
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2023-03-07

 Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 
Tid Plats 
14:30 Kommunhuset Hallsberg, Sottern  

Övriga 
 

Ulrika Johansson (Kulturchef)
Catharina Lindvall-Scharmer (Förvaltningschef)
Jenny Andersson (Sekreterare)
Anne-Marie Alzén (Bibliotekschef) §2
Anna Björkman (Fritidskonsulent) §4

Protokollet innehåller paragraferna §§1-9

Ordförande _________________________________________________________________
Ola Ström

Justerare _________________________________________________________________
Andreas Tranderyd

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Beslutande ledamöter 
 

Ola Ström (S) (ordförande)
Theres Andersson (S) (vice ordförande)
Andreas Tranderyd (MP) (2:e vice ordförande)
Oscar Lundqvist (SD)

Page 1 of 40



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2023-03-07

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista 
§ 1 Sammanträdets inledning
§ 2 Renovering Centrumhuset – påverkan på biblioteksverksamheten
§ 3 Ansökan om projektmedel
§ 4 Integrationsprojekt Kuben
§ 5 Rapport sommarutställning 2023
§ 6 Rapport angående kulturskolans elevavgifter
§ 7 Rapporter
§ 8 Meddelanden
§ 9 Sammanträdets avslutning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2023-03-07

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 1- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning
1. Ordförande Ola Ström (S) förklarar mötet öppnat
2. Dagordningen godkänns av kultur- och fritidsutskottet
3. Ingen anmälan om jäv
4. Kultur- och fritidsutskottet väljer jämte ordförande Andreas Tranderyd (MP) till justerare.

Paragrafen är justerad
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Sammanträdets inledning
§ 1
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2023-03-07

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 2 - Renovering Centrumhuset – påverkan på biblioteksverksamheten 
(23/BIN/51)

Ärendebeskrivning 
Hela Centrumhuset ska ROT-renoveras i två etapper. I den första etappen berörs den 
byggnad där Hallsbergs bibliotek är beläget. Bibliotekschefen rapporterar vad som hittills 
hänt inom projektet för bibliotekets del samt hur ungefärlig tidplan ser ut framöver.

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

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet 
Anne-Marie Alzén informerar om ärendet, planerna för biblioteket under renoveringstiden.
I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse KFU - Renovering Centrumhuset - påverkan på biblioteksverksamheten

Paragrafen är justerad
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Renovering Centrumhuset – påverkan på 
biblioteksverksamheten

§ 2
23/BIN/51
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2023-02-24 Dnr:23/BIN/51 

Renovering Centrumhuset – påverkan på biblioteksverksamheten

Ärendebeskrivning 
Hela Centrumhuset ska ROT-renoveras i två etapper. I den första etappen berörs den byggnad där 
Hallsbergs bibliotek är beläget. Bibliotekschefen rapporterar vad som hittills hänt inom projektet för 
bibliotekets del samt hur ungefärlig tidplan ser ut framöver.

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

Ärendet 
Hela Centrumhuset ska ROT-renoveras i två etapper. I den första etappen berörs den byggnad där 
Hallsbergs bibliotek är beläget. Enligt nuvarande planering beräknas renoveringen starta i början av 
2024. De verksamheter som finns i huset behöver då flytta till tillfälliga lokaler under 
renoveringstiden, vilket enligt uppgift handlar om några år. 
Bibliotekschefen rapporterar vad som hittills hänt inom projektet, där arbetet än så länge bara 
påbörjats för bibliotekets del, samt hur ungefärlig tidplan ser ut framåt.

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

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Anne-Marie Alzén

Förvaltningschef Bibliotekschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2023-03-07

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 3 - Ansökan om projektmedel 
(23/BIN/32)

Ärendebeskrivning 
Lions Club har lämnat in en ansökan om projektmedel för en ungdomsfestival vid den så 
kallade Spontanlekparken i Hallsberg.

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet föreslås bevilja projektmedel till ungdomsfestivalen.

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet 
I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beviljar projektmedel till ungdomsfestivalen.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ansökan om projektmedel
 Barnkonsekvensanalys
 VB: Projektansökan (2/3)
 VB: Projektansökan (3/3)

Expedieras till  
Kulturchef
 Lions Club

Paragrafen är justerad
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Ansökan om projektmedel
§ 3

23/BIN/32
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
2023-02-22 Dnr: 23/BIN/32

Ansökan om projektmedel

Ärendebeskrivning 
Lions Club har lämnat in en ansökan om projektmedel för en ungdomsfestival vid den så kallade 
Spontanlekparken i Hallsberg.

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet föreslås bevilja projektmedel till ungdomsfestivalen.

Ärendet 
Lions Club har under flera år arrangerat en ungdomsfestival vid den så kallade Spontanlekparken i 
Hallsberg. Detta har de gjort med hjälp av bidrag från olika företag. I år har det varit svårt att få 
sponsring från företag i Hallsberg. Lions Club har lämnat in en ansökan om projektmedel till 
bildningsförvaltningen för att anordna festivalen. 

☒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

Bilagor
Barnkonsekvensanalys
Ansökan om projektmedel
Bilaga till ansökan om projektmedel
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Barnkonsekvensanalys 
för barn 0-18 år 

 
 

  

    

Berörd verksamhet 
Verksamhet/arbetsplats 

Bildningsförvaltningen 

Planerad åtgärd/beslut 
Ange planerad åtgärd/beslut 

Projektbidrag till ungdomsfestival vid den så kallade Spontanlekparken, Hallsberg. 

Vilket/vilka åtgärder/beslut ska fattas? 

Beslut om projektbidrag. 

Vilka barn berörs? 

Barn och unga i åldrarna 4–19 år. 

Beskriv hur barn berörs av det beslut som ska fattas 

Ungdomsfestival vid den så kallade Spontanlekparken, Hallsberg planeras av Lions Club. Kommunen anordnar inget 
liknade för barn och ungdomar på norr i Hallsberg. Detta är en uppskattad tradition för barn i detta område. Om 
det inte skulle bli av skulle barn och ungdomar sakna evenemanget. 

   

Inför förslaget på beslut har barnkonventionens intentioner beaktats på följande sätt 

I arbetet med kultur för barn och unga utgår Hallsbergs kommun från FN:s barnkonvention, artikel 31, där det står 
att barn har rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Det är primärt kommunens ansvar att se till att 
det finns platser där alla barn och unga kan bedriva kulturell fritidsverksamhet oavsett vårdnadshavarnas inkomst.  
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Vägledning till blankett 
Barnkonsekvensanalys ska göras i vitt skilda ärenden, vilket innebär att denna vägledning är 
allmänt hållen och ger förslag på innehåll i en barnkonsekvensanalys 
 
Sedan den 1 januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Detta innebär 
bland annat att barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i 
beslutsprocesser i ärenden som rör barn. Varje människa som är under 18 år räknas som barn, 
såvida inte nationell lagstiftning innebär att barn blir myndig vid lägre ålder. Barnkonventionen 
använder ordet barn genomgående i texten, konventionen beskriver inte äldre barn som 
ungdom. Alltså, alla människor som är under 18 år är barn, enligt barnkonventionen. 
 
Barnkonventionens syfte är att ge barn, oavsett bakgrund, rätten att behandlas med respekt och 
att få komma till tals. Barnkonventionen består av 54 artiklar. Fyra av artiklarna (2, 3, 6 och 12) 
kallas för de fyra grundprinciperna, dessa är vägledande för hur hela barnkonventionen ska 
tolkas. Dock är det viktigt att ta del av alla artiklar då de anses vara lika viktiga. Nedan återges 
kortfattat innehållet i de fyra artiklarna. 
 
Artikel 2: Alla barns lika värde och de rättigheter som barn har. Ingen får diskrimineras. 
Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska det i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets 
bästa. 
Artikel 6: Varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. 
Artikel 12: Barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som 
rör barnet. Barnets åsikter ska beaktas med hänsyn till barnets ålder och mognad. 
 
Mer information kring barnkonventionen hittar du på: 
Läs lagen i sin helhet på Riksdagens webbplats: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181197-om-forenta-nationernas-
konvention_sfs-2018-1197  
 

Barnombudsmannens webbplats  
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/  
 
Sveriges Kommuner och Regioners webbplats: 
https://skr.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/barnkonsekvensanaly
s.878.html 
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Sid 1 av 2 

Hallsbergs kommun Hemsida 
www.hallsberg.se

E-post
bildningsforvaltningen@edu.hallsberg.se

Organisationsnr 
212000-1926

Postadress 
694 80 Hallsberg

Besöksadress 
Västra Storgatan 14

Telefon 
0582-68 50 00 vx

Fax 
0582-68 53 46

Bankgiro 
577-3338

ANSÖKAN 
Projektbidrag 

 Blankettanvisning 
Ansökan skickas till Hallsbergs kommun, 
Fritidsavdelningen (idrottsföreningar) eller 
Kulturavdelningen (för övriga föreningar),  
694 80 Hallsberg 
e-post: kultur.forening@hallsberg.se

Observera att föreningen måste uppfylla Hallsbergs 
kommuns allmänna regler och villkor för föreningsbidrag. 
Ansökan kan skickas in löpande under året.

Förening Tillhör riksorganisation (ej obligatoriskt) 

Adress Organisationsnummer 

Postnummer, ort Bankkonto eller plusgiro/bankgiro 

Antal medlemmar Medlemsavgift 

Ordförande Kassör 

Adress, ordförande Adress, kassör 

Postnummer, ort, ordförande Postnummer, ort, kassör 

Telefon, ordförande Telefon, kassör 

Telefon, arbete, ordförande Telefon, arbete, kassör 

Beskrivning av projektet (kan även bifogas separat till ansökan) 

Vi söker projektbidrag, kronor 

� 
l_!JKOMMUN 

HALLSBERGS

Bildningsförvaltningen 
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Lions Club

c/o Per-Åke Öster Allégatan 14

694 31 Hallsberg

16

Lions Club Intermational

875700-6724

BG 5635-4020

800

Hans-Olov Moberg

Hässlebergsvögen 117

694 34 Hallsberg

070-675 62 40

-

Tomas Jonasson

Skallerudsvägen 6

694 31 Hallsberg

070-604 66 73

-

Se bilaga 1.

30 000:-



Sid 2 av 2 

Hallsbergs kommun Hemsida 
www.hallsberg.se

E-post
bildningsforvaltningen@edu.hallsberg.se

Organisationsnr 
212000-1926

Postadress 
694 80 Hallsberg

Besöksadress 
Västra Storgatan 14

Telefon 
0582-68 50 00 vx

Fax 
0582-68 53 46

Bankgiro 
577-3338

KOSTNADSKALKYL 
Kostnader Belopp Intäkter Belopp 

Härmed intygas att uppgifterna är riktiga 

Ort och datum Ordförande, underskrift 

I syfte att kunna hantera ifylld blankett kommer bildningsnämnden behandla personuppgifterna enligt Dataskyddsförordningen. För mer 
information om hur vi behandlar personuppgifter besök www.hallsberg.se eller kontakta oss på telefon 0582-68 50 00. 
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Hoppborg och karusell 6000
Ponnyhästar 3500
Ballongfigurer 5000
Ansiktsmålning 3800
Musik 5000
Korv med tillbehör 2000
Affisch och trycksaker 3200
Diverse 1500
Summa 30 000

Halsberg 2023-02-02



SÖKANDE: Lions Club, Hallsberg. 
Organisationsnummer 875700-6724, 
tfn 070-784 90 90, 
E-post info@lionshallsberg.se 

AKTIVITET: Ungdomsfestival vid den så kallade Spontanlekparken, Hallsberg.

TID: Lördagen den 20 maj 2023. Kl.13.00 – 16.00

Ansökan om medel.
Lions Club i Hallsberg försöker att öka trivseln i samhället genom att göra något för 
ungdomarna i Hallsberg. Vår målgrupp är ungdomar som bor i Hallsbergs tätort. Vi försöker 
med denna festival, dels öka trivseln i samhället, men även öka ungdomsverksamheten i 
Hallsberg. Vi försöker med denna festival sätta fokus på de goda krafterna i vårt samhälle och 
på så sätt bidra till att bygga ett bättre samhälle. Festivalen är identitetsskapande för Hallsberg 
och den främjar även migrationen enär vi genomför festivalen på Hallsbergs norra sida, där 
det finns flera hyresfastigheter där det bor migranter. I dagens samhälle har många ungdomar 
svårt att hitta något meningsfullt att göra på fritiden, alla kan inte idrotta. Det kan leda till 
många destruktiva tankar och även handlingar. Vi försöker få ungdomarna att träffas och 
umgås under trevliga förhållanden.

Vi försöker samla de goda krafterna i vårt samhälle och på så sätt öka trivseln i samhället.

Festivalen arrangeras av Lions Club och följande står i våra stadgar:
I normalstadgan för Lions Club Hallsberg står det i § 2

Ändamål: Klubbens ändamål är att främja och aktivt deltaga i samhällsnyttig verksamhet av 
humanitär, social och kulturell art samt att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd 
mellan jordens folk.

Klubben får inte sätta som mål att den skall främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Festivalen är drogfri, gratis och ungdomarna bjuds på popcorn, korv och läsk. Vi ordnar även 
med olika aktiviteter som ansiktsmålning, musik av flera ungdomsgrupper, ponnyridning samt 
även tillverkning av ballongfigurer. 

Hallsbergs kommun har inget eget liknade arrangemang och därför anser vi det viktigt att dels 
ordna en ungdomsfestival men även att förlägga arrangemanget till Hallsbergs norra sida där 
det bor flest ungdomar även flest migranter. 
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Sammanfattning:
Våra ambitioner om att försöka bidra till ett bättre samhällsklimat, är mycket större än våra 
ekonomiska resurser. Eftersom vi har som policy att inte fondera de av oss insamlade medel 
utan att de skall nästan omgående slussas vidare till de som behöver vår hjälp. Våra 
medlemsavgifter täcker klubbens och Lions Internationals behov. Allt inom klubben och det 
mesta inom Lions International sker genom medlemmarnas ideella arbete. 

Vår bedömning är att ovanstående aktivitet bör ha en budget på cirka 30 000: - för att allt 
skall fungera på ett bra sätt. Se kostnadskalkylen på sid 2 i ansökan. 

Vi söker därför medel för att anordna en ungdomsfestival i Hallsberg.

Hjälp oss att visa hur de goda krafterna i samhället kan arbeta för de unga i vårt samhälle.

Eventuella bidrag kan sättas in på konto BG 5635-4020

Hallsberg den 2 februari 2023

Per-Åke Öster
Lions Club, Hallsberg
Tfn 070-580 89 88
Epost perake.oster@telia.com 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2023-03-07

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 4 - Integrationsprojekt Kuben 
(23/BIN/50)

Ärendebeskrivning 
Integrationsprojekt Kuben som möjliggjort drift av ungdomshuset Kuben och öppen 
fritidsgårdsverksamhet fem dagar i veckan löper ut 1 juli 2023 i sin nuvarande form. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet föreslås besluta att godkänna projektredovisningen och att 
ärendet lämnas vidare till kommunstyrelsen för godkännande att permanenta alternativt 
förlänga insatsen. 

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet 
Anna Björkman föredrar ärendet och informerar om projektet. 
Andreas Tranderyd (MP) föreslår att beslutsformuleringen ändras så att projektet föreslås 
att permanentas. 
Efter diskussioner kommer utskottet fram till förslag att godkänna projektredovisningen och 
att ärendet lämnas vidare till kommunstyrelsen för godkännande att permanenta långsiktig 
finansiering för verksamheten.
 I utskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att godkänna projektredovisningen och att ärendet 
lämnas vidare till kommunstyrelsen för godkännande att permanenta långsiktig finansiering 
för verksamheten.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Integrationsprojekt Kuben
 Barnkonsekvensanalys Kuben
 Projektredovisning

Paragrafen är justerad
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Integrationsprojekt Kuben
§ 4

23/BIN/50
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2023-02-23 Dnr:23/BIN/50 

Integrationsprojekt Kuben

Ärendebeskrivning 
Integrationsprojekt Kuben som möjliggjort drift av ungdomshuset Kuben och öppen 
fritidsgårdsverksamhet fem dagar i veckan löper ut 1 juli 2023 i sin nuvarande form. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet föreslås besluta att godkänna projektredovisningen och att ärendet 
lämnas vidare till kommunstyrelsen för godkännande att permanenta alternativt förlänga insatsen. 

Ärendet 
Integrationsprojektet Kuben beviljades 2022 medel ur sociala integrationsfonden. Dessa beviljade 
medel löper ut 1 juli 2023 och därmed försvinner underlaget för att bedriva den formen av öppen 
fritidsgårdsverksamhet som finns nu. I bifogad projektredovisning beskrivs verksamheten och 
projektet samt avslutas med tre möjliga scenarion, beroende på vilka beslut som fattas avseende 
projektets permanentande alternativt fortsättning. 

☒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 Anders Wiiand

Förvaltningschef t.f Fritidschef

Bilagor
Barnkonsekvensanalys
Projektredovisning
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Barnkonsekvensanalys 
för barn 0-18 år 

 
 

  

    

Berörd verksamhet 
Verksamhet/arbetsplats 

Bildningsförvaltningen/fritidsavdelningen /fritidsgårdar 

Planerad åtgärd/beslut 
Ange planerad åtgärd/beslut 

Redovisning och utvärdering av integrationsprojektet på Kuben som bedrivits med medel ur sociala 
investeringsfonden 

Vilket/vilka åtgärder/beslut ska fattas? 

Projektet föreslås att bifallas i enlighet med ”scenario ett”, i bifogad projektredovisning. 

 
Vilka barn berörs? 

Barn och ungdomar i Hallsbergs kommun 

Beskriv hur barn berörs av det beslut som ska fattas 

Fritidsgårdens främsta mål är att ge barn och ungdomar i Hallsberg en meningsfull fritid som bygger på deras 
behov, intresse, idéer och erfarenheter. Detta ska ske i en trygg miljö med trygga vuxna med rätt kompetens för 
arbetet. Verksamheten ska främja deras kreativitet och förmåga till kritiska tänkande. Barnen och ungdomarna ska 
få möjlighet till inflytande på verksamheten. Verksamheten på fritidsgården genomsyras av ickeformellt och 
informellt lärande. Fritidsgården är vara en plats där barn och ungdomar erbjuds aktiviteter som ger mervärde och 
glädje i deras liv men också som har en pedagogisk och fostrande roll. Detta projekt har bidragit till ökad 
integration, minskad segregation och den ökade personaltätheten har bidragit till viktiga och bärande relationer 
som i en förlängning kan skapa trygghet och stöd i ungdomarnas fortsatta utveckling.  

Inför förslaget på beslut har barnkonventionens intentioner beaktats på följande sätt 

Artikel två: På fritidsgården är alla barn och ungdomar välkomna oavsett etnicitet, livsåskådning eller politiska 
åsikter. All form av diskriminering eller kränkning beivras.  
Artikel 3: Då det är ett bostadsområde där det bor många barn och ungdomar samt att det finns en skola där 
bedöms det att det är utifrån barnens bästa att man bedriver fritidsgårdsverksamhet utifrån ovan nämnda mål och 
riktlinjer. Det är verksamhet som är främjande för deras fortsatta utveckling till trygga, stabila och välfungerande 
vuxna individer.  
Artikel 6: En fritidsgård i Hallsberg som har möjlighet att fortsätta arbeta aktivt med integration på ett tydligt sätt 
bedöms som ett viktigt stöd i barns och ungdomars utveckling.  
ARTIKEL 12: På fritidsgården finns det goda möjligheter att vara med och påverka verksamheten och beslut som rör 
denna. Barnen och ungdomarna får lära sig hur demokratiska processer går till och hur man kan påverka sitt liv och 
beslut som tas som berör barn och ungdomar.  
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Vägledning till blankett 
Barnkonsekvensanalys ska göras i vitt skilda ärenden, vilket innebär att denna vägledning är 
allmänt hållen och ger förslag på innehåll i en barnkonsekvensanalys 
 
Sedan den 1 januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Detta innebär 
bland annat att barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i 
beslutsprocesser i ärenden som rör barn. Varje människa som är under 18 år räknas som barn, 
såvida inte nationell lagstiftning innebär att barn blir myndig vid lägre ålder. Barnkonventionen 
använder ordet barn genomgående i texten, konventionen beskriver inte äldre barn som 
ungdom. Alltså, alla människor som är under 18 år är barn, enligt barnkonventionen. 
 
Barnkonventionens syfte är att ge barn, oavsett bakgrund, rätten att behandlas med respekt och 
att få komma till tals. Barnkonventionen består av 54 artiklar. Fyra av artiklarna (2, 3, 6 och 12) 
kallas för de fyra grundprinciperna, dessa är vägledande för hur hela barnkonventionen ska 
tolkas. Dock är det viktigt att ta del av alla artiklar då de anses vara lika viktiga. Nedan återges 
kortfattat innehållet i de fyra artiklarna. 
 
Artikel 2: Alla barns lika värde och de rättigheter som barn har. Ingen får diskrimineras. 
Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska det i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets 
bästa. 
Artikel 6: Varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. 
Artikel 12: Barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som 
rör barnet. Barnets åsikter ska beaktas med hänsyn till barnets ålder och mognad. 
 
Mer information kring barnkonventionen hittar du på: 
Läs lagen i sin helhet på Riksdagens webbplats: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181197-om-forenta-nationernas-
konvention_sfs-2018-1197  
 

Barnombudsmannens webbplats  
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/  
 
Sveriges Kommuner och Regioners webbplats: 
https://skr.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/barnkonsekvensanaly
s.878.html 
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Projektredovisning för integrationsprojekt Kuben 

Bakgrund 

År 2019 ansökte fritidsavdelningen om medel från sociala investeringsfonden, för 

att driva ett projekt på Ungdomsgården Kuben, riktat mot integrationsarbete och 

ämnat att försöka bryta utanförskapet och motverka segregationen bland unga i 

Hallsbergs kommun. Projektmedlen avsågs täcka en heltidstjänst för en 

fritidsledare under två års tid. Fritidsledaren skulle finnas i verksamheten utöver 

ordinarie personal på fritidsgården. Denna extra fritidsledare var tänkt att 

möjliggöra riktade insatser och aktiviteter utöver den dagliga verksamheten på 

gården. 

Rekrytering 

Vi rekryterade Simon Backlund på 75%. Simon är utbildad fritidsledare och har sin 

spetskompetens inom idrott och vildmarksliv. Vi såg möjligheter eftersom 

idrotten och lagsporten erbjuder en god miljö för integration. Vi ser det också som 

en viktig del i integrationsarbetet att lära sig om allemansrätten, naturen i Sverige 

och vad den kan erbjuda, och vad man får och inte får göra.  

Vi rekryterade Kalle Larsén på 25%. Kalle har studerat dramapedagogik och har sin 

spetskompetens där. Kale har jobbat mycket med kreativt skapande inom olika 

områden, bl.a.: film, teater, rollspel och digitalt skapande. Han har också fått 

möjlighet till fortbildning inom filmskapande. 

Vi rekryterade även Julia Morad som timvikarie och för att vid behov kunna öka 

bemanningen när vi gjorde större aktiviteter. Julia är utbildad fritidsledare och 

talar flytande arabiska och svenska. Detta är väldigt viktigt eftersom vi har en stor 

grupp ungdomar med arabiska som modersmål, som besöker ungdomsgården 

dagligen. Julias spetskompetens är skapande verksamhet riktat mot pyssel och 

smink. 
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Tillsammans tycker vi att de här tre rekryteringarna bildar ett bra team. Ett team 

där det finns olika spetskompetenser som ger goda förutsättningar för att skapa 

kvalitetsfylld verksamhet och aktiviteter med fokus på integrationsarbete. Syftet 

med rekryteringen var att rekrytera lämpliga personer med adekvat utbildning 

och spetskompetens inom relevanta områden. 

Verksamhet 

Integrationskvällar 

Vi tror att en lyckad integration bara kan ske när människor möts. Integration 

handlar inte bara om anpassning från en part, utan uppstår när människor med 

olika kulturell bakgrund möts och båda gör ansträngningar för att förstå och 

anpassa sig till varandra. Därför var en central aktivitet under projektet det vi 

kallade för integrationskvällar. En integrationskväll kunde vara att vi med en 

mindre grupp, gjorde mat tillsammans utgående från ett bestämt tema. Tema 

kunde vara jul, en specifik kultur eller ett land. Ett exempel på en sådan kväll 

kunde vara tema Syrien. Då gjorde vi syrisk mat och då fick de deltagare som 

kommer från Syrien leda de andra i gruppen under, tillredningsprocessen. När 

maten var klar åt vi den tillsammans och samtalet kring matbordet fick flöda fritt. 

Samtalet kom väldigt enkelt via maten in på intressanta beröringspunkter kring 

kultur, religion och integration. 

Vildmarksgruppen 

En annan verksamhet innehållande olika aktiviteter vi tror är väldigt viktig och 

integrationsfrämjande är vildmarksgruppen vi har haft. Där har vi behandlat bl.a. 

allemansrätten, att göra eld, knivhantering, gjort kortare vandringar och tillfällen 

med olika teman där man får bekanta sig med Sveriges skog och mark. I 

vildmarksgruppen får man lära sig vilka fantastiska möjligheter som finns i den 

svenska naturen. Vi vet att många individer i den grupp vi riktar 

integrationsprojektet mot har väldigt dåliga ekonomiska förutsättningar. Då blir 

också aktiviteterna man har möjlighet att delta i begränsade. Vi ser därför att det 

är otroligt viktigt att visa att det finns mängder av saker och upplevelser man se 

och göra i naturen, som är helt kostnadsfria.  

Idrott 

Idrotten är i sig själv integrerande, speciellt lagsporten. Där lär man sig 

automatiskt att man måste arbeta tillsammans för att uppnå ett mål, dessutom 

kan man spela t.ex. fotboll tillsammans även om man inte talar samma språk. Vi 

har gjort kontinuerliga idrottsaktiviteter med fokus just på lagidrotten. Innebandy, 

discgolf, ridning, fotboll, volleyboll, badminton, bågskytte, bowling, simning är 

exempel på idrottsaktiviteter vi har gjort och testat på. Här har vi samarbetat med 

olika föreningar i kommunen. Att göra aktiviteter tillsammans med föreningarna 

har många olika fördelar och är fördelaktigt för alla parter. Ungdomarna får 
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proffsig ledning och introduktion till idrotten, vi får högkvalitativ verksamhet och i 

bästa fall väcks intresse hos ungdomarna och föreningarna får nya medlemmar. Vi 

tror också att föreningslivet är en otroligt viktig kugge i integrationsarbetet och en 

väg in till ett sammanhang för den som nyligen kommit till landet eller en ny ort.  

 

Läxhjälpen 

En ytterst viktig sak som vi med extra personal, har haft möjlighet att utveckla är 

läxhjälpen. En av de viktigaste byggstenarna för en lyckad integration och en bra 

framtid, är att man lyckas i skolan. Läxhjälpen är därför en av de aktiviteter vi 

sätter störst vikt på vid ungdomsgården. Vi är väldigt tydliga med att 

ungdomsgårdens läxhjälp inte konkurrerar med den läxhjälp skolan erbjuder, utan 

vår läxhjälp finns som ett komplement. Vi vill samarbeta med skolorna när det 

gäller läxhjälpen och här finns fortfarande stor utvecklingspotential. Tröskeln för 

att ta ungdomsgårdens läxhjälp kan för vissa upplevas som lägre än att be om 

läxhjälp i skolan. Helt enkelt för att miljön är annorlunda och fritidsledarna är just 

fritidsledare och inte lärare.  

Vi har många exempel på att ungdomar söker läxhjälp för något de har väldigt 

svårt med i skolan och samtidigt som fritidsledarna försöker hjälpa till, uppstår 

samtal kring skolan, hur man lyckas, betyg och ångesten många känner kring 

dessa saker. De här samtalen är otroligt viktiga och uppstår ofta just i samband 

med läxhjälpen. Vi har alltid haft en policy att erbjuda hjälp med läxorna i mån av 

möjlighet på ungdomsgården. Men med en extra personal har vi verkligen kunnat 

satsa på detta och erbjuda en mer systematisk och kontinuerlig läxhjälp, både 

individuellt och i grupp.  

Detta har mynnat ut i att några ungdomar startat en egen studiegrupp där de 

hjälper varandra. Vi hjälpte samtliga ungdomar i gruppen individuellt under en 

längre tid. Men av en händelse fick vi idén att testa läxhjälp i grupp ett par gånger, 

detta ledde sedan till att ungdomarna började träffas tillsammans på kuben 

dagligen och stötta och hjälpa varandra. Fritidsledarna hjälper fortfarande till med 

korrekturläsning och stöd ibland, men gruppen är i stort sett självgående. Detta i 

sin tur har frigjort ansvarig fritidsledare och möjliggjort att vi kan hjälpa ännu fler 

ungdomar som önskar läxhjälp.  

Samtal, språk och interaktion 

Viktiga samtal 

Det kan verka självklart när det gäller en fritidsgård, men vi vill ändå lyfta fram 

den ökade frekvensen möten och samtal som uppstått mellan besökarna och 

fritidsledarna under projektet. Detta har kunnat ske tack vare den ökade 

personaltätheten. Ungdomsgården är i sin essens en plattform där möten 

uppstår, både möten mellan fritidsledare och besökare, men också mellan 

besökare i olika åldrar och från olika kulturella bakgrunder.  
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Vårt uppdrag är i grund och botten att skapa en meningsfull och varierande fritid 

för ungdomarna i Hallsbergs kommun. I detta uppdrag är mötet mellan ledare och 

besökare centralt. Speciellt viktigt är det djupare samtalet, som bara kan uppstå 

när ledarna har tid och möjlighet att verkligen sätta sig ned med en besökare och 

ta sig tiden att bygga upp det förtroende som krävs, för att ett djupt samtal ska 

kunna äga rum. Denna typ av samtal och möten har skett i mycket större 

utsträckning sedan vi utökade personalgruppen. Det hade varit ödesdigert för 

verksamheten och ungdomarna om dessa tillsatta personer i personalen försvann. 

Vår verksamhet står och faller med vår personals tillgänglighet för ungdomarna.  

Svenska språket 

Att behärska det svenska språket är nyckeln till det mesta när det gäller lyckad 

integration. Man behöver lära sig svenska i Sverige för att kunna få ett jobb eller 

klara skolan på ett bra sätt. Svenska språket är ingen enskild aktivitet hos oss, men 

ett fokus på att utveckla svenskan genomsyrar allt vi gör på ungdomsgården. Vi är 

noga med att alla pratar svenska när man besöker gården och vi har 

gemensamma aktiviteter. Självklart är det inte förbjudet att prata andra språk 

men vi försöker att ha ett gemensamt språk i svenskan. Dels för att de som inte 

pratar det som modersmål ska få möjligheten att utveckla sitt språk, dels för att 

det finns en inkluderande aspekt i att alla samlas kring ett gemensamt språk. 

Under läxhjälpen jobbar vi med språket på ett väldigt konkret sätt. Där får 

ungdomarna lära sig nya ord och meningar. Fokus ligger på det akademiska 

språket och skillnaden i att formulera sig i tal och skrift. Vi har också en lite 

samling böcker på ungdomsgården som vi gärna lånar ut om ungdomarna 

uttrycker intresse. 

Delaktighet och påverkan 

Att lära sig att man kan och ska påverka sin situation och sin fritid är något vi 

verkligen vill visa ungdomarna hos oss. Verksamhetens utformning och 

aktivitetsutbudet styrs i största möjliga mån av ungdomarna själv. Forumet vi 

använder för detta är gårdsrådet, som sammanträder 2–3 gånger per termin. Vi 

har utformat gårdsrådet på ett lagom formellt sätt, där vi väljer ordförande och 

sekreterare och har en dagordning som vi följer. Detta gör vi för att ungdomarna 

också ska få bekanta sig med det formella i beslutande organ och den 

demokratiska processen. Protokollet och vilka beslut som tagits under mötet 

sparas i en pärm, som finns i ute ungdomsgården så att vem som helst när som 

helst kan gå och ta del av informationen. Vi försöker att förverkliga så mycket som 

möjligt av de förslag som kommer in till gårdsrådet. Förslagen kan lämnas in via 

vår förslagslåda eller via gårdsrådets pärm. Förslagen kan vara allt från öppettider 

och aktiviteter till kioskutbud.  
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Covid-19 

Under den värsta tiden av pandemin var vår fysiska verksamhet stängd och det 

innebar stora utmaningar för oss. Vi blev tvungna att i en handvändning ställa om 

hela verksamheten och hitta nya sätt att arbeta på. Vi startade en digital 

fritidsgård med en discordserver som bas och kommunicerade med ungdomarna 

via digitala kanaler. Vi gjorde interaktiva digitala aktiviteter och körde online spel 

tillsammans med ungdomarna. Vi gjorde olika typer av instruktionsvideor som 

man kunde följa när man ville, så som: Trolleriskola, grundkurs i att rita och måla 

och hemmaträningsvideor. Efter ett tag tillät restriktionerna utomhusaktiviteter 

och det gjorde saker väldigt mycket lättare för oss när vi kunde kombinera den 

digitala verksamheten med att träffas fysiskt utomhus. Vi märkte också tydligt 

under pandemin att den fysiska mötesplatsen är vad de flesta önskar av en 

ungdomsgård. Även om vi hade en del deltagare på våra digitala aktiviteter så var 

det inte i närheten av de mängder besökare vi har en vanlig dag på 

ungdomsgården när vi har vår vanliga fysiska verksamhet. Detta ledde till att vi 

ansökte om och fick beviljat en förlängning av sociala investeringsfondens projekt 

ytterligare ett år. Detta eftersom projektet blev svårt att utvärdera när 

verksamheten till största delen av de tänkta två åren blev kraftigt påverkade av 

covid-19. 

Effekter 

Målsättningarna med projektet har både uppnåtts och överträffats i de flesta 

fallen. Tack vare medlen vi fick för projektet har vi nu kunnat ha samma 

personalgrupp under en längre tid, vilket har skapat stabilitet och en trygghet för 

våra besökare. Arbetet som fritidsledare och förutsättningarna man har att 

verkligen arbeta med ungdomarna, baseras helt och hållet på relationerna och 

förtroendet man lyckas bygga upp med dem. Att bygga stabila relationer som 

möjliggör förändringsarbete och djupare samtal tar tid och det är inte möjligt att 

göra, eller försvåras åtminstone nämnvärt om man arbetar med kortare och 

osäkra anställningar som leder till stor rotation av personal.  

En målsättning var också att öka antalet tjejer och framför allt de äldre i 

verksamheten. Detta har blivit verklighet och enligt vår senaste statistik hade vi 

35% tjejer som besökte oss och det är högre än riksgenomsnittet. Men vi är inte 

nöjda och klara här utan kommer att fortsätta jobba för att forma verksamheten 

och aktivitetsutbudet så att det blir än mer tilltalande för tjejer. Vi kan tydligt se 

att våra riktade insatser och aktivitetsval så som idrott för bara tjejer och 

matlagningsgrupper har haft en positiv effekt på antalet tjejer som besöker oss. 
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Integration 

Målsättningen att öka förutsättningarna för en god integration har vi också lyckats 

med. Effekten på det här området är svår att mäta i konkreta siffror. Genom att 

arbeta med rådande dåliga attityder och fördomar upplever vi att klimatet har 

blivit mycket bättre och vi ser ett minskat ”vi och de” hos våra besökare. Ett nära 

samarbete med polis och socialtjänsten har gjort att ungdomsgården spelat en 

central roll i att bygga skyddsnät kring de ungdomar som riskerar att hamna snett. 

Våra fritidsledare har fått beröm från alla instanser för hur observanta och snabba 

de varit i arbetet. Vi har snabbt kunnat fånga upp signaler om att något är fel eller 

håller på att hända och kunnat agera tillsammans med myndigheterna. Våra 

besökare uttrycker en stark vilja att vara hos oss och därför blir de mottagliga för 

samtal och konsekvenser på ett annat sätt än i t.ex. skolan och andra instanser. Vi 

undviker i största möjliga mån att stänga av ungdomar från gården men i vissa fall 

har de brutit mot regler på ett så pass allvarligt sätt att vi inte har något annat val.  

En avstängning är en väldigt kännbar konsekvens för ungdomen eftersom de så 

gärna vill vara hos oss. En avstängning sker aldrig utan ett grundligt samtal med 

ungdomen där hen får förklarat för sig varför detta sker och när hen är 

välkommen tillbaka. Att föra dessa samtal, delta på möten med socialtjänsten och 

kunna arbeta så nära ungdomarna hade inte varit möjligt utan den extra personal 

som sociala investeringsfondens medel har tillgängliggjort.  

Kvalité på verksamheten 

Målsättningen att öka kvalitén på vår dagliga verksamhet har verkligen uppnåtts 

vi har nu minst en ledarledd aktivitet dagligen och därutöver tillräcklig bemanning 

för att på ett bra sätt, kunna erbjuda läxhjälp, bemanna köket och ha en 

fritidsledare ute bland ungdomarna i övriga verksamheten. Vi har också med 

dagens bemanning möjlighet att med en grupp ungdomar åka i väg på en aktivitet 

med Kubens minibuss. Vi kan erbjuda fler aktiviteter, de aktiviteter vi gör har blivit 

mer högkvalitativa och det sker inte på bekostnad av att personalen inte hinner 

äta, inte hinner ha rast eller att någon blir tvungen att skippa sin rast eller jobba 

ensam i ungdomsgården vilket tyvärr kunde vara situationen innan.  

Konsekvensanalys 

Vi kommer att skriva en konsekvensanalys baserad på tre olika scenarion. 

Scenariona är enligt följande och beskriver konsekvenserna vart och ett kommer 

att ha på respektive område i verksamheten: 1. Projektpengarna permanentas 

som en del av budgeten. 2. Projektet förlängs och vi fortsätter i nuvarande form. 

3. Projektet avslutas och inga medel skjuts till nuvarande budget. 

Scenario ett: Projektmedlen permanentas i budgeten 

Vi vill vara tydliga med att det är detta scenario vi önskar blir verklighet från 

fritidsavdelningens sida. Om medlen permanentas kommer den kvarvarande 

osäkerheten i arbetsgruppen försvinna. Fritidsledarna som är projektanställda 
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uttrycker ofta oro över sin situation och framtiden. Försvinner den osäkerheten är 

vi säkra på att samtliga i personalgruppen kommer kunna ta ytterligare ett kliv 

framåt i sina roller, eftersom man då kan sätta fullt fokus på verksamheten och 

dess utveckling. Man behöver inte längre fundera över sin situation, se sig om 

efter andra jobb och kollegor som inte är projektanställda, behöver inte fundera 

över hur det ska bli i framtiden och om vi kommer att förlora medarbetare. 

Personalgruppen i sin nuvarande sammansättning är ett fantastiskt välsmort och 

välfungerande maskineri där alla har olika spetskompetens och en tydlig roll. Vi 

känner varandra väl och har hittat bra sätt för att få samarbetet att fungera. Vi har 

blivit ett otroligt sammansvetsat arbetslag som kan åstadkomma mycket bra saker 

om vi bara får möjligheten att fortsätta i nuvarande konstellation.  

När denna oro försvinner kan vi sätta fullt fokus på verksamheten. Vi har en stor 

vision och planer framåt för att utveckla verksamheten och förbättra de 

aktiviteter vi redan har. Vi vill utöka vårt samarbete med skolorna. Vi har nu alla 

möjligheter när fritidsgårdsverksamheten i Stocksätter övergår i vår regi att bryta 

segregationen mellan de båda sidorna av järnvägen. Vi kan fortsätta vårt 

integrationsarbete, eftersom förtroendet och relationerna mellan besökare och 

fritidsledare redan är etablerade på ett bra sätt.  

Vi skulle också kunna utöka vårt arbete och aktivitetsutbud riktat mot gruppen 

funktionsvarierade ungdomar. Även där är relationerna våra fritidsledare har 

hunnit bygga upp med ungdomarna i den gruppen guld värt. Speciellt gruppen 

funktionsvarierade har ett stort behov av kontinuitet och är känslig för förändring. 

Försvinner en trygg person för dem kan månader eller år av arbete gå förlorat. 

Kort sammanfattat leder det här scenariot till att vi kommer få trygga och säkert 

anställda medarbetare och vi kommer kunna behålla och till och med höja 

ambitionsnivån med vår verksamhet som i nuläget är väldigt välfungerande.  

 

Scenario två: Projektet förlängs i sin nuvarande form 

I ett scenario där projektet förlängs i sin nuvarande form skulle vi i teorin kunna 

behålla ambitionsnivån i verksamheten, men vad det i praktiken troligtvis kommer 

att leda till är att vi kommer att tappa personal, eftersom berörda personer sagt 

både i medarbetarsamtal och andra forum att de inte är intresserade av att jobba 

kvar som projektanställda utan då kommer att leta andra jobb. Detta är ett 

scenario som är mycket dåligt för oss. Vi kommer tappa personal som funnits i vår 

verksamhet i åratal och som känner både ungdomarna och verksamheten väl. Det 

kommer att splittra en otroligt välfungerande arbetsgrupp och tvinga oss till en 

nyrekrytering där risken är stor att vi inte kommer att hitta lika kompetent 

personal som dessutom måste börja från noll med att bygga relationer. Så även 

om detta scenario bibehåller de ekonomiska förutsättningarna för vår verksamhet 

så kommer arbetsgruppens förutsättningar att minska drastiskt. Verksamhetens 

ambitionsnivå kan i bästa fall bibehållas, men den goda arbetsgruppen splittras 

och osäkerheten för medarbetarnas framtid finns kvar och kommer stjäla fokus 

från verksamheten. 
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Scenario tre: Projektmedlen försvinner 

I ett scenario där projektmedlen försvinner kommer ödesdigra konsekvenser att 

drabba verksamheten och Hallsbergs kommuns ungdomar. Vi kommer inte ha 

möjlighet att behålla nuvarande bemanning och kommer att vara tvungna att 

sänka ambitionsnivån till den nivå vi var på innan projektmedlen adderades. Vi 

kommer behöva begränsa aktivitetsutbudet, begränsa läxhjälpen, sluta göra 

utflykter, minska öppettider, släppa allt extra fokus på det riktade 

integrationsarbetet och vikarier kommer att igen att bli en del i ordinarie 

arbetsschema. Vi vet av erfarenhet att det är i stort sett omöjligt att bygga en 

seriös och kvalitetsfylld verksamhet och en stabil arbetsgrupp med vikarier. Om 

man väljer det här alternativet så skär det sig även rejält med den vision och 

ambitionsnivå vi i ledande position har och vill man arbeta så riskerar vi också att 

tappa medarbetare i ledande och utvecklande befattningar. Vi har nu en otroligt 

välfungerande och omtyckt verksamhet med en fantastisk personalgrupp och att 

skära bort medlen nu skulle rasera det mesta som byggts upp under de fyra 

senaste åren.  

 

Anders Wiiand  

t.f. Fritidschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2023-03-07

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 5 - Rapport sommarutställning 2023 
(23/BIN/49)

Ärendebeskrivning 
Kulturchefen rapporterar inför sommaren 2023 års utställningsverksamhet på Bergöös

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

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet 
Ulrika Johansson föredrar ärendet. Sommarutställning 2023 heter "Elektronen - en laddad 
utställning från stenkaka till smartphone" och invigs 27 juni.
I utskottet yrkar ordförande bifall till förslaget. 

Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse sommarutställning 2023

Paragrafen är justerad
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Rapport sommarutställning 2023
§ 5

23/BIN/49
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
2023-02-22 Dnr: 23/BIN/49

Rapport sommarutställning 2023

Ärendebeskrivning 
Kulturchefen rapporterar inför sommaren 2023 års utställningsverksamhet på Bergöös.

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

Ärendet 
Kulturchefen informerar om vilken utställning som planeras att visas sommaren 2023. 

Utställningen är ett samarbete med Örebro Universitet och Dag Stranneby professor Emeritus i 
elektronik. Utställningen kommer att heta ”Elektronen – en laddad utställning från stenkaka till 
smartphone”. 

Utställningens syfte är att belysa den elektroniska utvecklingen från mitten av 1800-talet fram till 
idag, samt dess inverkan på människors levnadsvillkor och samhällsutvecklingen i stort. Saker som 
många känner igen från sin uppväxt ställs ut, och tongivande uppfinnare och vetenskapspersoner 
presenteras.

Ärendet 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 2023-03-07

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 6 - Rapport angående kulturskolans elevavgifter 
(22/BIN/265)

Ärendebeskrivning 
Kulturchefen rapporterar om kulturskolans avgifter utifrån det uppdrag som gavs på senaste 
kultur- och fritidsutskottet

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

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet 
Ulrika Johansson informerar utskottet om ärendet och presenterar blanketten gällande 
ansökan om avgiftsbefrielse.
I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet lägger informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse kulturskolans elevavgifter

Paragrafen är justerad
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Rapport angående kulturskolans elevavgifter
§ 6

22/BIN/265
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2023-02-22 Dnr:22/BIN/265 

Rapport angående kulturskolans elevavgifter

Ärendebeskrivning 
Kulturchefen rapporterar om kulturskolans avgifter utifrån det uppdrag som gavs på senaste kultur- 
och fritidsutskottet

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

Ärendet 
På kultur- och fritidsutskottet i november 2022 togs beslut om att en blankett för avgiftsbefrielse 
skulle tas fram så att vårdnadshavare med låg inkomst har möjlighet att söka avgiftsbefrielse för sina 
barn som vill gå på kulturskolan. Blanketten presenteras på sammanträdet 7 mars 2023. Utskottet 
gav också förvaltningen i uppdrag att utreda vidare angående kulturskolans avgifter. Kulturchefen 
presenterar ett underlag. Underlaget visar vilka avgifter som kulturskolorna runt om i regionen har 
samt statistik över kulturskolornas avgifter runt om i Sverige. 

Ärendet betraktas vid det här sammanträdet som ett informationsärende och en 
barnkonsekvensanalys görs endast vid beslutsärenden.

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Ulrika Johansson

Förvaltningschef Kulturchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2023-03-07

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 7- Rapporter

Ärendebeskrivning
Remiss gällande kulturplan Region Örebro län
 Hallsbergs kommun har fått en förfrågan att vara remissinstans. Remissen finns att ta del av 
på regionens hemsida. Hallsbergs kommun väljer att svara på remissen och ärendet kommer 
upp på nämndens sammanträde 28 mars.
Kulturskolan
 Kulturskolan byter elevregistreringssystem. Systemet planeras att sjösättas i maj så att 
eleverna ska kunna anmäla sig digitalt till höstterminen.
Kulturplan och biblioteksplan
 Både kulturplan och biblioteksplan behöver revideras, då båda löper ut 2023.
Ordförande föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att lägga rapporterna till 
handlingarna.

Beslut
Kultur- och fritidsutskottet lägger rapporterna till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Rapporter
§ 7
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2023-03-07

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 8- Meddelanden 

Ärendebeskrivning
Meddelanden till kultur- och fritidsutskottet under perioden 2022-11-23 - 2023-02-27.
Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet 
Ordförande föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att meddelanden under perioden 
2022-11-23 - 2023-02-27 läggs till handlingarna.
Beslut
Kultur- och fritidsutskottet lägger meddelanden perioden 2022-11-23 - 2023-02-27 till 
handlingarna.
Anmälningar

 Ansökan om inträde i bibliotekssamverkan Bergslagsbibblan
 VB: Beslutsmeddelande - Bidrag till kompetenshöjande insatser inom läsfrämjandelyftet (2/3)
 VB: Kulturrådet - Nyregistrerad ansökan KUR 2023/1226 (2/2)
 VB: Kulturrådet - Nyregistrerad ansökan KUR 2023/928 (3/4)
 VB: Kulturrådet - Nyregistrerad ansökan KUR 2023/928 (4/4)

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2023-03-07

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 9- Sammanträdets avslutning

Ärendebeskrivning
Ordförande tackar för sammanträdet och avslutar detsamma.

Paragrafen är justerad
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Sammanträdets avslutning
§ 9
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