fritidschefen om statusen på dessa
investeringar/byggprojekt.

Bildningsförvaltningen
Tobias Fornbrant
Fritidschef

Version 1.2
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Utökade öppettider för gymmet i Alléhallen
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Tjänsteskrivelse
2018-09-06

1 (1)

Dnr: 17/BIN/344

Utökade öppettider för gymmet
Ärendebeskrivning

Fritidschefen informerar om status och tidplan för arbetet med att möjliggöra en
utökning av öppettiderna på Alléhallens gym till kl. 05-23 alla dagar i veckan.

Förslag till beslut

Klicka här för att ange förslag till beslut.

Ärendet

Sedan i oktober driver kommunen gymmet i Alléhallen i egen regi. Öppettiderna är
mån-tor 06.30-20.40, fre 06.30-19.40 och lör-sön 10.00-15.40 (hela anläggningen
stänger 20 minuter efter ovan angiven stängningstid). Fritidschefen har haft i
uppdrag att göra det möjligt att utöka öppettiderna, förslagsvis till kl. 05-23 alla
dagar i veckan. På utskottet den 18/9 informerar fritidschefen om status och tidplan
för arbetet med detta.

Bildningsförvaltningen
Tobias Fornbrant
Fritidschef

Version 1.2
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Dnr: 18/BIN/455

Ansökan om projektbidrag
Ärendebeskrivning
Kulturförvaltningen har delegation på att besluta om projektbidrag upp till 5 000 kr. Nu har en
ansökan inkommit från Magiska teatern i Vretstorp om bidrag för ett projekt hösten 2018. Ansökt
bidrag är 8 500kr.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att bevilja ansökan om
projektbidrag om 8 500kr.

Ärendet
Magiska teaterns scenkonstförening söker projektbidrag om 8 500 kr. Hösten 2018 genomför
föreningen ett projekt som inleds med den öppna föreställningen ”Maestro, Putz och schäfern
framför sagan om livet självt”. En föreställning som beskrivs som en hyllning till de som i alla fall
försöker.
Alla barn mellan 7 - 12 år som deltar i barnteatergrupp erbjuds att se teaterföreställningen gratis.
Asylsökande barn erbjuds också att delta i barnteatergrupp utan kostnad. Gruppen kommer att
arbeta med temat olikheter, mod och styrkan i att våga försöka under höstterminen och projektet
avslutas med en uppvisning där de visar upp vad de gjort under terminen. Även publiken kommer att
bjudas upp på scenen för att genom improvisationsteater känna värdet i att våga försöka.

Bildningsförvaltningen
Fredrik Nordvall

Christina Johansson

Förvaltningschef

Kulturchef
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Sommarutställning i Bergöös 2018
Ärendebeskrivning
Kulturavdelningen i Hallsberg ger en rapport från sommarutställningen 2018 i Bergöös enligt bilaga.
Temat på årets sommarutställning var ”60-talsfrossa”.

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

Ärendet
Kulturavdelningen i Hallsberg ger en rapport från sommarutställningen i Bergöös. Se bilaga. Temat
på årets sommarutställning var ”60-talsfrossa”. Utställningen tog besökaren tillbaka till 60-talet med
hjälp av möbler, kläder, inredning, musik och diverse prylar som starkt förknippas med decenniet.
Kulturavdelningen gick tidigt ut till allmänheten och efterlyste saker och fick väldigt god respons. Det
allra mesta av utställningens föremål var utlånade av privatpersoner och secondhandbutiker.
Nytt för i år var att kaffe och bulle ingick i entréavgiften.
Bergöös alla fyra utställningar bergöövåning, modelljärnväg, järnvägsutställning och
sommarutställning har hållit öppet 19 juni till 12 augusti.

Bildningsförvaltningen
Fredrik Nordvall

Christina Johansson

Förvaltningschef

Befattning

Bilagor
Rapport sommarutställning 2018
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Rapport Sommarutställning 2018
Sommaren i Bergöös är nu avslutad. Utställningarna höll öppet 19/6 - 12/8 med öppettiderna tisdag
12 - 19, onsdag – söndag 10 - 17. Temat på årets sommarutställning var ”60-talsfrossa”. Utställningen
tog besökaren tillbaka till 60-talet med hjälp av möbler, kläder, inredning, musik och diverse prylar
som starkt förknippas med decenniet. Kulturavdelningen gick tidigt ut till allmänheten och efterlyste
saker och fick väldigt god respons. Det allra mesta av utställningens föremål var utlånade av
privatpersoner och secondhandbutiker.
Sommaren började med invigning måndagen 19 juni med cirka 100 gäster. Bildningsnämndens
ordförande Siw Lunander invigningstalade och det bjöds på 60-talsmusik av Erika Olsson och
Christian Lindholm. Efter en rundvandring i huset bjöds på kaffe och rulltårtsbakelse i Valvet.
Bergöös trädgård hade till den här sommaren kompletterats med odlingslådor som allmänheten
kunde hyra och odla i. Tyvärr blev bara 3 stycken uthyrda, men förhoppningen är att det till nästa
sommar kommer bli fler som nappar på erbjudandet. Det anlades också en äng på baksidan av
Bergööska huset vid ingången till Valvet samt vid gaveln på Magasinet.
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.
Nytt för denna sommar var att det också ingick kaffe, te, saft med bulle i priset. Detta lades till för att
locka fler besökare att stanna till och upptäcka caféet. Det har varit väldigt uppskattat och många har
tyckt att det varit trevligt att bli bjuden på fika. Det har också gjort att fler har upptäckt den historiska
järnvägsutställningen som finns i samma lokal i Magasinet. Vi har förlorat en del intäkter från caféet
på grund av gratis fika, men vår bedömning är att fördelarna överväger.
När vi tittar på besöksstatistiken så ser vi att vi är på ungefär samma nivå som för två år sedan.
Många museer har haft dåliga besökssiffror denna sommar, troligen på grund av det varma vädret. Vi
tror att vi hade haft högre antal besökare, om det hade varit en ”normal” sommar. 60-talstemat har
varit mycket omtyckt och det har säkerligen bidragit till att siffrorna inte är lägre än de är.

Besöksstatistik
Sommarutställning
Besökare totalt

2014 2015 2016 2017 2018
3246 2032 2091 1564 1953

Varav utländska besökare

91

53 12*

Kvinnor i %, ej barn

53

53

Män i %, ej barn

47

47

36

28

55

55

55

45

45

45

* Mycket osäker siffra

Vi har haft två ansvariga arbetsledare anställda under sommaren och feriearbetare i två
fyraveckorsperioder. Det har fungerat alldeles utmärkt och är en stor förbättring från förra året när
feriearbetarna inte fick arbeta fyra veckor i mitten på sommaren.
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På grund av en föräldraledighet var kulturavdelningen en personal kort under våren och därför så
blev det hög belastning och vissa saker föll mellan stolarna. Viss marknadsföring blev inte av och så
kom inte banderollerna som brukar sitta på baksidan av Magasinet upp för att företaget inte kunde
få fram kardborrband som behövdes för uppsättningen. Till nästa år håller vi kolla på dessa områden
extra mycket.
I det stora hela är vi mycket nöjda med sommaren. Besökarna har i de allra flesta fall varit väldigt
förtjusta i utställningen. Vi har tillochmed fått en förfrågan från personal på Kullängens äldreboende
om att få ta över texter och saker från utställningen till ett uppehållsrum de tänkte inreda i 60talsstil.

Christina Johansson
Kulturchef
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