KALLELSE
Sammanträdesdatum 2018-11-20

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott
Tid

Plats

09:00

Kommunhuset Hallsberg, Hörnet

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

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

Övriga
Tobias Fornbrant, Fritidschef
Christina Johansson, Kulturchef
Fredrik Nordvall, Förvaltningschef
Jenny Andersson, Sekreterare
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Sammanträdesdatum 2018-11-20

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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2 - Ansökan Sociala Investeringsfonden

Föredragande Anna Björkman

(18/BIN/570)

Ärendebeskrivning
Fritidskonsulenten informerar om ansökan om medel ur den sociala investeringsfonden.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Ansökan sociala investeringsfonden
Ansökan sociala investeringsfonden
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3 - Internationellt ungdomsläger i Gifhorn
2018 (18/BIN/571)

Föredragande Anna Björkman

Ärendebeskrivning
Fritidskonsulent Anna Björkman informerar om resan som gjordes till vänorten Gifhorn i oktober,
då man från kommunen deltog i ett internationellt ungdomsläger.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Internationellt ungdomsläger i Gifhorn 2018
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4 - Anläggningsbidrag 2019 (18/BIN/572)

Föredragande Tobias Fornbrant

Ärendebeskrivning
Fritidschef Tobias Fornbrant informerar om fördelningen av anläggningsbidrag till föreningar 2019.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Anläggningsbidrag 2019
Bilaga Anläggningsbidrag 2019
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5 - Projektbidragsansökan IFK Hallsberg
Fotboll (18/BIN/573)

Föredragande Tobias Fornbrant

Ärendebeskrivning
IFK Hallsberg Fotboll har ansökt om 35 000 kr i projektbidrag för att genomföra
integrationsinsatser.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att bevilja projektbidrag på 5 000
kr till IFK Hallsberg Fotboll.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Projektbidragsansökan IFK Hallsberg Fotboll
Borttagen på grund av personuppgifter.

Expedieras till
IFK Hallsberg Fotboll
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6 - Kvalitetsredovisning Hallsbergs
kulturskola läsåret 2017/2018 (18/BIN/574)

Föredragande Christina Johansson

Ärendebeskrivning
Kulturskolan i Hallsbergs kommun har sammanställt sin verksamhet i en kvalitetsredovisning för
läsåret 2017/2018, enligt bilaga.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att kvalitetsredovisning läsåret
2017/2018 för kulturskolan Hallsbergs kommun, enligt bilaga, läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Kvalitetsredovisning Hallsbergs kulturskola läsåret 2017/2018
Borttagen på grund av personuppgifter.
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Föredragande Christina Johansson

7 - Stipendier 2018 (18/BIN/575)
Ärendebeskrivning

Bildningsnämnden ansvarar för stipendierna ”årets eldsjäl”, ”årets kulturstipendium” samt ”årets
idrottsutövare”. Nomineringstiden avslutades den 11 november På kultur- och fritidsutskottets
sammanträde den 20 november kommer beslut fattas om vem/vilka som erhåller stipendier i de tre
kategorierna 2018 utifrån inkomna nomineringar.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta vem/vilka som erhåller
stipendierna ”årets eldsjäl”, ”årets kulturstipendium” samt ”årets idrottsutövare” i Hallsbergs
kommun 2018.
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Föredragande

8 – Rapporter
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Föredragande

9 – Övriga frågor
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Ansökan Sociala Investeringsfonden
2
18/BIN/570
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Tjänsteskrivelse
2018-11-02

Dnr: 18/BIN/570

Ansökan Sociala Investeringsfonden
Ärendebeskrivning
Fritidskonsulenten informerar om ansökan om medel ur den sociala
investeringsfonden.

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

Ärendet
Fritidskonsulenten informerar om ansökan om medel ur den sociala
investeringsfonden för utveckling av fritidsgårdsverksamheten med syfte att jobba
mer socialt förebyggande.

Bildningsförvaltningen
Tobias Fornbrant

Anna Björkman

Fritidschef

Fritidskonsulent

Bilagor
Ansökan sociala investeringsfonden

Version 1.2
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Bilaga
Datum 2018-11-12

Ansökan sociala investeringsfonden
Beskrivning av verksamheten
Hallsberg har idag en fritidsgård med verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar i åldern 10-19
år. Lokalen är i ungdomshuset Kuben och den ligger i Hallsbergs tätort. Vi har dagligen ca 45-80
besökare och ca 60 % av dem är pojkar. Vi serverar mellanmål, toast, Pan pizza och piroger i
caféterian till självkostnadspris. På fredagar har vi ett begränsat utbud godis och läsk. Det är dagligen
aktiviteter så som tv-spel, biljard, kortspel, sällskapsspel, pyssel och bakning. Vi erbjuder också
läxhjälp och tillfällen att idrotta. Vi har barn med både svensk och utländsk bakgrund

Syftet med verksamheten
Syftet med verksamheten är att ge barnen och ungdomarna en meningsfull fritid i närvaro av trygga
vuxna som kan guida dem och vägleda dem i deras aktiviteter och i deras sociala umgänge. Vi arbetar
aktivt med värdegrundsfrågor, folkhälsofrågor och allas lika värde och lika rättigheter. Naturligtvis är
alla aktiviteter drogfria. Förutom att ge barnen en trygg och stimulerande plats att vistas på så vill vi
erbjuda aktiviteter som är roliga och utvecklande samt en plats att vara på där man kan känna sig
säker och där det finns vuxna man kan vända sig till om man har behov av det. Vi arbetar aktivt med
integration eftersom en del av våra besökare är barn från en annan kulturell bakgrund. Det är tydligt
att en del av besökarna kommer från ett utanförskap på ett eller annat sätt. De kanske inte har
kamrater i så stor utsträckning, eller i vissa fall inga kamrater alls, de har inte pengar med sig till
mellanmål, de har svårt att delta i aktiviteter som kostar pengar eller spela instrument. För dessa
barn och ungdomar spelar fritidsgården en stor roll.

Beskrivning av behov
I dagsläget är det alltid två personal som arbetar på fritidsgården åt gången. Vi kan se att det är för
lite personal för att vi ska kunna hålla den önskade kvaliteten på verksamheten eftersom vi har så
många besökare. En stor del av arbetet går till att sköta caféet och serva med praktiska saker som att
boka tv-spel, boka datorer, låna ut biljardköer och så vidare. De allra flesta av våra barn och
ungdomar kommer för att ha någonstans att vara och ”hänga” med sina kompisar. Sen har vi ett
antal barn och ungdomar som vi behöver ha extra uppsyn på då det ofta händer oönskade saker runt
om dem. Kort sagt de kan ställa till bråk på olika sätt. Vi tycker att det är bra att de är i verksamheten
eftersom vi då har möjlighet att jobba med dem och förhoppningsvis bryta detta destruktiva
mönster, men det är samtidigt resurskrävande. Vi anser att detta är preventivt arbete i allra högsta
grad. Vi har också ett antal barn och ungdomar som kommer till oss för att de vill vara med vuxna
som de känner sig trygga med. De söker aktivt upp personal för att prata, berätta hur det varit i
skolan, berätta om händelser hemma och så vidare. Vi tycker oss märka att vi har barn som kommer
till oss från mer socioekonomiskt utsatta familjer där barnen inte har pengar med sig till mellanmål
eller uttalar att de inte har möjlighet att delta i aktiviteter som kostar pengar som deras kamrater
deltar i t.ex. föreningsidrott, spela instrument åka på resor osv. Där tycker vi att vi spelar en viktig roll
då de aktiviteter vi erbjuder är gratis. Vi har även på eget bevåg stuckit till dessa barn en smörgås då
vi sett att de är hungriga och att de aldrig får med sig pengar för att inhandla mellanmål. Vi
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Datum 2018-11-12
uppskattar verkligen det och vill gärna arbeta med dessa barn då vi anser att även här har vårt arbete
en bra förebyggande funktion. Men även detta kräver personalresurser som vi för tillfället inte har
tillräckliga. Vi har även som ambition att arbeta med integration då många av våra besökare har en
annan kulturell bakgrund än svensk. Vi vill arbeta med språkutveckling, prata om sociala koder,
arbeta för att blanda barnen så de med svensk bakgrund är tillsammans med de med utländsk och så
vidare. Men även detta kräver personalresurser som vi för tillfället inte har.
Vi kommer också att starta upp ett nätverk med skolorna i Hallsberg tätort, Transtenskolan,
Långängsskolan och Stocksätterskolan, för att på så sätt kunna samverka mer runt dessa elever samt
tydliggöra olika behov som finns för stunden och hur vi ska kunna samverka för att kunna tillgodose
dessa behov
Att arbeta förebyggande med barn och ungdomar har i forskningen visat sig vara mycket ekonomiskt
försvarbart. (I. Nilsson, 2015) Att mäta förebyggande arbete kan dock vara lite problematiskt då
mycket rör sig om antaganden och sker under en mycket lång tid. Vi kan dock känna oss säkra på att
för en stor del av de besökare vi har hos oss gör vi en stor skillnad och under den tiden vi har dem
hos oss på fritidsgården har vi möjlighet att arbeta aktivt med dem för att få dem att bryta
destruktiva mönster både för dem själva och för samhället.
Vår ambition är att kunna utveckla verksamheten ytterligare med att ha olika gruppaktiviteter såsom
matlagning, idrott, pysselgrupper, drama, musikskapande och så vidare. Vi är även lyhörda för
barnens och ungdomarnas egna önskemål om aktiviteter.
Utifrån denna beskrivning av nuläget ser vi att vi har ett stort behov av mer personal och söker därför
pengar till detta. Det är viktigt för oss att kunna tillsätta mer personal för att fullfölja vår verksamhet
och hålla önskad kvalitet på den. I nuläget kan vi inte utföra många av de viktiga arbetsuppgifter som
är syftet med fritidsgården eftersom vi är för få personal.

Ekonomisk kalkyl
En person, anställd 40 timmar i veckan under 2019 och 2020 med en månadslön på 24000 kr
En timanställd 25 % med en månadslön på 24000
Lönen är beräknad till 24600 år 2020
Båda arbetar 9,5 månad per år
Sociala avgifter är inräknade
2019:

396634

2020:

406550

Summa:

803184

Anna Björkman
Fritidskonsulent
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Internationellt ungdomsläger i Gifhorn 2018
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Tjänsteskrivelse
2018-11-02

Dnr: 18/BIN/571

Internationellt ungdomsläger i Gifhorn
Ärendebeskrivning
Fritidskonsulent Anna Björkman informerar om resan som gjordes till vänorten
Gifhorn i oktober, då man från kommunen deltog i ett internationellt ungdomsläger.

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

Ärendet
Den 13-18 oktober reste fritidskonsulenten, fritidsledaren och 7 st ungdomar från
kommunen till vänorten Gifhorn, där man deltog i ett internationellt ungdomsläger.
På utskottet informerar fritidskonsulenten om resan och lägret, samt planer för
fortsatt samarbete med vänorten.

Bildningsförvaltningen
Tobias Fornbrant

Anna Björkman

Fritidschef

Fritidskonsulent

Version 1.2
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Tjänsteskrivelse
2018-11-02

Dnr: 18/BIN/572

Anläggningsbidrag 2019
Ärendebeskrivning
Fritidschef Tobias Fornbrant informerar om fördelningen av anläggningsbidrag till
föreningar 2019.

Förslag till beslut
Ärendet föreslås läggas 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
2019 och på utskottet informerar fritidschefen om hur bidraget har fördelats mellan
föreningar och vilka investeringar som har prioriterats.

Bildningsförvaltningen
Tobias Fornbrant
Fritidschef

Bilagor
Anläggningsbidrag 2019

Version 1.2
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SAMMANSTÄLLNING ANLÄGGNINGSBIDRAG 2019
VRKS HTK
Drift/skötsel
Ridhus
Utomhusridbana med belysning
1
Stall
Utomhusboxar (för häst) med el
Klubblokal
1
Omklädningsrum med dusch stort
Omklädningsrum med dusch litet
Fotbollsplan gräs 11-manna
Fotbollsplan gräs 7-manna
Fotbollsplan grus med belysning
Konstgräsplan med belysning
Tennisplan grus
Tennisplan asfalt
Hinderbana
Bastu
Spontan plan/lekplats gräs
Isbana
Isrink
Motionsspår
Skidspår
Friidrottsanläggning
Festplats med dansbana
Skjutbana
Skyttelokal
Utegym
Arbetsinsats
Summa bidrag drift/skötsel

12832

PRF

ÖIF

SvIF

ÖSK

VIF

PGoIF

HIF

OKTi

OKTy

HRK

1
1
4
1
1

SkIF

1
1
1
1
4
1
2
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

8368

HSF

1
1
1

2
1
1

2

1

1

2

2

1

1

1
10 km

15 km
15 km

12,5 km 2,5 km 2,5 km 5 km
2,5 km 2,5 km 2,5 km 5 km
1
1
1

2,5 km
1
1
1

1
75%

25%
45750

94856

16389

75%

26570 177766 206308
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75%
36807

33711

15624

59142

6694 194497

VRKS HTK
PRF
ÖIF
SvIF
Investeringar
5000 13200 36000
HTK
Måla om klubbhuset, vid behov byta ut dålig panel
PRF
Byte underlag ridhuset
ÖIF
Gräsklippare
ÖSK
Utegym, skyltar spår
VIF
Renovering duschrum
PGoIF
Belysning konstgräsplan
HSF
Renovering markörgrav och nytt grus
SkIF
Renovering omklädningsrum och dusch

Totalt bidrag 2019

ÖSK
VIF
PGoIF HIF
30000 30000 120000

OKTi

OKTy

HRK

HSF
SkIF
10000 42000

VRKS HTK
PRF
ÖIF
SvIF
ÖSK
VIF
PGoIF HIF
OKTi
OKTy HRK
HSF
SkIF
12832 13368 58950 130856 16389 56570 207766 326308 36807 33711 15624 59142 16694 236497
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Tjänsteskrivelse
2018-11-02

Dnr: 18/BIN/573

Projektbidragsansökan IFK Hallsberg Fotboll
Ärendebeskrivning
IFK Hallsberg Fotboll har ansökt om 35 000 kr i projektbidrag för att genomföra
integrationsinsatser.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att bevilja
projektbidrag på 5 000 kr till IFK Hallsberg Fotboll.

Ärendet
IFK Hallsberg Fotboll har ansökt om 35 000 kr i projektbidrag för att genomföra
integrationsinsatser, enligt bilaga/ansökan. Bildningsförvaltningen föreslår utskottet
att besluta om beviljat bidrag för den del som täcker tolkkostnader vid föräldramöten
och stöd till resor vid deltagande i seriespel och cuper, totalt 5 000 kr.

Bildningsförvaltningen
Tobias Fornbrant
Fritidschef

Bilagor
Projektbidragsansökan IFK Hallsberg Fotboll 181015

Version 1.2
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Kvalitetsredovisning Hallsbergs kulturskola
läsåret 2017/2018
6
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Tjänsteskrivelse
Datum: 2018-11-08

Sida 1 av 1

Dnr: 18/BIN/574

Kvalitetsredovisning Hallsbergs kulturskola läsåret 2017/2018
Ärendebeskrivning
Kulturskolan i Hallsbergs kommun har sammanställt sin verksamhet i en kvalitetsredovisning för
läsåret 2017/2018, enligt bilaga.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att kvalitetsredovisning läsåret
2017/2018 för kulturskolan Hallsbergs kommun, enligt bilaga, läggs till handlingarna.

Bildningsförvaltningen
Fredrik Nordvall

Christina Johansson

Förvaltningschef

Kulturchef

Bilagor
Kvalitetsredovisning Kulturskolan läsåret 2017-2018
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