
KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-11-02  

  Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Tid Plats
 13:00 Kommunhuset Hallsberg, Sottern

Övriga 
 

Ulrika Johansson, Kulturchef
Anders Wiiand, tf fritidschef
Catharina Lindvall-Scharmer, Förvaltningschef
Jenny Andersson, Sekreterare

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Beslutande ledamöter 
 

Siw Lunander (S)
Christel Forsberg (S), vice ordförande
Emelie Mc Quillan (M), 2:e vice ordförande
Andreas Zakrisson (C)
Oscar Lundqvist (SD)
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-11-02  

1 – Sammanträdets inledning Föredragande Ordförande 

Ärendebeskrivning 
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Anmälan om jäv
4. Val av justerare
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-11-02  

2 - Rapport antal elever i kulturskolans 
verksamhet totalt i oktober 2021 (21/BIN/287)

Föredragande Ulrika Johansson 

Ärendebeskrivning
Kulturchefen rapporterar antalet elever i kulturskolans verksamhet och antal elever i kö
Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att informationen läggs till 
handlingarna.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Antal elever i kulturskolans verksamhet HT-21
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-11-02  

3 - Rapport lovaktiviteter sommaren 2021 
(21/BIN/335)

Föredragande Anders Wiiand 

Ärendebeskrivning
Hallsbergs kommun har rekvirerat och fått medel från Socialstyrelsen för att bedriva lovaktiviteter 
för barn och unga i åldrarna 6 – 15 år. Fritidschefen rapporterar hur medlen har använts sommaren 
2021.
Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att lägga informationen till 
handlingarna. 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Rapport lovaktiviteter sommaren 2021
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Sammanträdesdatum  2021-11-02  

4 - Rapport sommarutställning 2022 
(21/BIN/336)

Föredragande Ulrika Johansson 

Ärendebeskrivning
Kulturchefen rapporterar inför sommaren 2022 års utställningsverksamhet på Bergöös
Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att informationen läggs till 
handlingarna.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Sommarutställningen 2022
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-11-02  

5 – Rapporter Föredragande  

Ärendebeskrivning 
- Uppföljning Kånsta Kvarn
- Statyn Rallaren
- Gemensam fritidsledare
- Försäkringar utegym
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-11-02  

6 – Övriga frågor Föredragande  

Page 7 of 14



KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-11-02  

7 – Sammanträdets avslutning Föredragande Ordförande 
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Rapport antal elever i kulturskolans 
verksamhet totalt i oktober 2021

2

21/BIN/287
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
2021-10-20 Dnr: 21/BIN/287

Rapport antal elever i kulturskolans verksamhet totalt i oktober 2021

Ärendebeskrivning 
Kulturchefen rapporterar antalet elever i kulturskolans verksamhet och antal elever i kö i oktober 
2021. 

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

Ärendet 
Kulturchefen rapporterar antalet elever i kulturskolans verksamhet och antal elever i kö i oktober 
2021. Hur har pandemin påverkat antal deltagare i kulturskolans verksamhet? Under läsåret 20/21 
minskade antal elever på kulturskolan med 24%. Under pandemin tog kulturskolan inte in några 
elever från kön till kurserna i teater, bild och kör. Kulturchefen ger en nulägesrapport från oktober 
2021.

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Ulrika Johansson

Förvaltningschef Kulturchef
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Rapport lovaktiviteter sommaren 2021

3

21/BIN/335
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2021-10-22 Dnr:21/BIN/335 

Rapport lovaktiviteter sommaren 2021

Ärendebeskrivning 
Hallsbergs kommun har rekvirerat och fått medel från Socialstyrelsen för att bedriva lovaktiviteter för 
barn och unga i åldrarna 6 – 15 år. Fritidschefen rapporterar hur medlen har använts sommaren 
2021.

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

Ärendet 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela medel till kommuner för 
avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6 – 15 år. 

Syftet är att:
Stödja kommunerna att genomföra smittsäkra aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling 
under lovtillfällen.
Utöka sina egna satsningar på lovaktiviteter.
Stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa 
nya kontaktytor mellan barn och unga med olika social bakgrund. 

Fritidschefen rapporterar hur medlen använts sommaren 2021 i Hallsbergs kommun och hur 
lovaktiviteterna genomförts. 

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Anders Wiiand

Förvaltningschef Tf. Fritidschef
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Rapport sommarutställning 2022

4

21/BIN/336
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
2021-10-22 Dnr: 21/BIN/336

Rapport sommarutställning 2022

Ärendebeskrivning 
Kulturchefen rapporterar inför sommaren 2022 års utställningsverksamhet på Bergöös.

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

Ärendet 
Kulturchefen informerar om vilken utställning som planeras att visas sommaren 2022. 

Den omgjorda järnvägsutställningen kommer att vara ett komplement till sommarens ordinarie 
sommarutställning.

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Ulrika Johansson

Förvaltningschef Kulturchef
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