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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-27

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-27

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista 
§ 12 Sammanträdets inledning
§ 13 Hantering av kulturföreningsbidrag och andra bidrag med anledning av 

konsekvenserna utifrån Covid-19
§ 14 Rapport antal elever i kulturskolans verksamhet läsåret 20/21
§ 15 Rapport ny järnvägsutställning
§ 16 Investeringsbudget fritidsanläggningar 2021
§ 17 Rapporter
§ 18 Övriga frågor
§ 19 Sammanträdets avslutning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-27

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 12- 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 Emelie McQuillan (M) till justerare

Paragrafen är justerad
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Sammanträdets inledning

§ 12
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-27

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 13 - Hantering av kulturföreningsbidrag och andra bidrag med 
anledning av konsekvenserna utifrån Covid-19 
(21/BIN/186)

Ärendebeskrivning 
Bildningsförvaltningen betalar ut stöd till kulturföreningar och studieförbund årligen för att 
de ska bedriva verksamhet inom flera olika områden. Antal arrangemang har minskat under 
året så också antal deltagare till olika evenemang, studiecirklar med mera. Flera av bidragen 
som Bildningsförvaltningen betalar ut årligen grundar sig på antal arrangemang och antal 
deltagare och besökare. 

Som en följd av Covid–19 har många arrangemang och studiecirklar fått ställas in eller fått 
minskat antal deltagare. Bildningsförvaltningen anser att föreningarna och studieförbundens 
verksamheter är av stor betydelse för kommunen och en viktig resurs för samhället. Därför 
görs ingen förändring i bidragens storlek trots minskad verksamhet. 2021 års 
verksamhetsvolymer kommer inte ligga till grund för fördelning av bidrag till studieförbund 
kommande år. 2019 års nivå kommer ligga till grund för fördelningen av bidragen till år 
2021.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att bildningsförvaltningen 
inte ska kräva tillbaka några beviljade medel från kulturföreningar även om man inte kunnat 
använda medlen på planerat sätt på grund av Covid-19.

 Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att stödet till 
studieförbunden ligger kvar på beslutad nivå i år, 2021. Detta gäller såväl generella bidrag 
som stöd till projektverksamheter.

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet 
Ulrika Johansson föredrar ärendet. Kommunen delar ut bidrag till kulturföreningar och 
studieförbund, vilka baseras på antalet deltagare på anordnade sammankomster.

Emelie McQuillan yrkar bifall till förslaget, men anför att projektmedel som betalats ut under 
pandemin bör följas upp så att medlen går till vad de är avsedda till.

I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att bildningsförvaltningen inte ska kräva tillbaka några 
beviljade medel från kulturföreningar även om man inte kunnat använda medlen på planerat 
sätt på grund av Covid-19.

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att stödet till studieförbunden ligger kvar på beslutad 
nivå i år, 2021. Detta gäller såväl generella bidrag som stöd till projektverksamheter. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-27

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Kulturföreningsbidrag och andra bidrag 2021

Paragrafen är justerad
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Hantering av kulturföreningsbidrag och andra 
bidrag med anledning av konsekvenserna 

utifrån Covid-19

§ 13

21/BIN/186
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
2021-04-19 Dnr:21/BIN/186 

Hantering av kulturföreningsbidrag och andra bidrag med anledning 
av konsekvenserna utifrån Covid-19

Ärendebeskrivning 
Bildningsförvaltningen betalar ut stöd till kulturföreningar och studieförbund årligen för att de ska 
bedriva verksamhet inom flera olika områden. Flera av bidragen som Bildningsförvaltningen betalar 
ut årligen grundar sig på antal arrangemang och antal deltagare och besökare. Som en följd av Covid-
19 har många arrangemang och studiecirklar fått ställas in eller fått minskat antal deltagare. Ingen 
förändring görs i bidragens storlek trots minskad verksamhet.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att bildningsförvaltningen inte ska 
kräva tillbaka några beviljade medel från kulturföreningar även om man inte kunnat använda medlen 
på planerat sätt på grund av Covid-19.

Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att stödet till studieförbunden 
ligger kvar på beslutad nivå i år, 2021. Detta gäller såväl generella bidrag som stöd till 
projektverksamheter. 

Ärendet 
Bildningsförvaltningen betalar ut stöd till kulturföreningar och studieförbund årligen för att de ska 
bedriva verksamhet inom flera olika områden. Antal arrangemang har minskat under året så också 
antal deltagare till olika evenemang, studiecirklar med mera. Flera av bidragen som 
Bildningsförvaltningen betalar ut årligen grundar sig på antal arrangemang och antal deltagare och 
besökare. 

Som en följd av Covid–19 har många arrangemang och studiecirklar fått ställas in eller fått minskat 
antal deltagare. Bildningsförvaltningen anser att föreningarna och studieförbundens verksamheter är 
av stor betydelse för kommunen och en viktig resurs för samhället. Därför görs ingen förändring i 
bidragens storlek trots minskad verksamhet. 2021 års verksamhetsvolymer kommer inte ligga till 
grund för fördelning av bidrag till studieförbund kommande år. 2019 års nivå kommer ligga till grund 
för fördelningen av bidragen till år 2021.

 ☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Ulrika Johansson

Förvaltningschef Kulturchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-27

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 14 - Rapport antal elever i kulturskolans verksamhet läsåret 20/21 
(21/BIN/131)

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

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

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet 
Ulrika Johansson föredrar ärendet. Kulturskolan har ett minskat elevantal 2021. Främst på 
grund av att de inte tagit in nya elever under pandemin i många grupper. Däremot har 
kulturskolan fler elever i kö. Kulturskolan arbetar för att kunna starta ordinarie verksamhet i 
höst.

I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Rapport antal elever i kulturskolans verksamhet läsåret 20/21

Paragrafen är justerad
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Rapport antal elever i kulturskolans 
verksamhet läsåret 20/21

§ 14

21/BIN/131
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2021-04-19 Dnr:21/BIN/131 

Rapport antal elever i kulturskolans verksamhet läsåret 20/21

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

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

Ärendet 
Kulturchefen rapporterar antalet elever i kulturskolans verksamheter och antalet elever i kö läsåret 
2020/2021.

☐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
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-27

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 15 - Rapport ny järnvägsutställning 
(21/BIN/187)

Ärendebeskrivning 
Kulturchefen rapporterar om planeringen inför ny järnvägsutställning 2022. 

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att informationen läggs till 
handlingarna.

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet 
Ulrika Johansson föredrar ärendet. Tidigare järnvägsutställning behöver uppdateras. Ny 
järnvägsutställning planeras att öppnas 2022, då det även är 160 år sedan Västra stambanan 
invigdes.

I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att informationen läggs till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Rapport ny järnvägsutställning

Paragrafen är justerad
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Rapport ny järnvägsutställning

§ 15

21/BIN/187
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2021-04-19 Dnr:21/BIN/187 

Rapport ny järnvägsutställning

Ärendebeskrivning 
Kulturchefen rapporterar om planeringen inför ny järnvägsutställning 2022. 

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att informationen läggs till 
handlingarna. 

Ärendet 
Kulturchefen rapporterar om planeringen inför ny järnvägsutställning 2022. 

Våren 2020 packade man ner den järnvägsutställning som iordningställdes 2012. Kulturchefen 
bedömde att järnvägsutställningen behövde anpassas utifrån dagens krav på en publik utställning. 
Mycket av det historiska materialet som tidigare använts finns sparat och kommer att finnas med i 
den nya utställningen. 

Planeringen för den nya utställningen har påbörjats. Utställningen kommer att vara klar att invigas 
våren 2022. Då är det 160 år sedan Västra stambanan invigdes. Det passar därför extra bra att då få 
återinviga Hallsbergs kommuns järnvägsutställning. 

☐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
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-27

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 16 - Investeringsbudget fritidsanläggningar 2021 
(21/BIN/130)

Ärendebeskrivning 
Fritidsavdelningen har gjort ett förslag på prioriterade investeringar i fritidsanläggningar 
2021. Kultur- och fritidsutskottet beslutade om delar av investeringsbudgeten på 
sammanträdet 2/3 2021. Ärendet har också varit uppe i bildningsnämnden 20/4 2021. 

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta om investeringsbudget för 
fritidsanläggningar 2021 enligt förslag.

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet 
Tobias Fornbrant föredrar ärendet. Ärendet har tidigare behandlats på kultur- och 
fritidsutskottet 2 mars och bildningsnämndens sammanträde 20 april. Båda instanserna har 
beslutat om investeringar 2021. På utskottet 2 mars beslutades om belysning isbanan i 
Hjortkvarn, bildningsnämnden beslutade om ett utegym i Hjortkvarn. Tobias har reviderat 
prioriteringslistan sedan förra utskottssammanträdet, då kommunstyrelsen har beslutat om 
medel till ökad folkhälsa i kommunen.

Siw Lunander (S) föreslår att kultur- och fritidsutskottet återtar beslutet om belysning vid 
isbanan i Hjortkvarn samt att utskottet avvaktar med investeringarna belysning isbana 
Svennevad, investering hissar för förvaring av mattor i Alléhallen samt LED-armatur vid 
elljusspåret i Pålsboda.

Ordförande föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att återta beslutet om belysning vid 
isbanan i Hjortkvarn, införskaffa två 9-manna fotbollsmål till IP Hallsberg, renovering av 
elljusspår Stocksätter samt renovering av elljusspåren i Hjortkvarn och Östansjö.

Utskottet beslutar enligt ordförandes förslag.

Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att återta beslutet om belysning vid isbanan i Hjortkvarn, 
införskaffa två 9-manna fotbollsmål till IP Hallsberg, renovering av elljusspår 
Stocksätter samt renovering av elljusspåren i Hjortkvarn och Östansjö.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Investeringsbudget fritidsanläggningar 2021
 Prioriterade investeringar fritidsanläggningar 2021 KoFUtskott 210427

Paragrafen är justerad
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Investeringsbudget fritidsanläggningar 2021

§ 16

21/BIN/130
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2021-04-19 Dnr:21/BIN/130 

Investeringsbudget fritidsanläggningar 2021

Ärendebeskrivning 
Fritidsavdelningen har gjort ett förslag på prioriterade investeringar i fritidsanläggningar 2021. 
Kultur- och fritidsutskottet beslutade om delar av investeringsbudgeten på sammanträdet 2/3 2021. 
Ärendet har också varit uppe i bildningsnämnden 20/4 2021. 

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta om investeringsbudget för 
fritidsanläggningar 2021 enligt förslag. 

Ärendet 
Bildningsförvaltningen har sedan några år tillbaka en särskild investeringsbudget för idrotts- och 
fritidsanläggningar. Fritidsavdelningen har gjort ett förslag på prioriterade investeringar 2021, samt 
specificerat övriga investeringsbehov. Kultur- och fritidsutskottet beslutade om delar av 
investeringsbudgeten på sammanträdet 2/3 2021. Ärendet har även varit uppe i bildningsnämnden 
20/4 2021. Prioriteringslistan har reviderats med hänsyn taget till beslut i kommunstyrelsen 13/4 
2021 om satsningar för ökad folkhälsa. 

☐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 Tobias Fornbrant

Förvaltningschef Fritidschef

Bilagor
Prioriterade investeringar fritidsanläggningar 2021
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2021-04-19

Prioriterade investeringar fritidsanläggningar 2021

Beslutade investeringar 2021

 Brygga Gallabergsbadet, Vretstorp, 150 tkr
 Belysning (strålkastare och stolpar) isbana Hjortkvarn, 100 tkr*
 Bänkbord (10 st) till badplatser, Motorp, Kuben och idrottsplatser, 25 tkr

Föreslagna investeringar 2021

 Belysning (strålkastare) isbana Svennevad, 25 tkr
 Utegym Hjortkvarn, 100 tkr*
 Renovering omklädningsbyggnad, badplats Svennevad, 100 tkr
 Renovering underlag elljusspår Stocksätter, 200 tkr (stenmjöl, 100 tkr, borttagning av 

rötter och jordsten, påbyggnad av spår samt läggning av trummor, 100 tkr)
 Byte av kvicksilverarmaturer (24 st) till LED i elljusspår Pålsboda, 100 tkr (Att byta ut 

alla armaturerna (finns även 49 st natrium) innebär en kostnad om ca 300 tkr)
 Hissar för förvaring av tjockmattor och minihandbollsmål på vägg/i tak i Alléhallen, 

75 tkr
 2 st fotbollsmål 9-manna IP Hallsberg, 25 tkr

Övriga investeringsbehov

 Byte av armaturer till LED i elljusspår Östansjö, 300 tkr
 Byte av armaturer till LED i elljusspår Vretstorp, 300 tkr
 Renovering underlag elljusspår Hjortkvarn, 100 tkr (borttagning av rötter och jordsten, 

påbyggnad av spår samt eventuell läggning av trummor. Träflis gratis från sågverk)
 Renovering underlag elljusspår Östansjö, 200 tkr (stenmjöl, 100 tkr, borttagning av 

rötter och jordsten, påbyggnad av spår samt läggning av trummor, 100 tkr)

*Belysning isbana Hjortkvarn föreslås bytas ut mot utegym i Hjortkvarn, som investering 
2021. Detta som del i medfinansiering till Hjortkvarns IF:s Leaderprojektansökan, där 
kommunen är samarbetspartner.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-27

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 17- Rapporter

Ärendebeskrivning
Sommarutställningen 2021
 Ulrika Johansson rapporterar kort om sommarutställningen. Arbetet går planenligt. 
Bildningsförvaltningen har efterlyst lokal information, kvinnor i kommunen som varit med 
vid tiden för införandet om kvinnlig rösträtt.

Sommaraktiviteter 2021
 Ulrika Johansson informerar att kommunen i år kommer att få statligt bidrag för 
sommarlovsaktiviteter. Bildningsförvaltningen har börjat förbereda för att anordna 
lovaktiviteter för barn och unga i kommunen i sommar. Aktiviteterna ordnas efter då 
rådande restriktioner.

Ordförande föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att lägga rapporterna till 
handlingarna.

Utskottet beslutar enligt förslag.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Rapporter

§ 17
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-27

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 18- Övriga frågor

Ärendebeskrivning
- Siw Lunander (S) ställer frågan om någon form av fritidsverksamhet i Pålsboda?
 Tobias Fornbrant arbetar med frågan tillsammans med ungdomskonsulent Anna Björkman. 
Det finns möjlighet att ha en lokal i centrala Pålsboda en eftermiddag och en kväll i veckan. 
Det är ännu inte klart om fritidsverksamheten kommer att vara föreningsdriven. Tobias 
återkommer med information i ärendet vid ett senare sammanträde.

Paragrafen är justerad
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Övriga frågor

§ 18
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-27

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 19- Sammanträdets avslutning

Ärendebeskrivning
Ordförande tackar för sammanträdet och avslutar detsamma.

Paragrafen är justerad
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Sammanträdets avslutning

§ 19
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