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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-05-17

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista 
§ 15 Sammanträdets inledning
§ 16 Ansökan integrationsfonden – El Sistema
§ 17 Rapport sommarens utställningar
§ 18 Aktuellt från biblioteket
§ 19 Rapport Kånsta kvarn
§ 20 Rapport genomfört föreningsmöte
§ 21 Sommarkort Alléhallens bad 2022
§ 22 Rapporter
§ 23 Meddelanden
§ 24 Övriga frågor
§ 25 Sammanträdets avslutning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-05-17

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 15- 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
§ 15
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-05-17

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 16 - Ansökan integrationsfonden – El Sistema 
(22/BIN/110)

Ärendebeskrivning 
Kulturchefen rapporterar om hur projektet El Sistema fortgår. En ansökan om 
integrationsmedel har tagits fram. 
Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet förslås besluta att godkänna ansökningsunderlaget och att 
ärendet lämnas vidare till kommunstyrelsen för godkännande.
Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet 
Ulrika Johansson föredrar ärendet. Projektet har funnits på Stocksätterskolan sedan 2016. 
Ansökan är på tre år. 
I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget. 
Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att godkänna ansökningsunderlaget och att ärendet 
lämnas vidare till kommunstyrelsen för godkännande.
Beslutsunderlag 

 El sistema 2022 Tjänsteskrivelse
 Ansökan integrationsfonden - El Sistema
 Barnkonsekvensanalys

Expedieras till  
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
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Ansökan integrationsfonden – El Sistema
§ 16

22/BIN/110
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
2022-05-10 Dnr: 22/BIN/110

Ansökan integrationsfonden – El Sistema

Ärendebeskrivning 
Kulturchefen rapporterar om hur projektet El Sistema fortgår. En ansökan om integrationsmedel har 
tagits fram.  

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet förslås besluta att godkänna ansökningsunderlaget och att ärendet 
lämnas vidare till kommunstyrelsen för godkännande.

Ärendet 
Hallsbergs Kulturskola startade sin El Sistema-verksamhet i Hallsberg hösten 2016 på 
Stocksätterskolan. Sedan dess har projektet växt och omfattar nu förskoleklass till årskurs fyra. Med 
musiken som medel skapar man samhörighet i grupperna, bidrar till språkutvecklingen och skolans 
värdegrundsarbete samt ger eleverna möjlighet att uppträda inför publik. 

Bildningsförvaltningen söker nu medel för 3 år till integrationsprojektet El Sistema.

☒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
Ansökan integrationsfonden – El Sistema
Barnkonsekvensanalys
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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

Fax
0582-68 50 02

Sida
1(5)

Datum
2022-05-09

 
 

Bildningsförvaltningen
Ulrika Johansson, 0582-68 53 37
Ulrika.johansson1@edu.hallsberg.se

El Sistema – Ansökan från integrationsfonden 

Ansökan
Bildningsförvaltningen söker pengar för 3 år till integrationsprojektet El Sistema. 
Nedan finns en beskrivning av projektet. En specificering av budget för de 
kommande tre åren finns också beskrivet.

Bakgrund
El Sistema är en världsomspännande rörelse som med musikens kraft hjälper 
människor att påverka sina liv till det bättre. Verksamheten grundades 1975 i 
Venezuela och finns i dag i 65 länder.

I Sverige har El Sistema funnits sedan 2010. Den första undervisningen enligt El 
Sistemas arbetssätt startade på Kulturskolan i Hammarkullen i Göteborg. 2021 
bedrivs El Sistema i sammanlagt 21 kommuner i Sverige.

El Sistema verkar primärt där behoven är störst och bjuder in barn som inte 
självklart är delaktiga i kulturlivet. Barn som inte tidigare kommit i kontakt med 
den svenska kulturskolan får en ingång, inte bara till kulturskolan utan också till 
det svenska samhället och dess kulturinstitutioner. 

Hallsbergs Kulturskola startade sin El Sistema-verksamhet i Hallsberg hösten 2016. 
Projektet inleddes i förskoleklass på Stocksätterskolan. Sedan dess har projektet 
växt och omfattar nu förskoleklass till årskurs fyra. Med musiken som medel 
skapar man samhörighet i grupperna, bidrar till språkutvecklingen och skolans 
värdegrundsarbete samt ger eleverna möjlighet att uppträda inför publik vid ett 
flertal tillfällen varje år.
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Datum
2022-05-09

 
 

Sida
2(5)

Syfte och mål
El Sistema handlar om att med hjälp av musiken få verktyg att skapa en 
meningsfull fritid och ta del av kulturella aktiviteter och kulturella upplevelser. 

Det finns många studier som visar att musik har stor betydelse för hjärnans 
utveckling, sång ökar 
välbefinnandet och att uttrycka sig kreativt gör att självkänslan stärks. Detta kan i 
sin tur resultera i bättre skolresultat, ökad integration i det svenska samhället och 
i bästa fall upptäckten av ett nytt intresse som gör tillvaron mer meningsfull.

El Sistema låter barnen ta del av svensk kultur och svensk sång- och musikskatt. 
Att sjunga och spela i grupp blir en lekfull språkträning samt en övning i 
samarbete och koncentration.

De regelbundna träffarna med barnens familjer hjälper också barnens 
vårdnadshavare att integreras i samhället och stärker kontakten mellan hem och 
skola. På så vis ger El Sistema både barn och vuxna en möjlighet till positiv 
utveckling.

El Sistemas mål:

- Stärka demokratiutvecklingen genom ökad integration
- Ge barnen olika kulturupplevelser
- Bidra till ökad självkänsla hos eleverna
- Bidra till elevernas språkutveckling
- Bidra till ökad måluppfyllelse i skolan
- Stimulera barnens samarbetsförmåga och förmåga att interagera med 

andra
- Ge familjer förutsättningar till att bli en aktiv del i kommunens kulturliv

Upplägg 
I förskoleklass och årskurs ett är det obligatoriskt för eleverna med två El Sistema-
lektioner i veckan på skoltid, under ledning av lärare från kulturskolan. Årskurs två 
och tre erbjuds frivillig orkesterverksamhet två dagar i veckan, i direkt anslutning 
till skoldagens slut. Lektionerna bedrivs i Stocksätterskolans lokaler. 2021 deltar 
80 elever från förskoleklass och årskurs 1, och 34 elever deltar i den frivilliga 
verksamheten från årskurs 2, 3 och 4. Den frivilliga verksamheten är gratis för 
eleverna att delta i.

Förskoleklass Sång, rytmik
Årskurs 1 Sång, rytmik, tvärflöjt, fiol
Årskurs 2–4 Fritidsorkester tvärflöjt, fiol

3–4 gånger per termin bjuds föräldrarna in till konserter under namnet ”Vänstay”. 
Vid dessa storträffar är den sociala samvaron en del av målet. Föräldrarna får se 
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Sida
3(5)

vad barnen har lärt sig, prata med andra föräldrar och får också själva vara med 
och delta i olika aktiviteter. Personal från skolan deltar också vid dessa tillfällen, 
vilket bidrar till positiva kontakter med barnens vårdnadshavare.

För att barnen ska komma i kontakt med det professionella musiklivet samarbetar 
El Sistema med Länsmusiken i Örebro. Barnen åker till Örebro Konserthus och 
träffa Svenska Kammarorkestern en gång per år alternativt att musiker från 
Kammarorkestern besöker skolan. Där får de möta en ”riktig” orkester och 
professionella musiker, prata med Konserthusets pedagog och musiker, titta in 
bakom kulisserna och spela tillsammans med musiker från orkestern.

El Sistema gör bland annat uppträdanden vid vårmarknaden i Hallsberg på 
Kulturskolekalaset, och på äldreboenden samt på Hallsbergsmässan. På så vis får 
eleverna prova på att sjunga och spela inför publik, man blir sedd och hörd och 
blir en del av kommunens kulturliv.

Utvärdering
Utvärderingar har gjorts fortlöpande med lärare och personal från 
Stocksätterskolan och Kulturskolan. Resultat har dokumenterats och samlats in för 
att ligga till grund för det fortsatta arbetet. Utvärderingarna har gjorts utifrån 
frågeställningar kring språkutveckling, självförtroende och mod, sammanhållning i 
gruppen, kontakten med vårdnadshavare, måluppfyllelse i skolan.
Exempel på svar från dessa utvärderingar:

Språkutveckling

Alla har utvecklats språkligt genom att vi sjungit sångerna tillsammans med er och 
i klassrummet. Rörelser till texten förstärker språkinlärningen.
Vi kan se en progression i språkutveckling hos många barn.
Allt musicerande där begrepp, texter och takt förekommer är en språkutveckling i 
sig. Elever med annat modersmål kan texter och känner till begrepp inom 
musiken. De här eleverna kan delta i dessa lektioner på ett annat sätt än i många 
andra lektioner.

Självförtroende och mod

Att få möjlighet att delta enskilt och i grupp i sång och med rörelser har definitivt 
lett till att många elevers självkänsla ökar.

Sammanhållning i gruppen

Vi har lärt oss sångerna och sjunger vissa av dem flera gånger varje dag. Många av 
era sånger har stärkt klassens värdegrund och syn på varandra och allas lika värde.
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Kontakten med vårdnadshavare

Vi har definitivt lärt känna föräldrarna bättre genom träffarna på kvällstid. 
Dessutom känner vi att föräldrarna är mer bekanta med varandra och det är 
mycket tack vare El Sistema-träffarna.

Måluppfyllelse

Ett av kriterierna i Lgr 11 är att arbeta med värdegrundsfrågor vilket vi upplever 
att eleverna får med sig genom El Sistema.
Då det utan tvekan är språkutvecklande och även värdegrunds-bildande har det 
en positiv inverkan på måluppfyllelsen.

Budget

År 2022 År 2023 År 2024 Totalt

Personalkostnader idag 495 000 495 000
Köp av tjänst från Kumla kommun 207 000 207 000

Utökning 30% från aug år 2022 75 000 75 000
Personalkostnader år 2023 och framåt 1 125 300 1 151 182 2 276 482

Fortbildning 0 10 000 10 000 20 000
Resor (elever) 10 000 10 000 10 000 30 000
Material 0 10 000 10 000 20 000
Reparation av instrument 10 000 10 000 10 000 30 000

797 000 1 165 300 1 191 182 3 153 482

Information om kalkylen

I beräkningen för år 2022 är anställd personal medräknad, köp av tjänst från 
Kumla samt en utökning med 30% från augusti. År 2023 och år 2024 är det totalt 
räknat på 1,85 tjänst med en månadslön på 35 000 kr. Löneuppräkning på 2,3% 
från år 2023 och ytterligare 2,3% år 2024.
Vad gäller fortbildning av personal så har vi fått statliga medel för dessa insatser 
år 2022 därav 0 kr i ansökan just detta år.
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Länkarför mer information 

Filmer från El sistemas verksamhet i Hallsberg

https://www.youtube.com/watch?v=Biurl7VFDIU  film från en konsert 2019

https://www.youtube.com/watch?v=B4X7PS1KJzw&t=19s  film från en digital 
konsert 2021

https://www.youtube.com/watch?v=W8bgT3-udZs film om El sistemas start på 
Stocksätterskolan

Länk till stiftelsen El sistemas hemsida för mer information

http://www.elsistema.se/
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Barnkonsekvensanalys
för barn 0-18 år

 
Diarienummer:

 

Berörd verksamhet
Verksamhet/arbetsplats

El Sistema på Stocksätterskolan

Planerad åtgärd/beslut
Ange planerad åtgärd/beslut

Beslut om El sistema-projektet skall förlängas och hur det skall finansieras.

Vilket/vilka åtgärder/beslut ska fattas?

Om El sistema skall fortsätta på Stocksätterskolan eller läggas ner

Vilka barn berörs?

Barn i åldrarna 6–10 år i ett socioekonomiskt utsatt område.

Beskriv hur barn berörs av det beslut som ska fattas

El Sistema verkar primärt där behoven är störst och bjuder in barn som inte självklart är delaktiga i kulturlivet. 
Barn som inte tidigare kommit i kontakt med den svenska kulturskolan får en ingång, inte bara till kulturskolan 
utan också till det svenska samhället och dess kulturinstitutioner. 

El Sistema handlar om att med hjälp av musiken få verktyg att skapa en meningsfull fritid och ta del av kulturella 
aktiviteter. Det finns många studier som visar att musik har stor betydelse för hjärnans utveckling, sång ökar 
välbefinnandet och att uttrycka sig kreativt gör att självkänslan stärks.

Om projektet förlängs kommer det ge en positiv effekt på fritidsverksamheten för de barn som går på 
Stocksätterskolan. 

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 barn och unga kan bedriva kulturell fritidsverksamhet. En förlängning av projektet El Sistema 
skulle innebära att barnkonventionen följs.
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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/barnkonsekvensanal
ys.878.html
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-05-17

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 17 - Rapport sommarens utställningar 
(21/BIN/336)

Ärendebeskrivning 
Kulturchefen rapporterar om sommaren 2022 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. Årets sommarutställning hålls i samarbete med 
Hallsbergs bild- och konstförening. Samtidigt nyinvigs Hallsbergs järnvägsutställning. 
Utställningarna håller öppet för allmänheten 28 juni - 14 augusti.
I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.
Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet lägger informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag 

 Rapport sommarens utställningar 2022 Tjänsteskrivelse

Paragrafen är justerad
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Rapport sommarens utställningar
§ 17

21/BIN/336
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
2022-05-05 Dnr: 21/BIN/336

Rapport sommarens utställningar

Ärendebeskrivning 
Kulturchefen rapporterar om sommaren 2022 års utställningsverksamhet på Bergöös.

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

Ärendet 
Den årliga sommarutställningen som visas i konsthallen på Bergöös är i år ett samarbete mellan 
Hallsbergs Bild- och konstförening och Hallsbergs kommun.

Utställningen har fått namnet Livets fröjder och består av konst producerad av konstnären Lena A 
Linderholm. 

Nyinvigning av Hallsbergs kommuns järnvägsutställning kommer ske i samband med invigningen av 
sommarutställningen måndag den 27 juni 2022. I år firar västra stambanan i Hallsberg 160 år. För att 
fira och uppmärksamma detta har bildningsförvaltningen valt att rusta upp den tidigare 
järnvägsutställningen som fanns i magasinet bakom Bergööska huset.

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

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Ulrika Johansson

Förvaltningschef Kulturchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-05-17

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 18 - Aktuellt från biblioteket 
(22/BIN/64)

Ärendebeskrivning 
Bibliotekschefen rapporterar om aktuella frågor för kommunens biblioteksverksamhet.
Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet föreslås lägga informationen till handlingarna.
Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet 
Anne-Marie Alzén föredrar ärendet och informerar utskottet bland annat om arbetet under 
pandemin, skolbiblioteken och lokalerna. Utskottet får en rundvandring i bibliotekets 
lokaler.
I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget. 
Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet lägger informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - Aktuellt från biblioteket 2022

Paragrafen är justerad
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Aktuellt från biblioteket
§ 18

22/BIN/64
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2022-03-01 Dnr:22/BIN/64 

Aktuellt från biblioteket

Ärendebeskrivning 
Bibliotekschef Anne-Marie Alzén rapporterar om aktuella frågor för kommunens 
biblioteksverksamhet.

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

Ärendet 
Bibliotekschefen rapporterar om aktuella frågor för kommunens biblioteksverksamhet.

Rapporten handlar om några frågor som är aktuella inom bibliotekets område:
 Folkbiblioteket under och efter pandemin
 Skolbibliotek
 Bibliotekslokaler
 Införande av RFID på Hallsbergs bibliotek
 Personalläge

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 2022-05-17

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 19 - Rapport Kånsta kvarn 
(22/BIN/107)

Ärendebeskrivning 
Kulturchefen rapporterar om hur arbetet med att tillgängliggöra Kånsta kvarn för 
allmänheten fortgår. 
Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet föreslås lägga informationen till handlingarna.
Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet 
Ulrika Johansson föredrar ärendet. Bildningsförvaltningen ser över möjligheterna kring 
samarbete för att kunna hålla kvarnen öppen vid fler tillfällen.
I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.
Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet lägger informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag 

 Rapport Kånsta kvarn Tjänsteskrivelse

Paragrafen är justerad
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Rapport Kånsta kvarn
§ 19

22/BIN/107
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
2022-05-05 Dnr: 22/BIN/107

Rapport Kånsta kvarn

Ärendebeskrivning 
Kulturchefen rapporterar om hur arbetet med att tillgängliggöra Kånsta kvarn för allmänheten 
fortgår. 

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

Ärendet 
Kånsta kvarn är byggd 1858. Sedan 1939 har kvarnen inte varit i drift. 1983 gavs kvarnen som gåva till 
Hallsbergs kommun. 2018 rustades kvarnen upp. 2021 övertog Bildningsförvaltningen ansvaret för 
verksamheten i Kvarnen. Drift- och serviceförvaltningen ansvarar för fastigheten och underhåll. 
Målet är att göra Kånsta Kvarn tillgängligt för allmänheten i form av ett utflyktsmål samt öppna upp 
kvarnen invändigt vid ett antal tillfällen per år.

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

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Ulrika Johansson

Förvaltningschef Kulturchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-05-17

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 20 - Rapport genomfört föreningsmöte 
(22/BIN/108)

Ärendebeskrivning 
Kulturchefen rapporterar från genomfört föreningsmöte som gjordes i samarbete mellan 
verksamheterna kultur och fritid.
Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet föreslås lägga informationen till handlingarna.
Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet  
Ulrika Johansson föredrar ärendet. För första gången sedan innan pandemin genomfördes 
ett föreningsmöte fysiskt. 
I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget. 
Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet lägger informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag 

 Rapport genomfört föreningsmöte Tjänsteskrivelse

Paragrafen är justerad
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Rapport genomfört föreningsmöte
§ 20

22/BIN/108
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
2022-05-05 Dnr: 22/BIN/108

Rapport genomfört föreningsmöte

Ärendebeskrivning 
Kulturchefen rapporterar från genomfört föreningsmöte som gjordes i samarbete mellan 
verksamheterna kultur och fritid.

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

Ärendet 
Efter en lång period av att inte kunna träffas fysiskt på grund av pandemin arrangerade 
kulturavdelningen och fritidsavdelningen tillsammans en träff för alla föreningar i Hallsbergs 
kommun. På mötet fördes samtal kring olika föreningsfrågor, bland annat fick föreningarna 
information om olika bidrag som finns att söka. 

På mötet deltog 45 personer och 23 olika föreningar var representerade.

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

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Ulrika Johansson

Förvaltningschef Kulturchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-05-17

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 21 - Sommarkort Alléhallens bad 2022 
(22/BIN/112)

Ärendebeskrivning 
Bildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på priser för sommarkort på Alléhallens bad 
2022. 
Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet föreslås besluta om priser för sommarkort (tillgång till badet 
under perioden 10 juni till och med 17 augusti 2022) på Alléhallens bad: vuxna 259 kr och 
barn/unga 7-16 år 159 kr.
Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet 
I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.
Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar om sommarkort (tillgång till badet under perioden 10 
juni till och med 17 augusti 2022) på Alléhallens bad och att priser blir: vuxna 259 kr och 
barn/unga 7-16 år 159 kr.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Sommarkort Alléhallens bad 2022
 Barnkonsekvensanalys

Paragrafen är justerad
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Sommarkort Alléhallens bad 2022
§ 21

22/BIN/112
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2022-05-11 Dnr:22/BIN/112 

Sommarkort Alléhallens bad 2022

Ärendebeskrivning 
Bildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på priser för sommarkort på Alléhallens bad 2022. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet föreslås besluta om priser för sommarkort (tillgång till badet under 
perioden 10 juni till och med 17 augusti 2022) på Alléhallens bad: vuxna 259 kr och barn/unga 
7-16 år 159 kr. 

Ärendet 
Sommarkort för barn/unga och vuxna har varit ett bra sätt att locka mycket folk till Alléhallens bad 
under sommaren, en period som vanligtvis är lågsäsong. Det är också en period få familjer, barn och 
ungdomar har mycket ledig tid och alla har inte möjlighet att resa bort på semester. Därför är det bra 
att kunna erbjuda ett badalternativ på hemmaplan till ett bra pris. 

Priser för sommarkort 2022, det vill säga tillgång till badet under perioden 10 juni till och 17 augusti, 
på Alléhallens bad föreslås vara för vuxna 259 kr och för barn/unga, 7-16 år, 159 kr. 

☒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 Tf. fritidschef

Bilagor
Barnkonsekvensanalys sommarkort 2022
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Barnkonsekvensanalys
för barn 0-18 år

 
Diarienummer:

 

Berörd verksamhet
Verksamhet/arbetsplats

Bildningsförvaltningen/Alléhallens bad

Planerad åtgärd/beslut
Ange planerad åtgärd/beslut

Införande av och beslut om priser för sommarkort på Alléhallens bad, vilket ger barn och ungdomar 7-16 år 
tillgång till badet under sommarlovet, perioden 10 juni-17 augusti 2022.

Vilket/vilka åtgärder/beslut ska fattas?

Beslut om införande av kort och beslut om priser på kortet vid införande. 

Vilka barn berörs?

Alla barn/ungdomar i åldern 7-16 år. För barn under 7 år behövs inget sommarkort då de alltid badar gratis i 
Alléhallens bad. 

Beskriv hur barn berörs av det beslut som ska fattas

Vid ett införande av sommarkort blir det billigare för barn i åldern 7-16 år att bada i Alléhallens bad under 
sommarlovet jämfört med att det inte införs och ordinarie priser gäller. 

Inför förslaget på beslut har barnkonventionens intentioner beaktats på följande sätt

Beslutet kan härledas till barnkonventionen artikel 31 – barn har rätt till vila, fritid, lek och rekreation. Kommunen 
ska uppmuntra till lika möjligheter att delta. 
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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/barnkonsekvensanal
ys.878.html
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-05-17

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 22- Rapporter
Ärendebeskrivning
- Sommarlovsaktiviteter
 Anders Wiiand lämnar rapport om sommarlovsaktiviteter 2022. I år får kommunerna inga 
statliga bidrag för att ordna sommarlovsaktiviteter för barn och unga. Det kommer att bli 
både föreningar och kommunen som anordnar aktiviteter i sommar och det kommer att bli 
minst en aktivitet i alla kommunens tätorter.
- "Det svänger på torget"
 Ulrika Johansson lämnar rapport om evenemanget som sker 3 september. Fyra olika artister 
kommer att uppträda på en scen på torget under dagen. Det kommer även att anordnas 
bland annat boulemästerskap och stadsorientering. Kulturskolekalaset äger rum 20 maj.
- Bidrag Kulturrådet
 Ulrika Johansson lämnar rapport om bidrag från Kulturrådet. Bildningsförvaltningen har sökt 
två bidrag, för skapande skola samt utvecklingsbidrag för kulturskolor, och fått besked om 
båda bidragen.
- Fritidsgård Pålsboda
 Anders Wiiand lämnar rapport om arbetet med att starta fritidsgård i Pålsboda. Det finns 
förslag på lokal. Det är viktigt att skilja på den verksamhet som bedrivs på en fritidsgård och 
på den verksamhet som bedrivs på fritidshem i skolan.
Ordförande föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att lägga rapporterna till 
handlingarna.

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

Paragrafen är justerad
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Rapporter
§ 22
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-05-17

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 23- Meddelanden 

Ärendebeskrivning
Meddelanden till kultur- och fritidsutskottet under perioden 2022-03-02 - 2022-05-10.
Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet 
Ordförande föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att lägga meddelandena under 
perioden 2022-03-02 - 2022-05-10 till handlingarna.
Beslut
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att lägga meddelandena under perioden 2022-03-02 - 
2022-05-10 till handlingarna.
Anmälningar

 VB: Beslut Skapande skola 2022-2023 (1/2)
 VB: Beslut Skapande skola 2022-2023 (2/2)

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-05-17

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 24- Övriga frågor
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor det här sammanträdet.

Paragrafen är justerad
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Övriga frågor
§ 24
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-05-17

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 25- Sammanträdets avslutning
Ärendebeskrivning
Ordförande tackar för sammanträdet och avslutar detsamma.

Paragrafen är justerad
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Sammanträdets avslutning
§ 25
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