
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-06

 Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 
Tid Plats 
14:00 Kommunhuset Hallsberg, Sotterm  

Övriga 
 

Ulrika Johansson (Kulturchef)
Anders Wiiand (Tf fritidschef)
Catharina Lindvall-Scharmer (Förvaltningschef)
Jenny Andersson (Sekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §§26-34

Ordförande _________________________________________________________________
Siw Lunander

Justerare _________________________________________________________________
Karl Fröberg

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Beslutande ledamöter 
 

Siw Lunander (S) (ordförande)
Emelie Mc Quillan (M) (2:e vice ordförande)
Karl Fröberg (C)
Oscar Lundqvist (SD)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-06

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista 
§ 26 Sammanträdets inledning
§ 27 Rapport angående fritidsgårdar
§ 28 Rapport från sommarens utställningsverksamhet
§ 29 Rapport angående kompressorbyte Sydnärkehallen
§ 30 Rapport antal elever i kulturskolans verksamhet totalt i augusti 2022
§ 31 Rapporter
§ 32 Meddelanden
§ 33 Övriga frågor
§ 34 Sammanträdets avslutning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-06

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 26- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning
1. Ordförande Siw Lunander (S) förklarar mötet öppnat
2. Dagordningen godkänns av kultur- och fritidsutskottet
3. Ingen anmälan om jäv
4. Kultur- och fritidsutskottet väljer jämte ordförande Karl Fröberg (C) till justerare

Paragrafen är justerad
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Sammanträdets inledning
§ 26
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-06

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 27 - Rapport angående fritidsgårdar 
(22/BIN/198)

Ärendebeskrivning 
Fritidschefen rapporterar om fritidsgårdsverksamheten

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet föreslås lägga informationen till handlingarna.

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet 
Anders Wiiand informerar om fritidsgårdar i kommunen. Fritidsgården Kuben är nu öppen 
ordinarie tider. Ännu ingen lokal som är aktuell för fritidsgård i Pålsboda. Buss till 
Hjortkvarns fritidsgård kommer att köras även under hösten. Fritidsgården Solrosen som är 
belägen i Stocksätterskolans lokaler kommer efter årsskiftet att övergå i kommunal regi.
I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Rapport Fritidsgårdar

Paragrafen är justerad
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Rapport angående fritidsgårdar
§ 27

22/BIN/198
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
2022-08-25 Dnr: 22/BIN/198

Rapport angående fritidsgårdar

Ärendebeskrivning 
Fritidschefen rapporterar om fritidsgårdsverksamheten i kommunen. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet föreslås lägga informationen till handlingarna.

Ärendet 
Fritidschefen rapporterar om statusen för fritidsgårdar i kommunen. 

Kuben har startat sin ordinarie verksamhet 23 augusti. Redan 8 augusti startade viss verksamhet upp 
för de äldre åldrarna enligt önskemål, med gott resultat.

Verksamheten i Pålsboda fortskrider genom att lämplig lokal eftersöks, ett par kandidater arbetas 
det för fullt med. I avvaktan på resultat i lokalletandet fortsätter samarbetet med Hug1 i Hjortkvarn 
och Hjortkvarns IF. Två gånger per vecka drivs fritidsgården av Fritid och en gång av Hjortkvarns IF. 
Bussar kommer som tidigare att finnas genom anslutning från Pålsboda.

Renodlingen av driftsformer fortsätter där berörda aktörer informerats om att fortsättningsvis 
kommer två former finnas, i egen kommunal regi eller i form av föreningsegen verksamhet med 
bidrag per termin från fritidsavdelningen.

En fritidsledare har anställts med särskilt uppdrag att verka i Pålsboda och Hjortkvarn

Samarbetet med en delad tjänst mellan Kuben och Transtenskolan fortsätter och har förlängts.

Ärendet vid detta nämndsammanträde betraktas som ett informationsärende och en 
barnkonsekvensanalys görs endast vid beslutsärenden.

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Anders Wiiand 

Förvaltningschef Tf. fritidschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-06

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 28 - Rapport från sommarens utställningsverksamhet 
(21/BIN/336)

Ärendebeskrivning 
Kulturchefen rapporterar från sommarens utställningsverksamhet på Bergöös.

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet föreslås lägga informationen till handlingarna.

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet 
Ulrika Johansson föredrar ärendet. Sommarutställningen äger rum i Bergööhuset. Årets 
utställning var öppen sju veckor under sommaren och var välbesökt, med cirka 2900 
besökare. Den var i år ett samarbete med Hallsbergs bild- och konstförening.
I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Rapport sommarutställningen 2022 resultat

Paragrafen är justerad
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Rapport från sommarens 
utställningsverksamhet

§ 28
21/BIN/336
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
2022-08-25 Dnr: 21/BIN/336

Rapport från sommarens utställningsverksamhet

Ärendebeskrivning 
Kulturchefen rapporterar från sommarens utställningsverksamhet på Bergöös

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet föreslås lägga informationen till handlingarna.

Ärendet 
Kulturchefen rapporterar om resultatet av årets sommarutställning. Den årliga sommarutställningen 
som visas i konsthallen på Bergöös var i år ett samarbete mellan Hallsbergs Bild- och konstförening 
och Hallsbergs kommun.

Utställningen fick namnet Livets fröjder och bestod av konst producerad av konstnären Lena A 
Linderholm. 

Sommarens utställning kan man betrakta som något av en succé med totalt 2 900 besökare.

I samband med sommarutställningen hade även modelljärnvägen och Bergöö-våningen öppet och 
den nya utställningen om Hallsbergs järnvägshistoria. Även en liten caféverksamhet har varit öppen 
under sommaren, i anslutning till caféet kunde man också besöka konsthantverkarnas utställning.

Kulturavdelningen har haft två arbetsledare anställda under sommaren samt 10 feriearbetare 
fördelade på två perioder.

Ärendet vid detta nämndsammanträde betraktas som ett informationsärende och en 
barnkonsekvensanalys görs endast vid beslutsärenden.

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Ulrika Johansson

Förvaltningschef Kulturchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-06

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 29 - Rapport angående kompressorbyte Sydnärkehallen 
(22/BIN/199)

Ärendebeskrivning 
Fritidschefen rapporterar om kompressorbyte i Sydnärkehallen

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet föreslås lägga informationen till handlingarna.

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet 
Anders Wiiand föredrar ärendet. Det pågår ett kompressorbyte i Sydnärkehallen. Det har 
uppstått leveransförseningar. Tills ny kompressor är på plats kommer en mobil kompressor 
att sättas in, vilket gör att aktiviteterna i hallen förväntas starta under vecka 40.
I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Rapport Sydnärkehallaen

Paragrafen är justerad
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Rapport angående kompressorbyte 
Sydnärkehallen

§ 29
22/BIN/199
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
2022-08-25 Dnr: 22/BIN/199

Rapport angående kompressorbyte Sydnärkehallen

Ärendebeskrivning 
Fritidschefen rapporterar om kompressorbyte i Sydnärkehallen.

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet föreslås lägga informationen till handlingarna.

Ärendet 
Fritidschefen rapporterar om statusen för bytet av kompressor i Sydnärkehallen.

Den ursprungliga tidsplanen har reviderats, meddelad leveransförsening är cirka tre veckor. Detta gör 
att beräknad istillgång har senarelagts, den är i dagsläget förlagd till vecka 43.

Nyttjande, i kommunen verksamma föreningar, har erbjudits att erhålla mellanskillnaden mellan 
ordinarie taxa och den taxa man skall betala om man får tag i istider i annan kommun.

En mobil kylanläggning har beställts att under tiden ordinarie anläggnings montering möjliggöra is.

Tidsplan för mobilt aggregat är leverans vecka 38, montering och driftsättning vecka 39 för att vecka 
40 kunna erbjuda is med ordinarie tillgång.

Föreningsmöte med tidfördelning på agendan har genomförts av Fritid med berörda föreningar.

Ärendet vid detta nämndsammanträde betraktas som ett informationsärende och en 
barnkonsekvensanalys görs endast vid beslutsärenden.

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Anders Wiiand

Förvaltningschef Tf. fritidschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-06

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 30 - Rapport antal elever i kulturskolans verksamhet totalt i augusti 
2022 
(22/BIN/195)

Ärendebeskrivning 
Kulturchefen rapporterar antalet elever i kulturskolans verksamhet och antal elever i kö i 
augusti 2022. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet föreslås lägga informationen till handlingarna.

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet 
Ulrika Johansson föredrar ärendet. Det är samma antal elever på kulturskolan som under 
vårterminen, men kön till kulturskolan har minskat. Kurserna bild, dans och teater har längst 
kö. Kulturskolan anordnade öppet hus 22 augusti. och höstens verksamhet startade 29 
augusti.
I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet lägger informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Rapport antal elever kulturskolan aug 22

Paragrafen är justerad
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Rapport antal elever i kulturskolans 
verksamhet totalt i augusti 2022

§ 30
22/BIN/195
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2022-08-25 Dnr:22/BIN/195 

Rapport antal elever i kulturskolans verksamhet totalt i augusti 2022

Ärendebeskrivning 
Kulturchefen rapporterar antalet elever i kulturskolans verksamhet och antal elever i kö i augusti 
2022. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet föreslås lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Kulturchefen rapporterar antalet elever i kulturskolans verksamhet och antal elever i kö i augusti 
2022. Under läsåret 20/21 minskade antalet elever på kulturskolan på grund av pandemin. 
Kulturchefen rapporterar hur återhämtningen ser ut. 

Ärendet vid detta nämndsammanträde betraktas som ett informationsärende och en 
barnkonsekvensanalys görs endast vid beslutsärenden.

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Ulrika Johansson

Förvaltningschef Kulturchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-06

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 31- Rapporter

Ärendebeskrivning
Det svänger på torget
 Ulrika Johansson informerar utskottet om evenemanget som ägde rum 3 september. Ett 
samarbete mellan kulturavdelningen, fritidsavdelningen och näringslivsavdelningen, där de 
fått i uppdrag att ordna ett evenemang. Det var uppträdande på Stortorget i Hallsbergs 
tätort. Fyra olika artister uppträdde under eftermiddag/kväll, där alla vände sig till olika 
ålderskategorier. OK Tisaren anordnade stadsorientering under eftermiddagen.
Ordförande föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att lägga rapporten till handlingarna.

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

Paragrafen är justerad
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Rapporter
§ 31
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-06

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 32- Meddelanden 

Ärendebeskrivning
Meddelanden till kultur- och fritidsutskottet under perioden 2022-05-11 - 2022-08-30.
Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet 
Ordförande föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att meddelanden under perioden 
2022-05-11 - 2022-08-30 läggs till handlingarna.
Beslut
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att meddelanden under perioden 2022-05-11 - 2022-08-
30 läggs till handlingarna.
Anmälningar

 VB: Protokoll Spec.samv.råd kultur 22 april (9/9)
 Beslut - Inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek, fördelning av medel 2022 - KUR 

2022/4565
 Beslutsmeddelande - Ansökan om bidrag till stärkta bibliotek i hela landet: Hallsbergs 

kommun. KUR 2018/5722
Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-06

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 33- Övriga frågor

Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor det här sammanträdet.

Paragrafen är justerad

Page 20 of 23



Övriga frågor
§ 33
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-06

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 34- Sammanträdets avslutning

Ärendebeskrivning
Ordförande tackar för sammanträdet och avslutar detsamma.

Paragrafen är justerad
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Sammanträdets avslutning
§ 34
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