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§ 1- 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 Rikard Arveden (M) till justerare

Paragrafen är justerad
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§ 2 - Verksamhetsberättelse kulturavdelningen 2018 
(19/BIN/72)

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen redovisar verksamhetsberättelse år 2018 för kulturavdelningen och 
biblioteket i Hallsbergs kommun enligt bilaga.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att godkänna 
verksamhetsberättelse 2018 för kulturavdelningen och biblioteket i Hallsbergs kommun 
enligt bilaga.

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet

Kulturchef Christina Johansson föredrar delarna om kulturavdelningen och kulturskolan och 
bibliotekschef Anne-Marie Alzén föredrar delen om biblioteket. Kulturavdelningen har 
rekvirerat medel för lovaktiviteter 2018, vilket gjort att de haft ett gediget program att 
erbjuda under året. I bilagan under rubriken biblioteket ändras det från större händelser 
2017 till 2018. Den lokala biblioteksplanen kommer att revideras under 2019.

I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att godkänna verksamhetsberättelse 2018 för 
kulturavdelningen och biblioteket i Hallsbergs kommun enligt bilaga.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse kulturavdelningen 2018
 Verksamhetsberättelse Kulturavdelningen 2018, slutlig

Paragrafen är justerad
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§ 3 - Verksamhetsberättelse fritidsavdelningen 2018 
(19/BIN/74)

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen redovisar verksamhetsberättelse år 2018 för fritidsavdelningen i 
Hallsbergs kommun enligt bilaga.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att godkänna 
fritidsavdelningens verksamhetsberättelse för 2018.

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet

Fritidschefen föredrar verksamhetsberättelsen. Många förändringar har skett i idrottsparken 
i Hallsberg, såsom ny läktare och domartorn. Ett utegym i Vretstorp har iordningställts under 
året. Fritidsgården KUBEN har förändrats något under 2018. Ny personal har anställts och en 
hel del nya saker har hänt, bland annat ändrade öppettider. Röda Korset är medarrangör till 
sommarkollot som genomförs varje år, detta läggs till i bilagan.

Rikard Arveden (M) föreslår att sista meningen i stycke 2 i inledningen tas bort.

I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget efter justeringarna.

Beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att godkänna fritidsavdelningens verksamhetsberättelse 
för 2018 efter justeringarna.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse fritidsavdelningen 2018
 Verksamhetsberättelse Fritidsavdelningen 2018, slutlig

Paragrafen är justerad
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§ 4 - Sommarutställning 2019 
(18/BIN/153)

Ärendebeskrivning

Kulturavdelningen i Hallsbergs kommun lämnar en muntlig rapport kring det pågående 
arbetet med sommarutställningen 2019.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet lägga informationen till 
handlingarna.

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet

Kulturchef Christina Johansson föredrar ärendet. Sommarutställningen 2019 är en 
minnesutställning om Carl Larsson, då det i år är 100 år sedan han gick bort. Det är en 
vandringsutställning.

I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut

Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet lägga informationen till 
handlingarna.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Sommarutställningen 2019

Paragrafen är justerad
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§ 5 - Projektbidragsansökan Pålsboda Innebandyförening 
(19/BIN/73)

Ärendebeskrivning

Pålsboda Innebandyförening har ansökt om 10 000 kr i projektbidrag för att öka och 
bibehålla antalet spelare i föreningens damlag.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet att besluta om avslag på Pålsboda 
Innebandyförenings ansökan om projektbidrag.

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet

Fritidschefen föredrar ärendet. Ansökan uppfyller inte kraven för projektbidrag, därav 
föreslår bildningsförvaltningen avslag.

I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att avslå Pålsboda Innebandyförenings ansökan om 
projektbidrag.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Projektbidrag Pålsboda Innebandyförening
 Borttagen på grund av personuppgifter.

Expedieras till 

Pålsboda Innebandyförening

Paragrafen är justerad
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§ 6 - Projektbidragsansökan QvinnoQulan Hallsberg 
(19/BIN/75)

Ärendebeskrivning

QvinnoQulan Hallsberg har ansökt om 68 900 kr per år i projektbidrag för att bedriva social 
verksamhet med självhjälpsgrupper för kvinnor med tidigare erfarenhet av drogproblematik.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet att besluta om avslag på 
QvinnoQulan Hallsbergs ansökan om projektbidrag.

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet

Fritidschefen föredrar ärendet. Ansökan uppfyller inte kraven för projektbidrag eller punkt 5 
i allmänna villkor för att kunna söka föreningsbidrag, därav föreslår bildningsförvaltningen 
avslag.

I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut

Kultur- och fritidsutskottet besluta att avslå QvinnoQulan Hallsbergs ansökan om 
projektbidrag.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Projektbidrag QvinnoQulan
 Borttagen på grund av personuppgifter.

Expedieras till 

QvinnoQulan Hallsberg

Paragrafen är justerad
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§ 7 - Information om utökade öppettider på Alléhallens gym 
(19/BIN/77)

Ärendebeskrivning

Fritidschefen redogör för hur det har gått med de utökade öppettiderna på Alléhallens gym, 
som gäller från och med den 1 december 2018.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att ärende läggs till 
handlingarna.

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet

Fritidschefen föredrar ärendet. De nya öppettiderna är kl 05.00-23.00. Det finns en annan 
entré som gymkunderna kan använda när inte övriga delar i Alléhallen är öppna. Enligt 
statistiken är det fler och fler som kommer dessa övriga tider. I januari var det 318 st som 
använde nya entrén.  

I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att ärendet läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Öppettider Alléhallens gym

Paragrafen är justerad
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§ 8 - Modelljärnvägen 
(19/BIN/80)

Ärendebeskrivning

Kulturavdelningen i Hallsbergs kommun lämnar en muntlig rapport kring arbetet med 
modelljärnvägen.

Förslag till beslut

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

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet

Kulturchefen föredrar ärendet muntligt. Det är modelljärnvägsföreningen som bygger 
modellen. Den är gjord till skala 1:87. De har fått hjälp av EU-bidrag för att utöka 
modelljärnvägen. Kommunen har bidragit med att köpa in material, men arbetet med att 
bygga modellen är helt ideellt.

I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till beslutet.

Beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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§ 9- Rapporter

Paragrafen är justerad
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§ 10- Övriga frågor

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse 1 (1)

                                                  
19-02-08 Dnr:   19/BIN/72

Version 1.2

Verksamhetsberättelse kulturavdelningen 2018

Ärendebeskrivning
Bildningsförvaltningen redovisar verksamhetsberättelse år 2018 för 
kulturavdelningen och biblioteket i Hallsbergs kommun enligt bilaga. 

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att godkänna
verksamhetsberättelse 2018 för kulturavdelningen och biblioteket i Hallsbergs 
kommun enligt bilaga.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Norvall Christina Johansson

Förvaltningschef Kulturchef

Bilagor
Verksamhetsberättelse 2017



Kontakt
E-post: bildningsforvaltningen@edu.hallsberg.se
Telefon: 0582-68 50 00

Beslutad av: Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott
Datum: 2019-02-19
Ärendenummer: 19/BIN/72

Verksamhetsberättelse 2018
Kulturavdelning – Bibliotek
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1 Inledning

2018 har på många sätt varit ett händelserikt år. En höjdpunkt var 18 juni 
då årets sommarutställning ”60-talsfrossa” invigdes.  Temat var populärt 
och gav många nostalgiska stunder för besökarna. Kvarteret har utvecklats 
under de senaste åren och har nu en fin utomhusmiljö med en trädgård 
med bärbuskar, grönsaker, gräs, träd och blommor där det tidigare var en 
parkeringsplats. Under sommaren har vi sett att många har tyckt om att 
promenera genom trädgården, äta sin matlåda eller bara sätta sig en 
stund.
Hallsbergs kommun sätter stort fokus på kultur för barn och unga för att vi 
vet hur mycket det betyder för barns utveckling. Genom att lägga mycket 
kulturaktiviteter i skolan säkerställer vi att det kommer alla till del. 
Kulturavdelningen sammanställer också ett program med lovaktiviteter för 
alla skolbarn så att det också finns möjlighet till meningsfulla aktiviteter för 
eleverna under skolloven.
Hallsbergs kommuns målsättning är att ett rikt kulturliv ska ha positiv 
attraktionskraft. För att uppnå det behöver det civila samhället, 
föreningslivet och kommunen samarbeta.  Kulturavdelningen uppmuntrar 
det och arbetar tillsammans med dessa grupper i olika projekt för att 
kulturlivet i Hallsberg ska blomstra. Det kan vara föreläsningar, 
familjeaktiviteter, konstslingan eller andra arrangemang.
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2 Kulturverksamhet

2.1 Bergöös 

2.1.1 Konsthallen

Konstutställningar 2018

Lennart Mossberg 20 januari – 14 februari Måleri
Malin Griffiths 17 februari - 14 mars Foto
Hans Kvam 17 mars - 18 april Måleri
Johanna Beilott Lundin 21 april - 16 maj Måleri/collage
Siw Eriksson 22 september - 17 oktober Måleri
Jeanette Wallgren 20 oktober - 14 november Keramik
Lotta Hagerman 17 november - 5 december Måleri
Henrik Stenberg 8 december – 16 januari Måleri

Inköp av konst
Under året har bildningsförvaltningen köpt in en målning av Lennart 
Mossberg och keramik av Jeanette Wallgren. Konst som kommunen köper 
in kan kommunanställda låna till verksamheter eller kontor. 

2.1.2 Sommarutställning

Bergöökvarteret höll öppet 19/6 - 13/8 med öppettiderna tisdagar 12:00 - 
19:00, onsdag - söndag, 10.00 – 17.00. Temat på årets sommarutställning 
var ”60-talsfrossa”. Utställningen tog besökaren tillbaka till 60-talet med 
hjälp av möbler, kläder, inredning, musik och diverse prylar som starkt 
förknippas med decenniet. Kulturavdelningen gick tidigt ut till allmänheten 
och efterlyste saker och fick väldigt god respons. Det allra mesta av 
utställningens föremål var utlånade av privatpersoner och 
secondhandbutiker.

Sommaren började med invigning måndagen 19 juni med ca.100 gäster. 
Bildningsnämndens ordförande Siw Lunander invigningstalade och det 
bjöds på 60-talsmusik av Erika Olsson och Christian Lindholm. Efter en 
rundvandring i huset bjöds på kaffe och rulltårtsbakelse i Valvet.

Bergöös trädgård hade till den här sommaren kompletterats med 
odlingslådor som allmänheten kunde hyra och odla i. Tyvärr blev bara 3 
stycken uthyrda, men förhoppningen är att det till nästa sommar kommer 
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bli fler som nappar på erbjudandet. Det anlades också en äng på baksidan 
av Bergööska huset vid ingången till Valvet samt vid gaveln på Magasinet. 

Entrépriset till utställningen var fortsatt 50 kr och i det ingick inträde till de 
fyra delarna i huset; sommarutställningen, Bergöövåningen, 
modelljärnvägen och den historiska järnvägsutställningen. 
Nytt för denna sommar var att det också ingick kaffe, te, saft med bulle i 
priset. Detta lades till för att locka fler besökare att stanna till och upptäcka 
caféet. Det har varit väldigt uppskattat och många har tyckt att det varit 
trevligt att bli bjuden på fika. Det har också gjort att fler har upptäckt den 
historiska järnvägsutställningen som finns i samma lokal i Magasinet. Vi har 
förlorat en del intäkter från caféet p.g.a. gratis fika, men vår bedömning är 
att fördelarna överväger.

När vi tittar på besöksstatistiken så ser vi att vi ligger på ungefär samma 
nivå som för två år sedan. Många museer har haft dåliga besökssiffror 
denna sommar, troligen på grund av det varma vädret. Vi tror att vi hade 
haft högre antal besökare, om det hade varit en ”normal” sommar. 60-
talstemat har varit mycket omtyckt och det har säkerligen bidragit till att 
siffrorna inte är lägre än de är.

Besöksstatistik

Sommarutställning 2014 2015 2016 2017 2018
Besökare totalt 3246 2032 2091 1564 1953

Varav utländska besökare 91 53 12* 36 28
Kvinnor i %, ej barn 53 53 55 55 55
Män i %, ej barn 47 47 45 45 45

* Mycket osäker siffra

Vi har haft två ansvariga arbetsledare anställda under sommaren och 
feriearbetare i två fyraveckorsperioder. Det har fungerat alldeles utmärkt 
och är en stor förbättring från förra året när feriearbetarna inte fick arbeta 
fyra veckor i mitten på sommaren.

På grund av en föräldraledighet var kulturavdelningen en personal kort 
under våren och därför så blev det hög belastning och vissa saker föll 
mellan stolarna. Viss marknadsföring blev inte av och så kom inte 
banderollerna som brukar sitta på baksidan av Magasinet upp för att 
företaget inte kunde få fram kardborrband som behövdes för 
uppsättningen. Till nästa år håller vi koll på dessa områden extra noga. 
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I det stora hela är vi mycket nöjda med sommaren. Besökarna har i de allra 
flesta fall varit väldigt förtjusta i utställningen. Vi har tillochmed fått en 
förfrågan från personal på Kullängens äldreboende om att få ta över texter 
och saker från utställningen till ett uppehållsrum de tänkte inreda i 60-
talsstil.

 

2.1.3 Modelljärnvägen

Modelljärnvägsföreningen har under året lagt ner enormt mycket tid på att 
bygga vidare på modelljärnvägen. Mer och mer av omgivningarna runt 
järnvägen har kommit till. Föreningen har också kompletterat utställningen 
med en modell för barn, bredvid den stora modellen, där tågen inte är lika 
ömtåliga så att de själva kan köra tågen. Det kommer in många 
förfrågningar om visningar och alla är mycket imponerade av projektet. 
Ryktet om modellen har spritt sig i hela landet bland järnvägsentusiaster. 

Föreningen har hållit öppet för allmänheten en kväll varannan vecka under 
deras ordinarie träffar.  Det har också varit öppet en helgdag i månaden i 
samband med vernissager, konstslingan och 1:a advent. De öppna 
visningarna är välbesökta och lockar alltid mycket folk. Utöver det går det 
bra att boka guidade visningar.

Den permanenta utställningen om järnvägens historia i Hallsberg som 
ligger i magasinets bottenvåning, kompletterar modelljärnvägen på ett fint 
sätt och ger besökaren en koppling mellan förr och nu. Den är väl värd ett 
besök. 

2.1.4 Bergöövåningen

Bergöövåningen är bemannad av Karin Bergöö Larssons vänner under hela 
sommarperioden. Utöver det är våningen öppen för allmänheten en lördag 
i månaden i samband med vernissager i konsthallen. Det har också varit 
öppet vid konstslingan och 1:a advent. Vid andra tider finns möjligheter att 
boka guidade visningar. Kulturavdelningen har märkt att det är ett ökat 
intresse av att besöka Bergööhuset när det finns en möjlighet att 
kombinera ett besök i våningen med ett besök i modelljärnvägen.
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Nyckeltal guidningar i Bergöövåningen och uthyrningar i Valvet 
2017

Bergööskahuset 2014 2015 2016 2017 2018
Guidningar Våningen 20 56 41 35 43
Guidningar Våningen, deltagare 516 1 023 758 723 784
Bokningar Valvet, externt 33 34 48 35 35
Bokningar Valvet, internt 29 17 21 21 6
Varav dygnsbokningar 21 14 22 22 21
Konstutställningar, Konsthallen 8 8 8 8 8

2.1.5 Konstmagasinet

På samma sätt som förra sommaren så ställde lokala hantverkare 
gemensamt ut sina alster i konstmagasinet under juli månad i år. 

2.2 Kulturbildarkiv

Kommunens kulturbildarkiv har potential att bli en stor kulturskatt för 
kommunen. Idag finns ca. 6000 bilder inscannade. En bildsamling av denna 
storlek kräver organisation och struktur. Idag har vi en anställd som arbetar 
25% med att scanna in bilder från kommunens centralarkiv och bilder som 
skänks till kommunen. Bildarkivet har varit tillgängligt via en websida, men 
i och med den nya dataskyddsförordningen GDPR som trädde i kraft i maj 
2018, har tillgängligheten begränsats. Numer finns bildarkivet tillgängligt 
för allmänheten på Hallsbergs bibliotek. 

2.3 Kulturbod

I kommunens kulturbod finns idag ett antal böcker, skrifter, vykort och 
kartor med anknytning till Hallsbergs kommun. Försäljning av dessa alster 
sker främst på biblioteken, på kulturavdelningen samt under sommaren i 
Bergööska huset.
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3 Kulturaktiviteter

3.1 Kulturslingan

Foldern ”Kulturslingan” trycktes upp i en ny upplaga inför sommaren 2018. 
Sedan förra året finns den även på engelska. Foldern visar en slinga runt 
centrala Hallsberg på ca. 3 km med utmärkta konstverk och sevärdheter. 
Slingan uppskattas både av hallsbergare och gäster. Många gånger går vi 
förbi konstverk utan att tänka på att de finns. Nu finns möjlighet att 
upptäcka vad som finns på sin egen ort.

 

3.2 Nationaldagen

Under nationaldagsfirandet vid Hallsbergs hembygdsgård 
uppmärksammade kommunen de som blivit svenska medborgare under 
året. Kommunfullmäktiges ordförande Ulf Ström hälsade dem välkomna 
och delade ut ett diplom, en bok om svenska traditioner och barnen fick en 
ryggsäck.

3.3 Barnkalas

Söndagen den 12 augusti anordnade kulturavdelningen ett 
”Skolstartskalas” för alla barn som började förskoleklass läsåret 18/19. 
Kalaset ägde rum i Långängskolans idrottssal där det bjöds på 
underhållning av trollkarlen Jonas Århammar. Därefter fick alla sexåringar 
varsin ryggsäck och glass. Siw Lunander talade och delade ut ryggsäckarna. 
Ca 100 barn dök upp på kalaset inklusive lite syskon till barnen. De som inte 
kunde komma på kalaset hade möjlighet att hämta ut sin ryggsäck i 
kommunhuset. 

3.4 Det svänger på torget

2 september anordnade Lions för fjärde gången ”Det svänger på torget”. 
Hallsbergs Kommun var en av medarrangörerna. Kulturavdelningen stod 
för ljud, ljus, barnunderhållning, clown och personal.
Dagen började precis som förra året med ett barnlopp där 
deltagaravgiften, 20 kr, gick oavkortat till Lions projekt för skolor i Kongo. 
Sedan följde barnunderhållning med Systrarna K, tävlingar, trubadurer och 
uppvisning av Dansstudion Hallsberg. Flera föreningar var på plats och 
informerade och hade prova-på-aktiviteter. Man kunde prova på olika 
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saker under dagen som t.ex. graffitti och åka skylift med utsikt över 
Hallsberg. Skyliften var väldigt populär. Lions ställde upp sina bås och sålde 
sockervadd, popcorn mm. Dagen avslutades med uppträdande av 
Eastwood Brothers. 

3.5 Konstslingan

Även i år deltog Hallsbergs kommun i konstslingan. Den har tidigare bara varit 
belägen i Kumla och Östernärke. Bergöös höll öppet konsthallen där Siw Eriksson 
ställde ut, Bergöövåningen och modelljärnvägen. Marita Olsson Bluum hade sin 
ateljé öppen. Utöver Bergööska huset deltog också Fossilmuseet utanför 
Sköllersta och Kävesta folkhögskola.

3.6 Evenemangstidning

Under 2018 gav Kulturavdelningen ut två stycken Evenemangsnytt. Den 
första papperstidningen kom ut i början på februari och den andra i början 
på september. Tidningen delas ut till alla hushåll i Hallsbergs kommun och 
innehåller publika evenemang från hela kommunen.

3.7 1:a adventsfirande på Bergöös

Söndag 2 december anordnade kulturavdelningen adventsfirande i Bergöös 
tillsammans med Karinföreningen, Modelljärnvägen och Hallsbergs Bild & 
Konstförening. 
I konsthallen ställde Lotta Hagerman ut måleri, Siw Eriksson och Marita 
Olsson Bluum hade öppet i sina ateljéer, Karinföreningen anordnade 
traditionsenligt adventsfirande i våningen och modelljärnvägen var öppen 
för alla att beskåda. I Valvet fanns skinksmörgås och dryck till försäljning 
och julpyssel för barn. Häst och vagnekipage körde mellan Stortorget och 
Bergöös.

3.8 Nyårsfirande

2018 beslutade Hallsbergs kommun att inte arrangera något officiellt 
nyårsfirande på torget i Hallsberg. Anledningen till det var framförallt ur ett 
miljöperspektiv men också med tanke på att många djur blir skrämda av 
fyrverkerierna. Nyårsfirandet har bestått av nyårstal, musikframträdande 
och fyrverkerier. Det vi har sett är att det framförallt har varit 
fyrverkerierna som dragit de flesta besökarna vilket gjorde att beslut togs 
att inte anordna något firande alls. Vi fick många reaktioner på beslutet, 
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bland annat uppmärksammade SVT det, och de allra flesta reaktionerna 
har varit positiva. 

4 Barn och ungdom

4.1 Kulturupplevelse för förskola och grundskolelever

Alla elever i Förskoleklass-årskurs 9 samt förskolan har erbjudits en 
kulturupplevelser på våren och en på hösten 2018 (förutom årskurs 6 och 9 
under höstterminen). 

Kulturaktiviteter 2018

Vårterminen 
F-klass Slöjdworkshop Tova i ull Skapande skola
Åk1 Slöjdworkshop Tova i ull Skapande skola
Åk 2 Dansworkshop Skapande skola
Åk 3 Dansworkshop Skapande skola
 Ekehagens Forntidsby Egen budget
Åk 4 Konstworkshop Självporträtt Skapande skola
Åk 5 Serieworkshop Skapande skola
Åk 6 Författarbesök Niklas Krog Skapande skola
Åk 7 Dramaworkshop Skapande skola
Åk 8 Afrikans dans/Djembetrummor Skapande skola
Åk 9 Tv-spelsföreläsning/workshop Skapande skola

Hösten
F-klass Konstworkshop Forma i lera Egen budget
Åk 1 Konstworkshop Forma i lera Egen budget
Åk 2 Besök Bergöös Egen budget
Åk 3 Besök Bergöös Egen budget
  Teater & dansföreställ. Illusionisten Skapande skola
Åk 4 Teater Glashjärna Egen budget
Åk 5 Teater Glashjärna Egen budget
Åk 6 -
Åk 7 Teater Spegla mig Egen Budget
Åk 8 Teater Spegla mig Egen Budget
Åk 9 - 
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4.2 Lovaktiviteter

2018 kunde alla kommuner i landet rekvirera en summa pengar för att 
anordna gratis lovaktiviteter för barn och unga mellan 6-15 år. Nytt för i år 
var att statliga medel kunde rekvireras, inte bara för sommarlovet utan 
också för övriga lov. Summan kommunerna tilldelades byggde på hur 
många barn i kommunen som lever i en socioekonomiskt svår situation. 
Aktiviteter har anordnats både i kommunens regi och föreningar har 
kunnat ansöka om bidrag för att göra gratisaktiviteter.

4.2.1 Sportlov

Under vecka 8 ägde sportlovet rum med aktiviteter för barn arrangerade 
av idrottsföreningar, ungdomsgårdar, Alléhallen, biblioteket, mm. 
Föreningarna fick 100 kr för varje ledarledd timme. Ett program delades ut 
till eleverna via skolorna. På biblioteket anordnades författarbesök och 
pysslande med snögubbar. Tack vara det statliga bidraget för lovaktiviteter 
kunde vi även erbjuda vissa aktiviteter kostnadsfritt som t.ex. bowling, 
filmworkshop, skrivarworkshop, gratis besök på allébadet och biobesök. 
(Se sportlovsprogram).

4.2.2 Höstlov

Vecka 44 ägde höstlovet rum. Alla föreningar erbjöds anordna aktiviteter 
för barn och ungdomar under lovet. Föreningarna fick 100 kr för varje 
ledarledd timme. Ungdomsgårdarna hade öppet och kulturavdelningen 
anordnade tillsammans med biblioteket träff för unga bokslukare, 
serietecknarworkshop och halloweenpyssel. Med hjälp av Örebro läns 
bildningsförbund anordnades också gycklarworkshops där man fick prova 
på att bli gycklare för en dag. Tack vara det statliga bidraget för 
lovaktiviteter erbjöds kommunens barn och unga även gratis bio, 
trolleriworkshop, hockeyresa till Örebro, bad och resa till Gröna Lund. (Se 
höstlovsprogram)

4.2.3 Sommarlov
 
Under sommarlovet skapades ett gediget program med en stor variation av 
aktiviteter med hjälp av de statliga sommarlovspengarna. Barnen kunde 
välja saker som t.ex. teater, friidrott, fiske, läger, cirkusskola, bad, parklek 
och mycket annat. Det var väldigt lyckat. 
(se sommarlovsprogram)



Datum

2019-02-19
     

19/BIN/72
Sida

12(17)

5 Bidrag och stöd

Bidrag och stöd till studieförbund, teaterföreningar, hembygdsföreningar, 
musik- o kulturföreningar har betalats ut under året. Utöver det har 
aktivitetsstöd betalats ut till ungdomsföreningar.

Evenemangsbidrag har 2018 betalats ut till Pålsboda Ryttarförening.

Bidrag till handikapporganisationer, som spänner över hela sydnärke, 
hanteras gemensamt med tjänstemän från övriga kommuner. Även 
bidragen till studieförbund betalas ut efter en gemensam uträkningsmall i 
sydnärke. 

6 Övrigt 

6.1 Stipendier

17 december, under årets sista Kommunfullmäktige, delades Hallsbergs 
kommuns tre stipendier ut. Stipendiaterna var:

Årets Eldsjälar – Mikael Pihel
Årets Idrottsutövare – Jonathan Grahn 
Årets Miljöprofil – Per Adriansson

2018 delades inget kulturstipendium ut. En nominering till årets miljö- eller 
kulturstipendium inkom. Utskottet fann att nomineringen hamnade under 
miljökategorin och därmed fanns ingen nominering till kulturstipendiet.
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7 Biblioteket

7.1 Större händelser under 2018

Under året har flera nationella och regionala projekt startats inom 
biblioteksområdet där även Hallsbergs bibliotek är delaktigt:
Digitalt först med användaren i centrum – kompetenslyft för 
biblioteksmedarbetare, med syfte att höja den digitala kunskapen hos 
allmänheten.
Stärkta bibliotek – ett statsbidrag med syfte att öka utbudet och 
tillgängligheten till biblioteksverksamhet. Alla folkbibliotek i Örebro län 
ansökte gemensamt om bidrag för att genomföra en förstudie gällande 
länsgemensamt biblioteksdatasystem och webb. Hallsbergs bibliotek är 
projektägare med övriga kommuner som medsökande. Bidrag har beviljats.
Bokstart – en satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns 
närhet med syfte att tidigt stimulera språkutveckling.
Örebro län läser – ett läsfrämjande projekt som för första gången 
genomförts gemensamt av folkbiblioteken i Örebro län. Olika aktiviteter 
både för barn och vuxna har genomförts på årets tema: författaren Barbro 
Lindgren. Tanken är att det ska bli ett återkommande projekt. 

7.2 Verksamhet

I Hallsbergs kommun erbjuds folkbiblioteksverksamhet genom 
huvudbiblioteket i Hallsberg samt två filialer i Pålsboda respektive 
Hjortkvarn. Huvudbiblioteket i Hallsberg har öppet 36 timmar i veckan 
måndag-fredag. Under perioden september-april är biblioteket även öppet 
tre timmar på lördagar.
Antalet besökare uppgick till 59 117 personer. En ökning med 8 231 
personer jämfört med 2017. Under hösten var biblioteket 
förtidsröstningslokal, vilket bidrog till många extra besökare. 

Den sammanlagda utlåningen på huvudbibliotek och filialer uppgick till ca 
56 500 lån. En minskning med ca 6 500 utlån i jämförelse med föregående 
år. En stor del av minskningen, både av lån och besök, beror på att det från 
hösten inte varit i stort sett några klassbesök. När skolbiblioteken nu blivit 
bemannade sker lån och besök av skolelever där, i stället för på 
folkbiblioteket.
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Biblioteksverksamhet låter sig inte mätas enbart i utlåningsstatistik. Många 
kommer till biblioteken för att göra andra saker, som att studera, läsa 
tidningar och tidskrifter, använda internet eller delta i någon aktivitet.
Folkbiblioteket är till för alla och har ett brett uppdrag som omfattar 
litteratur, informationsförmedling, kultur och att vara en mötesplats.
Att utan kostnad tillgängliggöra medier i olika former och att främja läsning 
är grunden i verksamheten.
Biblioteket utgör en demokratisk mötesplats som värnar yttrandefriheten, 
lyfter samhällets mångfald och bidrar till det livslånga lärandet.

Biblioteket ska även verka för att öka kunskapen om hur 
informationsteknik används för kunskapsinhämtning.
Det finns sju publika datorer på huvudbiblioteket, varav en främst är 
avsedd för studerande och en för släktforskare.
Det finns möjlighet att skanna, göra utskrifter samt kopiera dokument på 
biblioteket.

Inom biblioteksverksamheten arbetar 9 personer.
Tillsammans har folkbiblioteken ca 55 000 böcker och andra media. 
Besökarna har haft tillgång till 10 dagstidningar och ca 50 tidskrifter.
Bibliotekets katalog på nätet utnyttjas flitigt. I katalogen kan man bl. a 
reservera och låna om böcker samt låna e-böcker.

Talböcker lånas ut till synskadade, dyslektiker och andra som har 
läsnedsättning. Biblioteket har möjlighet att bränna ner talböcker till den 
här målgruppen. Möjligheter att själv kunna ladda ned sina talböcker från 
internet finns också, om man via biblioteket blir registrerad som 
talbokslåntagare hos MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Bokdepositioner har körts ut till bland annat äldreboenden och daglig 
verksamhet. Transporterna sköts av några personer med 
funktionsnedsättning tillsammans med deras personal.

7.3 Programverksamhet

Vi strävar efter att erbjuda en lockande verksamhet för att fler människor 
ska hitta till biblioteket.
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7.3.1 Författarbesök

Under årets tre författaraftnar fick vi möta författarna Charlotta Lagerberg 
Thunes, Petteri Nuottimäki & Oskar Hallbert och Eli Åhman Owetz. Det har 
varit ca 20 besökare per gång.
Vi hade också två författarbesök med musikinslag, där två olika författare 
presenterades i ord och ton. Dels var det Lena Lövdahl som framförde ett 
program om Bellman och så var det två medarbetare från Kumla bibliotek, 
Ida Blomqvist och Christina Carlson, som presenterade ett program om 
Barbro Lindgren på bibliotekets ”Kura skymning”-kväll i november.

Det senare programmet var en del av höstens länsövergripande 
läsfrämjande projekt, där Barbro Lindgrens författarskap var temat.
 

7.3.2 Föreläsningar

Några föreläsningar gavs på biblioteket. Under våren gavs i samarbete med 
Studieförbundet Vuxenskolan en föreläsning av naturguiden David Tverling, 
med tips på besöksmål i länets natur samt en del om utrustning.
Samma studieförbund tillsammans med kommunens anhörigkonsulent 
hade en föreläsning förlagd till biblioteket med jurist Anna Skult, som 
handlade om framtidsfullmakt.
Under hösten var Anne-Marie Lenander här och berättade om 
lokalhistorisk forskning, utifrån sitt arbete med Nya Vibyboken.    

7.3.3 Utställningar

Några mindre utställningar visades under året. Under hösten lyckades vi via 
ommöblering skapa en mindre utställningsyta, då det frigjordes lite 
väggyta. På så sätt har vi kunnat erbjuda amatörkonstnärer att ställa ut ett 
urval av sina verk. Det har varit efterfrågat och hittills har det hela tiden 
bokats in någon utställning. 

7.3.4 Barn och unga

Internationella barndagen firades tillsammans med Rädda Barnen sista 
helgen i september. På biblioteket uppträdde clownen Bulgo under 
lördagens öppethållande.
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Under sportlovet, påsklovet och läslovet/höstlovet arrangerades olika 
program för barn på biblioteket. Det var främst pyssel i olika former.
I projektet Örebro län läser och skriver anordnades två program för barn 
under läslovet: minimusikalen ”Knuttes hus” med Ida Blomqvist och Tania 
Frid samt en serietecknar-workshop med Sara Olausson.

En läsklubb för barn i mellanstadieåldern, Bokslukarna, har ordnats på 
Hallsbergs bibliotek vid ett tillfälle per skollov. Varje träff har haft ett 
särskilt tema.

Bibliotekets sommaraktivitet för barn, Läsugglan, genomfördes även i år. 
Den som läst fem böcker under sommarlovet fick en bokgåva. 

Hallsbergs bibliotek har även i år fått 50 000 kronor i statsbidrag för inköp 
av böcker till barn och ungdom. Förutsättningar för dessa pengar är att det 
finns en läsplan och biblioteksplan som tydligt presenterar ett samarbete 
mellan skola och folkbibliotek.

7.4 Barn- och skolverksamhet

Samtliga grundskolor i kommunen har bemannade skolbibliotek på minst 
en halv dag i veckan.
Varje låg- och mellanstadieklass har lånetid varannan vecka, då de träffar 
personal från biblioteket. Skolbibliotekens lokaler är tillgängliga hela 
skoldagarna.

Pedagogerna på kommunens skolor och förskolor har möjlighet att beställa 
bokväskor utifrån sina önskemål. Det kan t.ex. vara olika teman eller flera 
exemplar av samma titlar för ”kompisläsning”. En bok-pool med 
barnböcker finns på Hallsbergs bibliotek avsedd för dessa utskick.
Den samordnande skolbibliotekarien köper in böcker till samtliga 
skolbibliotek.

Alla fyraåringar inbjuds via Barnavårdscentralerna i samband med 
4-årskontrollen att hämta en barnbok som gåva på närmaste bibliotek.

Bibliotekspersonal deltar i olika nätverk inom skola och barnomsorg.
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Barnbibliotekarien har varit ute på olika träffar för föräldrar och mindre 
barn och pratat om böcker och läsning. Familjecentralen har haft besök på 
biblioteket inlagt i sitt program vid några tillfällen.

Christina Johansson
Kulturchef 
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1 Inledning

2018 har varit ett år då vi har kunnat tillhandahålla ett stort och varierat 
utbud av kostnadsfria fritidsaktiviteter för barn och ungdomar. Detta har 
varit möjligt tack vare en politisk vilja från såväl kommunen som staten att 
satsa på just barn och ungdomar och deras fritid. Vi ser många positiva 
effekter av denna satsning på individnivå, men tror också att det på sikt ger 
effekt på samhällelig nivå, exempelvis i form av ökad inkludering. 

En annan satsning som gjorts under 2018 är att starta simskola för barn i 
förskoleklass. Syftet med satsningen, som initierades av staten, är att öva 
upp barnens vattenvana och förbereda dem inför den ”ordinarie” 
simskolan som börjar från och med årskurs 2 (en ”simkoll” görs i årskurs 1). 
Precis som med kostnadsfria lovaktiviteter har vi för simskolan för 
förskoleklass fått statsbidrag.

Människor värderar sin fritid högt. Att det finns tillgång till meningsfull 
fritidssysselsättning kan påverka att folk väljer att bosätta sig, eller för den 
delen bo kvar, på ett visst ställe. Hallsbergs kommun har därför en viktig 
uppgift att på olika sätt verka för detta. Ett sätt är att se till att det finns 
anläggningar och platser för idrott, friluftsliv och rekreation i 
kommuninvånarnas närhet. Under året har flera insatser gjorts med det 
syftet, vilket går att läsa om senare i verksamhetsberättelsen.

Ett annat sätt är att stötta kommunens föreningsliv. En stor del av 
invånarna är engagerade i föreningslivet. Genom föreningarnas verksamhet 
skapas mening och nytta för samhället och invånarna. Detta på flera olika 
sätt, ökad delaktighet, glädje och folkhälsa, för att bara nämna några 
exempel.
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2 Fritidsverksamhet

2.1 Idrotts- och fritidsanläggningar 

2.1.1 Sydnärkehallen

I Sydnärkehallen har det varit full aktivitet, i vanlig ordning, under året. Under 
isperioden september – mars är det i princip fullbokat. Kommunen erbjuder fri 
allmänhetens åkning dagligen och övrig tid bokas av föreningslivet (ishockey och 
konståkning), skolor och privatpersoner.

Under sommarperioden utan is (april – augusti) användes ishallen till, i tur och 
ordning, ishockeyföreningens skärtorsdagsdans, Hallsbergsmässan, boende under 
Järnvägen Cup i handboll och skolavslutningar.

2.1.2 Konstgräsplan i Hallsberg och Pålsboda

Under 2018 gick vi från att ha en till två konstgräsplaner i kommunen. Det 
var inget som var planerat i förväg utan en möjlighet som uppstod i och 
med att Örebroporten annonserade ut Behrn Arenas konstgräs i Örebro. 
Eftersom vårt befintliga konstgräs på Allévallen i Hallsberg behövde bytas 
ut (mattan har legat sedan planen anlades 2009) lades ett bud på 100 000 
kr, vilket blev det vinnande. Den ”nya” mattan var ungefär hälften så 
gammal som vår ”gamla” och av bättre kvalitet.

Allévallens gamla konstgräsmatta var emellertid inte så pass sliten att den 
inte gick att återanvända. En förening, Pålsboda GoIF, var intresserade av 
att ta över den och idag ligger mattan på Pålsboda GoIF:s grusplan.

2.1.3 Läktare på Allévallen i Hallsberg

Under året byggdes äntligen en läktare till konstgräsplanen på Allévallen i 
Hallsberg efter att ha varit önskad och saknad under flera års tid. Läktaren 
mäter 15 x 4 meter och är en prefabricerad variant i limträ med tak. På 
grund av de instabila markförhållandena på platsen är läktaren förankrad 
med pålar.
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2.1.4 Domartorn i Idrottsparken i Hallsberg

Vid friidrottsanläggningen i Idrottsparken i Hallsberg påbörjades bygget av 
ett domartorn med tillhörande föreningslokaler, förråd och café. Det är tre 
gamla byggmoduler som ställts dit och nu renoveras. Vid slutet av året var 
den utvändiga delen med fasad, dörrar och fönster klar medan renovering 
invändigt kvarstår. Den intilliggande omklädningsbyggnaden (tidigare 
kallad ”gula paviljongen”) får också den ny fasad, nya dörrar och fönster. 
Precis som med läktaren på Allévallen var det nödvändigt att påla fast 
domartornet i marken.

2.1.5 Utegym på Vretstorps IP

En annan investering som gjordes av kommunen 2018 var i ett utegym vid 
Vretstorps IP. Utegymmet är av samma uppsättning och modell (material 
lärkträ) som det härom året uppförda utegymmet vid HOK-stugan i 
Hallsberg. Föreningen Vretstorps IF, som ansvarar för skötseln av 
idrottsplatsen, stod för markjobb och montering.

2.1.6 Driving rangen i Hallsberg

Vid det stora idrottsområdet i Hallsberg finns en driving range, det vill säga 
en utslagsplats för golf, och en green för putting. Driving rangen är öppen 
från vår till höst. Besökarna får ut golfbollar ur en bollmaskin på platsen 
genom att använda kort eller polletter som köps i Alléhallens kassa. 
Intäkterna för detta stannade 2018 vid 10 235 kr, vilket är 39 % lägre än 
2017.

2.2 Badplatser

Badsäsongen 2018 går till historien som en av de bästa någonsin med fint 
och varmt väder i stort sett hela perioden från maj till september. Det 
innebar förstås hårt tryck på de kommunala badplatserna.

2.2.1 Bäcksjöbadet

Det lades mycket krut på att få det fint vid Bäcksjöbadet inför sommaren. 
Det investerades i en ny brygga och anlades en sandstrand. Dessutom 
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lyckades man efter stor möda bogsera bort det betongfundament som 
legat ute i sjön och fungerat som plattform för hopptorn. Fundamentet 
bedömdes efter besiktning som farligt och behövde av den anledningen 
avlägsnas. 

2.2.2 Tisarstrands badplats

Även till Tisarstrands bad investerades det i en ny brygga då den gamla var i dåligt 
skick. Inför badsäsongen 2019 finns det behov av att klippa vass och snygga till 
strandkanten.

2.2.3 Badviken, Svennevad (Sottern)

En nyhet för året var att badplatsen sköttes om av Badvikens 
Bryggförening, det vill säga samma förening som sköter om den 
intilliggande campingen. Föreningen bedriver dock ingen försäljning i 
kiosken, vilket var saknat under sommaren med många glassugna 
badgäster. Föreningen gjorde dock ett mycket bra jobb med att hålla rent 
och snyggt på badplatsen.

2.3 Motionsspår

Om motionsspåren kan nämnas att det lades nytt grus i spåret i Sköllersta medan 
det blev träflis i Pålsboda. Inför våren 2019 behöver underlaget förbättras även i 
andra av de kommunala elljusspåren.

2.4 Lokalbokningar

Fritidsavdelningen ansvarar för uthyrningen av kommunens gymnastik- och 
sporthallar, samt skollokaler efter skoltid. En assistent sköter uppgiften 
genom två olika verksamhetssystem, ett för bokningar och faktureringar, 
och ett för hantering av nycklar, lås och larm. De totala intäkterna för hyra 
gymnastik- och sporthallar 2018 var 4 663 tusen kronor (tkr), vilket är 8 % 
lägre än 2017.
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3 Fritidsaktiviteter

3.1 Vänortsutbyte Gifhorn

Den 13 till den 18 oktober var kommunens fritidskonsulent och 
fritidsledare, tillsammans med sju av kommunens högstadieungdomar, i 
vänorten Gifhorn i Tyskland på ett internationellt ungdomsläger. Med på 
lägret var ungdomar från Turkiet, Ukraina, Polen, Sverige och Tyskland. 
Deltagarna gjorde olika aktiviteter tillsammans och lägret var mycket 
uppskattat bland ungdomarna.

3.2 Uppvaktning medaljörer

Den 11 juni uppmärksammades de idrottare i Hallsbergs kommun, eller 
med anknytning till Hallsbergs kommun, som under 2017 tagit en 
mästerskapsmedalj. Uppvaktningen ägde rum i samband med 
kommunfullmäktiges sista sammanträde på Kävesta folkhögskola. Innan 
fullmäktige var det mat och samkväm i matsalen och på fullmäktigemötet 
fick medaljörerna motta blommor, presenter och ledamöternas applåder.

3.3 Invigning utegym

Den 19 juni invigdes utegymmet som är beläget vid OK Tisarens klubbstuga och 
som stod klart under hösten 2017. Det var ett välbesökt evenemang där 
kommunstyrelsens ordförande Magnus Andersson höll tal och klippte band. 
Närvarande var också representanter från ÖLIF som är medfinansiärer till 
gymmet, kommunpolitiker, föreningen OK Tisaren, som monterat gymmet, samt 
en hel del privatpersoner. 
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4 Barn och ungdom

4.1 Fritidsgården Kuben

Fritidsgården i ungdomshuset Kuben har under året genomgått 
förändringar med ny personal, nya rum, nya öppettider och nytt innehåll. 
Till exempel har öppettider och rum delats upp mellan yngre och äldre 
ungdomar för att anpassa verksamheten efter vad som efterfrågats av 
ungdomarna. Två nya rum har iordningsställts, varav ett fungerar som 
musikstudio där ungdomarna kan spela instrument och producera egen 
musik. Man har också börjat med olika gruppaktiviteter, till exempel idrott 
(där man haft möjligheten att använda Långängsskolans gympasal och 
Sydnärkehallens bollhall), pyssel och bakning. Man har också börjat baka 
bröd och sälja mellanmål till självkostnadspris, samtidigt som man 
begränsat försäljningen av godis till fredagarna. Förändringarna har haft 
positiva effekter, inte minst i form av ett ökat antal ungdomar som besöker 
gården. Framförallt är det nu fler äldre ungdomar (högstadiet och 
gymnasiet) än tidigare som kommer.

Under vårterminen var det öppet på Kuben vardagar kl. 14.00-18.00. Till 
höstterminen ändrades detta till kl. 14.00- 17.30 för åk 4 till 6 och 17.30 – 
21.00 för åk 7 till sista året på gymnasiet. De äldre ungdomarna är 
välkomna tidigare på eftermiddagen och då har de ett rum som är 
iordninggjort för dem så de kan få vara för sig själva medan de yngre 
barnen är på fritidsgården. Det rummet iordningställdes innan 
terminsstart. 

Varje dag hålls en speciell aktivitet utöver vanligt ”häng”. Under hösten har 
bland annat följande aktiviteter hållits: Slimeverkstad, idrott i bollhallen 
och Långängens gymnastiksal, bakning, läxläsning, pyssel, Fifaturnering, 
korvgrillning, trolleritrix, bullbak med tillhörande bullfest, filmkvällar, 
pizzakväll och jul/lucia/adventsfirande.

Höstterminen på Kuben i siffror
Antal dagar öppet: 70
Totalt antal besökare: 3820
Totalt antal flickor: 1710 (44,7%) (Riksgenomsnittet ca 
33% Källa: Ung fritid)
Totalt antal pojkar: 2110 (55,2%) (Riksgenomsnittet ca 
68% Källa: Ung fritid)
Medeltal antal besökare per dag: 55
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4.2 Lovaktiviteter

Under året har kommunen fått statsbidrag för att anordna gratis 
lovaktiviteter för kommunens barn och ungdomar. Detta har gjort att vi 
kunnat erbjuda en lång rad aktiviteter som vi annars inte skulle haft råd 
med. Utöver att vi själva i kommunens regi har anordnat aktiviteter har 
föreningarna ordnat en del och då fått bidrag för det.

4.2.1 Sportlov

Under vecka 8 ägde sportlovet rum med aktiviteter för barn arrangerade av 
idrottsföreningar, ungdomsgårdar, Alléhallen, biblioteket, mm. 
Föreningarna fick 100 kr för varje ledarledd timme. Ett program delades ut 
till eleverna via skolorna. Tack vara det statliga bidraget för lovaktiviteter 
kunde vi även erbjuda vissa aktiviteter kostnadsfritt som t.ex. bowling, 
filmworkshop, skrivarworkshop, gratis besök på allébadet och biobesök. 
(Se sportlovsprogram).

4.2.2 Påsklov

Under påsklovet genomfördes ett särskilt program på ungdomsgården Kuben med 
bland annat bowling, bad och filmvisning.

4.2.3 Höstlov

Vecka 44 ägde höstlovet rum. Alla föreningar erbjöds anordna aktiviteter 
för barn och ungdomar under lovet. Föreningarna fick 100 kr för varje 
ledarledd timme. Ungdomsgårdarna hade öppet och kulturavdelningen 
anordnade tillsammans med biblioteket träff för unga bokslukare, 
serietecknarworkshop och halloweenpyssel. Med hjälp av Örebro läns 
bildningsförbund anordnades också gycklarworkshops där man fick prova 
på att bli gycklare för en dag. Tack vara det statliga bidraget för 
lovaktiviteter erbjöds kommunens barn och unga även gratis bio, bowling 
(25 st), trolleriworkshop, hockeyresa till Örebro (45 st), bad (30 st) och resa 
till Gröna Lund (46 st). (Se höstlovsprogram)

4.2.4 Sommarlov
 
Under sommarlovet genomfördes en hel del aktiviteter som finansierades 
av statsbidrag. Även föreningar fick del av detta bidrag för att genomföra 
aktiviteter som riktade sig till åldern 6-15 år, vände sig till alla, samt var 
gratis. De aktiviteter som genomfördes var bland andra teaterresa (16 
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deltagare), fiske, deltagande i lägret ”Våga vara dig själv” (9 st), 
midsommarfirande, och spontankollo i Hallsbergs tätort (totalt 150 st 
deltagare), samt i orterna runt omkring.
(se sommarlovsprogram)

4.2.5 Jullov

Under jullovet hade fritidsgården Kuben öppet fem dagar. De dagarna blev 
det bakning, pyssel, manikyr, bollek i Långängens gymnastiksal, 
Fifaturnering, samt filmkväll. 

4.3 Sista natten med gänget

Den 15 juni åkte 74 ungdomar som slutat åk 9 till Skara sommarland för att 
delta i evenemanget ”Sista natten med gänget”. Det är ett helt drogfritt 
evenemang som 2018 firade 30 år. Med på resan var också 4 ledare 
(fritidskonsulent och fritidsledare). Det var en mycket lyckad kväll och 
ungdomarna var nöjda.

4.4 Kollo

Under de 3 första veckorna under sommarlovet var det kollo på 
friluftsgården Motorp. Första veckan var det åk 6 från hela kommunen, 
andra veckan åk 4 och 5 från Långängsskolan, Stocksäterskolan, Östansjö 
skola och Fredriksbergsskolan. Slutligen den tredje veckan var det åk 4 och 
5 från Folkasboskolan och Sköllersta skola. Totalt deltog 206 barn. Under 
den andra veckan var över 100 barn med, vilket är rekord i antalet 
deltagare under en vecka. Under veckorna arbetade 3 feriearbetande 
ungdomar samt 5 ledare (fritidskonsulent och fritidsledare). Kollot 
genomförs i samarbete med Röda korset, som bland annat står för 
kostnader för mat och bussresor.
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5 Bidrag och stöd

Fritidsavdelningen har under året betalat ut anläggningsbidrag, 
aktivitetsstöd, kartbidrag och projektbidrag till föreningarna. Det var två 
föreningar som beviljades projektbidrag, IFK Hallsberg Fotboll och Magiska 
Teaterns Scenkonstförening. Dessutom betalades stöd ut till föreningar 
som driver fritidsgårdar och sköter om badplatser.

Aktivitetsstöd får de föreningar som bedriver barn- och 
ungdomsverksamhet och bidragets storlek sätts utifrån antalet 
sammankomster och deltagartillfällen med barn och ungdomar upp till 20 
år. Föreningarnas redovisning (som görs halvårsvis) ger en bild av 
omfattningen av föreningsverksamheten i kommunen och hur stor andel av 
de som deltar som är flickor respektive pojkar. Fritidsavdelningen betalar 
ut aktivitetsstöd till idrottsföreningar.

Statistik, deltagande i föreningsverksamhet (idrottsföreningar)

Aktivitetsstöd 2014 2015 2016 2017 2018*
Sammankomster 7 816 7 529 6 361 7 064 4 095
Deltagartillfällen 71 868 69 732 63 331 69 452 34 305
Deltagartillfällen flickor % 38 % 36 % 36 % 37 % 39 %
Deltagartillfällen pojkar % 62 % 64 % 64 % 63 % 61 %

*Bara våren 2018 redovisad
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6 Alléhallen

6.1 Badverksamheten

Det har varit ett högt besökstryck på badet under året, inte minst under skolloven 
då vi har kunnat erbjuda gratis bad tack vare statsbidrag för kostnadsfria 
lovaktiviteter. Det har naturligtvis varit positivt och roligt med många besökare, 
men det innebär också en mer ansträngd arbetsmiljö för personalen, 
badvaktmästarna. 

6.1.1 Sommarkort

Det såldes 350 st sommarkort (obegränsat bad under sommarlovet) till 
barn/ungdomar 7-15 år och 77 st till vuxna. Dessutom delades det ut 160 st 
sommarkort gratis som en del av anordnandet av gratis sommarlovsaktiviteter för 
barn och unga.

6.1.2 Kampanj på årskort

Precis som ett år tidigare genomfördes i december en kampanj på årskort, vilket 
marknadsfördes som ett julklappstips. Erbjudandet innebar 15 % rabatt. Totalt 
tecknade sig 223 st för årskortet under kampanjen. Under 2017 års kampanj var 
det 308 st som tecknade årskort. Då var dock rabatten högre - 29 %. Totalt såldes 
817 st årskort under 2018, att jämföra med 992 st under 2017.

6.1.3 Simskola

Simskola har bedrivits under året precis som vanligt med skolsimskola på 
dagtid, frivillig avgiftsbelagd simskola för barn och vuxna på kvällstid, och 
sommarsimskola under de tre första veckorna på sommarlovet. Nytt för 
året var att man bedrev simskola för förskoleklasser. Detta som en del av 
en nationell satsning med riktade statsbidrag till kommunerna med syftet 
att öva upp vattenvanan hos barn i ett tidigare skede och därigenom 
förbereda dem inför den kommande ”ordinarie” simskolan. Under året 
genomfördes detta med alla förskolor utom två, som är inplanerade under 
vårvintern 2019.
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6.1.4 Vattengympa

Under året har det genomförts vattengympapass under tre olika tider på 
vardagar, ett morgonpass, ett förmiddagspass och ett kvällspass. Dessvärre har 
kontinuiteten brustit på grund av sjukskrivingar. Det har gjort att det blivit 
uppehåll vissa perioder och att vissa pass har utgått. I början av 2019 ser det dock 
bättre ut och redan från starten på året genomförs det pass på de tre tiderna 
varje vecka.

6.1.5 Bastuupplevelse

I december startades en ny ledarledd aktivitet, kallad ”bastuupplevelse”. 
Aktiviteten går till så att deltagarna bastar i 10-minutersintervaller med olika 
tillsättning av aromer och hudbehandlingar. Under de korta pauserna serveras 
förfriskningar och tilltugg. Det var fullbokat vid första tillfället för herrarna medan 
det bara var en deltagare när det var damernas tur. Redan vid andra tillfället, i 
januari 2019, var det dock fullbokat även för damerna. Några tillfällen är 
inplanerade under våren 2019.

6.2 Gymverksamheten

6.2.1 ”Meröppet” från den 1 december

Den stora förändringen under året vad gäller gymmet var införandet av 
”meröppet” den 1 december. Det innebär att gymmets kunder nu kan 
träna alla dagar i veckan kl. 05-23, det vill säga även under tider då badet 
och kassan har stängt. Detta kan ske genom att gymkunderna använder 
sina armband med chip till att låsa upp. In till själva gymmet tar man sig 
genom en sluss för endast en person i taget. Ombyte och dusch kan ske i 
sporthallens omklädningsrum. Under premiärmånaden nyttjades denna 
möjlighet vid 172 tillfällen. Samma siffra för januari 2019 var 318 vilket 
indikerar att fler och fler får upp ögonen för möjligheten.

6.2.2 Cirkelträning

En annan nyhet på gymmet var att det på hösten startades cirkelträning. 
Träningen sker då i grupp under ledning av gymmets handledare/instruktör. 
Deltagarna får variera mellan olika maskiner och övningar. Träning och vila sker 
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med förutbestämda tidsintervaller. Under hösten har en grupp på 5-10 personer 
tränat kontinuerligt på en fast tid varje vecka.

6.2.3 Kampanj på årskort

Under hösten firade gymmet 1 år i kommunens regi. I samband med det erbjöds 
årskort till rabatterat pris (17 % rabatt). Totalt var det 182 st som nappade på det. 
När gymmet öppnade ett år tidigare var erbjöds årskort till 34 % rabatt för vuxna 
och 17 % rabatt för studerande och pensionärer. Då var det 633 st som nappade. 
Det såldes totalt 601 st årskort på gymmet under hela 2018.

6.3 Caféverksamheten

Caféverksamheten har under året rullat på som vanligt utan några större 
förändringar vad gäller utbudet. Den frukostbuffé som erbjuds på vardagar är 
populär bland de som brukar köpa den och det är ett trevligt alternativ för tidiga 
besökare till bad och gym. Totalt såldes 1 453 st frukostar under 2018, vilket är 4 
st fler än under 2017. Den totala försäljningen för caféet landade på 667 965 kr, 
vilket är en minskning med 4 % från 2017.

6.4 Besöksstatistik

Alléhallen har haft ett väldigt bra år sett till besökssiffrorna. Totalt 
noterades 119 109 st besök till badet och gymmet. Det är en ökning med 
hela 25% från året innan. Bara tre år tidigare (2010-12) har man haft fler 
besökare. Den stora förklaringen till 2018 års höga besökssiffror är det nya 
gymmet som öppnades i egen regi i slutet av 2017 med nya maskiner och 
redskap, bättre bemannat med ny duktig personal, och förmånliga 
öppningserbjudanden. Men även badet har haft många besök. Det blev 
rekord i antalet sålda och utdelade sommarkort (som ger obegränsat bad 
under sommarlovet) – totalt 587 st.
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Besöksstatistik

Alléhallen bad/gym 2014 2015 2016 2017 2018
Besökare totalt 102 724 82 645 77 461 95 608 119 109
Besökare bad 86 156
Besökare gym 32 953
Besökare gym meröppettider* 172

*Endast december 2018

Tobias Fornbrant
Fritidschef
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Sommarutställning 2019

Ärendebeskrivning
Kulturavdelningen i Hallsbergs kommun lämnar en muntlig rapport kring det 
pågående arbetet med sommarutställningen 2019. 

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

Bildningsförvaltningen

Fredrik Norvall Christina Johansson

Förvaltningschef Kulturchef
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Projektbidragsansökan Pålsboda Innebandyförening

Ärendebeskrivning
Pålsboda Innebandyförening har ansökt om 10 000 kr i projektbidrag för att öka och 
bibehålla antalet spelare i föreningens damlag.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet att besluta om avslag på 
Pålsboda Innebandyförenings ansökan om projektbidrag. 

Ärendet
Pålsboda Innebandyförening har ansökt om 10 000 kr i projektbidrag för att öka och 
bibehålla antalet spelare i föreningens damlag. Bidraget ska användas till att 
subventionera medlemsavgiften för spelarna i damlaget. Därmed hoppas man kunna 
få fler att börja och fler att stanna kvar i laget. Föreningen skulle därmed bli mer 
jämställd sett till antalet medlemmar/spelare.

Bildningsförvaltningen

Tobias Fornbrant

Fritidschef

Bilagor
Projektbidragsansökan Pålsboda Innebandyförening
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Projektbidragsansökan QvinnoQulan Hallsberg

Ärendebeskrivning
QvinnoQulan Hallsberg har ansökt om 68 900 kr per år i projektbidrag för att bedriva 
social verksamhet med självhjälpsgrupper för kvinnor med tidigare erfarenhet av 
drogproblematik.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet att besluta om avslag på 
QvinnoQulan Hallsbergs ansökan om projektbidrag.

Ärendet
QvinnoQulan Hallsberg har ansökt om 68 900 kr per år i projektbidrag för att bedriva 
social verksamhet med självhjälpsgrupper för kvinnor med tidigare erfarenhet av 
drogproblematik. Bidragspengarna ska täcka diverse kostnader som föreningen har 
för sin verksamhet, till exempel hyra, el, telefon, resor, reklam, föreläsningar/nätverk 
och andra aktiviteter. 

Bildningsförvaltningen

Tobias Fornbrant

Fritidschef

Bilagor
Projektbidragsansökan QvinnoQulan Hallsberg
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Information om utökade öppettider på Alléhallens gym

Ärendebeskrivning
Fritidschefen redogör för hur det har gått med de utökade öppettiderna på 
Alléhallens gym, som gäller från och med den 1 december 2018. 

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

Ärendet
Från och med den 1 december 2018 erbjuder vi ”meröppet” på Alléhallens gym, 
vilket innebär att kunderna kan träna kl. 05-23 alla dagar i veckan. Under de tider 
som badet/kassan har stängt kan gymkunderna ta sig in genom att använda sina 
armband med chip och gå igenom en sluss. På utskottet informerar fritidschefen om 
hur förändringen har fallit ut, hur många som nyttjat möjligheten och så vidare.

Bildningsförvaltningen

Tobias Fornbrant

Fritidschef
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