
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-05-29

 Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott

Tid Plats
09:00-11:45 Kommunhuset Hallsberg, Sottern  

Övriga

Jenny Andersson (Sekreterare)
Christina Johansson (Kulturchef)
Tobias Fornbrant (Fritidschef)
Anna Björkman (Fritidskonsulent) §§11-13

Protokollet innehåller paragraferna §§11-25

Ordförande _________________________________________________________________
Siw Lunander

Justerare _________________________________________________________________
Jussi Rinne

Sekreterare _________________________________________________________________
Jenny Andersson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter

Siw Lunander (S) (ordförande)
Christel Forsberg (S) (vice ordförande)
Andreas Zakrisson (C)
Jussi Rinne (SD)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-05-29

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

HALLSBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott
Sammanträdesdatum 2019-05-29
Protokollet innehåller 
paragraferna §§

Datum för överklagan 2019-06-04 till och med 2019-06-28

Förvaringsplats för protokollet Bildningsnämndens förvaltningskontor
Underskrift/anslaget av

________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-05-29

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista
§ 11 Sammanträdets inledning
§ 12 Fritidsgårdsverksamhet i kommunen
§ 13 Sommarlovsaktiviteter 2019
§ 14 Domartorn och löparbanor på IP i Hallsberg
§ 15 Arrangemang på idrottsområdet i Hallsberg sommaren 2019
§ 16 Barnkulturplan
§ 17 De kommunala friluftsbaden
§ 18 Sommarkort Alléhallens bad 2019
§ 19 Sommarutställning 2019
§ 20 Besöksstatistik Alléhallens gym
§ 21 Projektbidragsansökan HK Järnvägen
§ 22 Kulturplan, Hallsbergs kommun
§ 23 Samarbete med vänorten Gifhorn
§ 24 Rapporter
§ 25 Övriga frågor
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-05-29

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 11- 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 Jussi Rinne (SD) till justerare. Justering 
sker 4 juni kl 11 på förvaltningskontoret.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-05-29

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 12 - Fritidsgårdsverksamhet i kommunen 
(19/BIN/174)

Ärendebeskrivning

Fritidskonsulenten informerar om fritidsgårdsverksamheten i kommunen.

Förslag till beslut

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

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet

Anna Björkman informerar utskottet om ärendet, både om KUBEN och de externa 
fritidsgårdarna. Det finns för närvarandefritidsgårdar i alla tätorter utom Vretstorp, som har 
lite olika mängd aktiviteter. Det är däremot på gång med fritidsgård i Vretstorp. Den kommer 
att starta 4 september och vara öppen en dag i veckan, onsdagar. Barn från och med årskurs 
4 är välkomna. KUBEN håller på att rekrytera ny fritidsledare.

I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse - Fritidsgårdsverksamheten

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-05-29

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 13 - Sommarlovsaktiviteter 2019 
(19/BIN/184)

Ärendebeskrivning

Fritidskonsulenten informerar om planerade sommarlovsaktiviteter för barn och unga i 
Hallsbergs kommun.

Förslag till beslut

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

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet

Anna Björkman informerar utskottet om ärendet. Kommunen har fått statsbidrag från 
Socialstyrelsen för att anordna sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar mellan 6-15 år, 
vilka är gratis för alla. Föreningar har fått söka pengar från för att också ordna aktiviteter. 
Många olika aktiviteter ordnas under sommaren, såsom spontankollo och diverse läger. Alla 
som har sökt kollo i Motorp får ett positivt besked. Fritidsavdelningen kommer också 
anordna resan ”sista natten med gänget” till Skara.

Under sommaren kommer projektet "Hallsbergsandan" att pågå. Varje lördag i 10 veckor 
mellan kl 19-22 på spontanidrottsplatsen i Hallsberg, med start vecka 24. Ledare kommer att 
vara på plats och lokala föreningar kommer att vara engagerade i detta.

I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse - sommarlovsaktiviteter 2019

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-05-29

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 14 - Domartorn och löparbanor på IP i Hallsberg 
(19/BIN/171)

Ärendebeskrivning

Fritidschefen informerar om statusen på byggprojektet med domartornet och renoveringen 
av löparbanorna på idrottsplatsen i Hallsberg.

Förslag till beslut

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

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet

Tobias Fornbrant föredrar ärendet. För närvarande pågår reparation av löparbanorna, ny 
färg och linjer. Banorna har tidigare tvättats och lagats. Domartornet är så gott som klart, 
med bara små justeringar kvar att göra.

I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut

Kultur- och fritidsutskottet besluta att informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse - Domartorn och löparbanor

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-05-29

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 15 - Arrangemang på idrottsområdet i Hallsberg sommaren 2019 
(19/BIN/172)

Ärendebeskrivning

Fritidschefen informerar om de arrangemang som är inbokade på idrottsområdet i Hallsberg 
under sommaren 2019.

Förslag till beslut

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

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet

Tobias Fornbrant informerar om ärendet. Många evenemang kommer äga rum 
på idrottsområdet i sommar. Järnvägen cup tangerar rekordet med antalet lag i år. Officiell 
invigning av löparbanorna kommer att ske den 15 juni, i samband med Närkespelen.

I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse - Arrangemang på idrottsområdet i Hallsberg sommaren 2019
 Bilaga - Arrangemang IP Hallsberg sommar 2019

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-05-29

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 16 - Barnkulturplan 
(19/BIN/181)

Ärendebeskrivning

Hallsbergs kommun arbetar strategiskt för att alla barn ska få del av olika kulturaktiviteter. 
Kulturavdelningen samordnar aktiviteterna och gör tillsammans med kulturombud på de 
olika skolorna och förskolorna en handlingsplan för varje läsår. Skapande skola bidrag söks 
varje år och kommunen ingår i Region Örebro läns satsning ”Kulturkraft - för varje unge”. 
20% av kulturskolans verksamhet är också integrerad i grundskolan genom olika projekt.

Bildningsförvaltningen har utifrån det arbete med kultur i skolan som redan görs, skrivit en 
Barnkulturplan som kommer att revideras varje år.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och Fritidsutskottet besluta att Hallsbergs kommuns 
barnkulturplan godkänns.

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet

Christina Johansson informerar om ärendet. Anledningen till upprättandet av planen är att 
regionen har en satsning ”Kulturkraft - för varje unge”. För att kommunen ska få ta del av 
den satsningen behövs barnkulturplan. Det görs många kulturaktiviteter för barn och unga i 
kommunen, vilka tidigare inte funnits nedtecknade. Planen vilar bland annat på 
barnkonventionen.

Siw Lunander (S) ställer frågan om elevers inflytande vid upprättandet av planen och över 
kulturaktiviteter. Hon föreslår att det tydliggörs i planen på vilket sätt de har inflytande.

Ordförande föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att godkänna barnkulturplanen, med 
tillägg om elevers inflytande.

Beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att godkänna Hallsbergs kommuns barnkulturplan, med 
tillägg om elevers inflytande.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse - Barnkulturplan
 Barnkulturplan, slutlig
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-05-29

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Expedieras till 

Kulturchefen

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-05-29

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 17 - De kommunala friluftsbaden 
(19/BIN/173)

Ärendebeskrivning

Fritidschefen informerar om de kommunala friluftsbaden, hur de ska skötas och åtgärder 
som gjorts inför sommaren 2019.

Förslag till beslut

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

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet

Tobias Fornbrant redovisar ärendet. Utskottet informeras om vad som gjorts hittills och vad 
som finns att göra när det gäller de kommunala friluftsbaden samt vem som gör vad.

I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse - Kommunala Friluftsbad

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-05-29

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 18 - Sommarkort Alléhallens bad 2019 
(19/BIN/176)

Ärendebeskrivning

Fritidschefen har tagit fram ett förslag på priser för sommarkort på Alléhallens bad.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta följande pris för 
sommarkort (tillgång till badet under perioden 17/6 - 18/8) på Alléhallens bad; vuxna 199 kr 
och barn/unga 7 - 17 år 99 kr (samma pris som förra året). En kostnad om 50 kr tillkommer 
för köp av armband med chip (i det fall kunden inte har det sedan tidigare).

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet

Tobias Fornbrant föredrar ärendet. Erbjudandet om sommarkort har Allébadet haft ett antal 
år. Det innebär obegränsat med bad under sommarlovsperioden. Ärendet diskuteras av 
utskottet, som kommer fram till att priset ska täcka kostnaden.

Ordförande föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att pris för sommarkort 2019 (tillgång 
till badet under perioden 17/6 - 18/8) på Alléhallens bad blir; vuxna 249 kr och barn/unga 7 - 
17 år 149 kr, för att inkludera armband med chip.

Ordförande finner att utskottet beslutar enligt förslag.

Beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att pris för sommarkort 2019 (tillgång till badet under 
perioden 17/6 - 18/8) på Alléhallens bad blir; vuxna 249 kr och barn/unga 7 - 17 år 149 kr.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse - Sommarkort Alléhallens bad 2019

Expedieras till 

Fritidschefen

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-05-29

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 19 - Sommarutställning 2019 
(18/BIN/153)

Ärendebeskrivning

Kulturavdelningen i Hallsbergs kommun ger en muntlig rapport om hur förberedelserna inför 
sommarutställningen fortlöper.

Förslag till beslut

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

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet

Christina Johansson informerar om årets sommarutställning. Invigning sker den 17 juni kl 
17.00. För närvarande arbetas det med att uppföra utställningen. Fasaden på Bergööska 
huset är under ommålning. Den kommer att pågå även under sommarutställningen. I 
trädgården utanför huset finns odlingslådor att hyra. Alla 10 lådor är emellertid uthyrda 
2019.

I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse - Sommarutställning 2019

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-05-29

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 20 - Besöksstatistik Alléhallens gym 
(19/BIN/175)

Ärendebeskrivning

Fritidschefen redogör för besöksstatistik på Alléhallens gym.

Förslag till beslut

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

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet

Tobias Fornbrant informerar utskottet om besöksstatistiken på Alléhallens gym och också 
hur slussen som installerades i höstas har nyttjats. Det är fler antal gymbesök 2019 än 
samma tid förra året.

I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse - Statistik gym Alléhallen
 Bilaga - Besöksstatistik gymmet
 Statistik - Antalet inpassager mars-april 2019

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-05-29

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 21 - Projektbidragsansökan HK Järnvägen 
(19/BIN/182)

Ärendebeskrivning

HK Järnvägen har ansökt om 24 000 kr i projektbidrag för att bland annat introducera 
handboll på idrottslektioner i Långängen- och Stocksätterskolan.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet att bevilja 16 000 kr i 
projektbidrag till HK Järnvägen. Den föreslagna summan kan då täcka kostnader för 
arbetstid, inbjudan/info-blad, hallhyra prova på-dagar, samt utrustning (skor och kläder).

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet

Tobias Fornbrant informerar utskottet om ärendet och förslag till beslut. Ärendet diskuteras 
av utskottet som bland annat ställer frågor som hur är projektet förankrat och att det saknas 
något om integration i ansökan.

Ordförande föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att bevilja 16 000 kr i projektbidrag 
till HK Järnvägen för att täcka kostnader för arbetstid, inbjudan/info-blad, hallhyra prova på-
dagar, samt utrustning (skor och kläder), under förutsättning att föreningen är välkomna till 
skolan och utvecklar integrationstanken i ansökan.

Ordförande finner utskottet besluta enligt förslag.

Beslut

Kultur- och fritidsutskottet beviljar 16 000 kr i projektbidrag till HK Järnvägen för att täcka 
kostnader för arbetstid, inbjudan/info-blad, hallhyra prova på-dagar, samt utrustning (skor 
och kläder), under förutsättning att föreningen är välkomna till skolan och utvecklar 
integrationstanken i ansökan.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse - Projektbidrag HK Järnvägen
 Projektbidragsansökan

Expedieras till 

Fritidschefen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-05-29

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-05-29

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 22 - Kulturplan, Hallsbergs kommun 
(19/BIN/185)

Ärendebeskrivning

Hallsbergs nuvarande kulturplan ”Kultur lyfter Hallsberg” (se bilaga) skrevs 2012. Det är hög 
tid att revidera planen och fundera på vad kommunen vill lyfta fram, vad som känns viktigt 
att prioritera och vilken kulturpolitisk vision Hallsbergs kommun har. 

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att Hallsbergs kommuns 
kulturplan revideras under hösten 2019.

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet

I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att Hallsbergs kommuns kulturplan revideras under 
hösten 2019.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse - Hallsbergs kommuns kulturplan
 Kulturplan, Hallsbergs kommun

Expedieras till 

Kulturchefen

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-05-29

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 23 - Samarbete med vänorten Gifhorn 
(19/BIN/183)

Ärendebeskrivning

Fritidschefen informerar om samarbetet med vänorten Gifhorn.

Förslag till beslut

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

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet

Tobias Fornbrant föredrar ärendet. Kommunen är vänort med Gifhorn. Mycket av arbetet 
hamnar på fritidsavdelningen. Det finns en efterfrågan från Gifhorn om utbyte gällande 
bågskytte och handboll. Kommunen har inbjudit till båda dessa, men Gifhorn har inte haft 
möjlighet att utnyttja tillfällena. Fritidskonsulten tillsammans med fritidsledaren och ett 
antal ungdomar var på ett läger i Gifhorn 2018. Nästa år ordnas ett sådant läger i Hallsberg. 
Man har på fritidsavdelningen börjat planera inför det.

I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse - Vänorten Gifhorn

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-05-29

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 24- Rapporter

Ärendebeskrivning

Återrapportering projektbidrag
Tobias Fornbrant ger en kort muntlig rapport om hur det gått med projektet som Hallsbergs 
gymnastikförening sökt bidrag för och utfört.

Kultur- och fritidsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-05-29

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 25- Övriga frågor

Ärendebeskrivning

Biblioteksplan
Christina Johansson informerar utskottet att biblioteksplanen också behöver revideras. Den 
gäller till och med 2019. Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta 
att biblioteksplanen revideras under hösten 2019.

Beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att biblioteksplanen revideras under hösten 2019.

Kulturchefen
Bibliotekschefen

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse 1 (1)

                                                  
2019-05-13 Dnr:   19/BIN/174

Version 1.2

Fritidsgårdsverksamhet i kommunen

Ärendebeskrivning
Fritidskonsulenten informerar om fritidsgårdsverksamheten i kommunen.

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

Ärendet
Fritidskonsulenten har under sitt första år varit ute på verksamhetbesök och 
etablerat samarbete med de föreningsdrivna fritidsgårdarna. På Kultur- och 
fritidsutskottet den 29 maj informerar fritidskonsulenten om 
fritidsgårdsverksamheten i kommunen.

Bildningsförvaltningen

Tobias Fornbrant Anna Björkman

Fritidschef Fritidskonsulent



Tjänsteskrivelse 1 (1)

                                                  
2019-05-13 Dnr: 19/BIN/184  

Version 1.2

Sommarlovsaktiviteter 2019

Ärendebeskrivning
Fritidskonsulenten informerar om planerade sommarlovsaktiviteter för barn och 
unga i Hallsbergs kommun.

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

Ärendet
Sveriges kommuner får bidrag av staten för att erbjuda sommarlovslediga barn och 
ungdomar kostnadsfria aktiviteter på sommarlovet. På utskottet informerar 
Hallsbergs kommuns fritidskonsulent om vilka aktiviteter, inklusive kollo, som 
planeras under den kommande sommaren.

Bildningsförvaltningen

Tobias Fornbrant Anna Björkman

Fritidschef Fritidskonsulent
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Domartorn och löparbanor på IP i Hallsberg

Ärendebeskrivning
Fritidschefen informerar om statusen på byggprojektet med domartornet och 
renoveringen av löparbanorna på idrottsplatsen i Hallsberg.

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

Ärendet
Två stycken av bildningsnämnden beslutade investeringar är bygget av ett domartorn 
och renovering av löparbanorna på idrottsplatsen i Hallsberg. På utskottet den 29 
maj informerar fritidschefen om statusen på dessa bygg- och renoveringsprojekt. 

Bildningsförvaltningen

Tobias Fornbrant

Fritidschef
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Arrangemang på idrottsområdet i Hallsberg sommaren 
2019

Ärendebeskrivning
Fritidschefen informerar om de arrangemang som är inbokade på idrottsområdet i 
Hallsberg under sommaren 2019.

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

Ärendet
Det stora idrottsområdet i centrala Hallsberg erbjuder stora möjligheter för idrott 
och arrangemang av olika slag. Varje sommar genomförs en rad olika mer eller 
mindre frekvent återkommande idrottsarrangemang. På utskottet den 29/5 
informerar fritidschefen om vad som genomförs under sommaren 2019.

Bildningsförvaltningen

Tobias Fornbrant

Fritidschef

Bilagor
Arrangemang IP Hallsberg sommar 2019



 
 

   Dnr 19/BIN/172 

 
2019-05-13  Bilaga 

 
 
 
 
 
Arrangemang IP Hallsberg sommar 2019 
 
Tor 23 maj: Friidrottsdag med daglig verksamhet 
Arrangör: Alléskolan barn- och fritidsprogram och särskolan 
 
Lör-sön 1-2 jun: Järnvägen cup, handboll 
Arr: HK Järnvägen 
 
Mån 3 jun: Rallarrundan, terränglöpning 
Arrangör: OK Tisaren 
 
Tor-sön 6-9 jun: SM i Lydnad och Rallylydnad 
Arr: Svenska Brukshundklubbens Närkedistrikt 
 
Lör 15 jun: Närkespelen, friidrott 
Arr: Stocksäters IF 
 
Lör-sön 10-11 aug: Transtenscupen, fotboll 
Arr: IFK Hallsberg Fotboll 
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Barnkulturplan

Ärendebeskrivning
Kultur lyfter Hallsberg och kultur lyfter varje människa som tar del av 
kulturaktiviteter och skapar själv. Enligt barnkonventionens artikel 12 har alla 
barn rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. Artikel 13 säger att 
alla barn har rätt till yttrandefrihet i den form barnet själv väljer. Kultur har en 
unik möjlighet att hjälpa till att formulera tankar och känslor där orden inte 
räcker till. 

I skolan finns möjlighet att nå alla barn med olika kulturuttryck och därför är 
det mycket viktigt att kulturella upplevelser och ett estetiskt arbetssätt är 
integrerat i skolans vardag. I förskolans, grundskolans och gymnasieskolans 
styrdokument kan vi läsa att det ligger i skolans uppdrag att barn och unga får 
möjlighet till kulturupplevelser och att skapa själva.

Hallsbergs kommun arbetar strategiskt för att alla barn ska få del av olika 
kulturaktiviteter. Kulturavdelningen samordnar aktiviteterna och gör 
tillsammans med kulturombud på de olika skolorna och förskolorna en 
handlingsplan för varje läsår. Skapande skola bidrag söks varje år och 
kommunen ingår i Region Örebro läns satsning ”Kulturkraft - för varje unge”. 
20% av kulturskolans verksamhet är också integrerad i grundskolan genom 
olika projekt. 

Bildningsförvaltningen har utifrån det arbete med kultur i skolan som redan 
görs, skrivit en Barnkulturplan som kommer att revideras varje år.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och Fritidsutskottet besluta att Hallsbergs 
kommuns barnkulturplan godkänns.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Norvall Christina Johansson

Förvaltningschef Kulturchef
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Bilagor
Barnkulturplan Hallsbergs kommun



Kontakt
E-post: bildningsforvaltningen@edu.hallsberg.se 
Telefon: 0582-685000

Beslutad av:  Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott
Datum: 2019-05-29
Ärendenummer: 19/BIN/181

Barnkulturplan
Hallsbergs kommun
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1 Inledning och bakgrund
Kultur lyfter Hallsberg och kultur lyfter varje människa som tar del av 
kulturaktiviteter och skapar själv. Enligt barnkonventionens artikel 12 har 
alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. Här har 
kulturen en unik möjlighet att hjälpa till att formulera tankar och känslor 
där orden inte räcker till. I skolan finns en unik möjlighet att nå alla barn 
med olika kulturuttryck och därför är det mycket viktigt att kulturella 
upplevelser och ett estetiskt arbetssätt är integrerat i skolans vardag.

Kulturen har också ett starkt egenvärde som varje barn har rätt att 
upptäcka och ha med sig genom livet.

Hallsbergs kommun arbetar strategiskt för att alla barn ska få del av olika 
kulturaktiviteter. Kulturavdelningen samordnar aktiviteterna och gör 
tillsammans med kulturombud på de olika skolorna och förskolorna en 
handlingsplan för varje läsår. Skapande skola bidrag söks varje år och 
kommunen ingår i Region Örebro läns satsning ”Kulturkraft - för varje 
unge”. 20% av kulturskolans verksamhet är också integrerad i grundskolan 
genom olika projekt.

2 Kulturpolitisk vision
Hallsbergs kommun har en kulturpolitisk plan vars motto är ”Kultur lyfter 
Hallsberg”

I viljeinriktning för kultur och föreningsliv står ”Kultur ska som ett naturligt 
inslag i alla verksamheter ge växtkraft och guldkant för alla”

Det finns en stark vilja att ge alla barn och unga i kommunen möjligheten 
att bli kritiska och medvetna kulturanvändare och låta kreativitet och eget 
skapande få ha en framträdande plats.

Kulturplanen framhåller också vikten av att kulturaktiviteter blir en naturlig 
del av förskola och skola för ett livslångt lärande.

Estetiskt arbete skall ha en naturlig del i undervisningen eftersom kulturella 
aktiviteter är en pedagogisk resurs och ett redskap för måluppfyllelse. 
Genom arbetet i förskola och skola ska eleverna få möjlighet att möta och 
vara delaktiga i kulturlivet.
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3 Dokument som barnkulturplanen 
vilar på

3.1 FN:s Barnkonvention 
Enligt FN:s barnkonvention artikel 12 har alla barn rätt att uttrycka sin 
mening och få den respekterad och artikel 13 säger att alla barn har rätt till 
yttrandefrihet i den form barnet själv väljer.

3.2 Skolans styrdokument
I förskolans, grundskolans och gymnasieskolans styrdokument kan vi läsa 
om skolans ansvar när det gäller barn och ungas rätt till kultur i skolan.

Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att 
utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen 
möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska 
uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. 

(Lpfö18, Sid 9)

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, 
musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets 
kulturutbud.

(Lgr11 rev. 2016, sid12)  

Det är skolans ansvar att varje elev 

 kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud 
som en källa till kunskap, självinsikt och glädje,

 kan hämta stimulans ur kulturella upplevelser och utveckla känsla 
för estetiska värden,

(Lgy11, sid 9)

3.3 Forskning
Det finns en mängd forskning som visar hur kultur (musik, dans och konst 
mm) och eget skapande har positiva effekter på barns utveckling. Gunnar 
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Bjursell (professor em. Karolinska institutet) är en av initiativtagarna till 
satsningen ”The Cultural Brain Initiative”. Satsningen lyfter fram och 
presenterar internationell spetsforskning om relationen mellan kultur, hjärna, 
lärande och hälsa. Om detta går att läsa på http://www.kulturellahjarnan.se . 
Här kan man hitta forskningrapporter som fördjupar kunskapen om 
sambandet mellan kultur och barns utveckling. 

Bjursell föreläser också flitigt i ämnet. Ett exempel finns på länken 
https://www.youtube.com/watch?v=_18qhJ2L3LM .

4 Ekonomi
Kultur för barn och unga finansieras idag med kommunala, regionala och 
statliga medel. Hallsbergs kommun har en budget för kultur i skolan som 
ligger centralt under kulturavdelningen, vilken har i uppgift att köpa in 
kulturverksamhet till skola och förskola.

Kommunen är ansluten till Region Örebro läns satsning Kulturkraft - för 
varje unge, som ger stöd till inköp av professionella kulturaktörer.

Varje år söker kommunen statligt bidrag från kulturrådet (Skapande skola 
bidrag) för att köpa in professionella kulturaktörer till kulturaktiviteter i 
skolan.

Kommunen har också valt att förlägga 20% av kulturskolans verksamhet 
integrerat i grundskolan i olika kortare projekt.

5 Målsättning
Hallsbergs kommuns målsättning är att alla barn och unga ska få en 
kulturaktivitet per termin, utöver de projekt som kulturskolan genomför i 
skolan. Kommunens mening är att kulturupplevelser och eget skapande 
hjälper en människa att växa. Kultur väcker känslor, hjälper till att 
reflektera över och bearbeta svåra frågor, skapar kreativitet, lust till 
lärande, ger oss en koppling till vår historia, öppnar upp sinnet för eget 
skapande och mycket mer.

Det är viktigt att kulturaktiviteterna är solidariskt fördelade. Genom att 
samordningen för kultur för barn och unga ligger centralt (inte på varje 
skolenhet) säkerställer kommunen att projekten kommer alla till del.  

http://www.kulturellahjarnan.se/
https://www.youtube.com/watch?v=_18qhJ2L3LM
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En dokumentation görs också över vilka kulturaktiviteter barn och unga får 
ta del av under sin skoltid, oberoende om det är genom skapande skola 
bidrag, kulturskoleprojekt eller att kommunen köper in kulturarrangemang 
genom egen budget.

20% av Kulturskolans undervisning är integrerad i grundskolan. 
Målsättningen är att kulturskolans verksamhet, i kortare projekt, ska nå ut 
till alla elever i kommunen, oberoende av socioekonomisk bakgrund.

Elevers inflytande är viktigt därför bjuds elevrepresentanter till regionens 
utbudsdag där de får ta del av kulturutbudet tillsammans med lärare och 
samordnare. På det sättet har de möjlighet att tycka till om vilka 
kulturaktiviteter de tycker är intressanta. Inom givna ramar kan de också 
vara med och föreslå eller rösta på olika alternativ.

Varje kulturprojekt utvärderas av lärare och elever för att värdera hur 
projekten fallit ut och hur de har integrerats i övriga ämnen.

6 Aktiviteter

6.1 Kulturaktiviteter
6.1.1 Förskolan
I förskolan finns musik- och teaterlådor som har tagits fram tillsammans 
med kulturombuden. De har bidragit med inslag som de själva använder 
och vet fungerar. Lådorna skickas runt till förskolorna enligt ett schema. I 
början av hösten hålls workshops för att ge pedagogerna en inblick i hur de 
kan användas. Utöver det bjuds förskolor in till olika musik- och 
teaterföreställningar när tillfälle ges. 

6.1.2 Grundskolan
Under elevernas skoltid ska de få ta del av professionell kultur inom 
konstformerna teater, dans, musik, bild & form, litteratur, kulturarv, 
film/foto, slöjd, serier och cirkus. Det ska vara en blandning av eget 
skapande och föreställningar och framtaget tillsammans med 
kulturombuden från de olika skolorna. Lärare och elevrepresentanter blir 
inbjudna till kulturutbudsdagen som regionen anordnar en gång/år för att 
få en bild av vilket utbud som finns. Kulturaktiviteterna skall kopplas till 
läroplanen så att upplevelserna stärker inlärningen och är ett komplement 
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till undervisningen.

6.1.3 Gymnasiet
Hallsbergs kommun har inget eget gymnasium utan ingår i Sydnärkes 
utbildningsförbund, där även Askersunds kommun och Laxå kommun ingår. 
De har en egen organisation och sköter själva samordning och val av 
kulturaktiviteter som köps in. Under elevernas gymnasietid är målet att alla 
elever ska ha sett en professionell teaterföreställning. I slutet av varje år 
rapporterar utbildningsförbundet in till respektive kommun vilka aktiviteter 
som gjorts och får på det sättet möjlighet att ta del av den regionala 
satsningen Kulturkraft – för varenda unge. 

6.2 Lokala kulturaktiviteter
6.2.1 Kulturskolan
20% av kulturskolans verksamhet är förlagt till grundskolan i olika kortare 
projekt. Kulturskolans projekt samordnas av kulturskolans lärare. De 
planeras i god tid och förankras med rektorsgruppen under våren. 
I anslutning till terminsstart informeras respektive skola om kommande 
projekt.

6.2.2 Förskola/skola
I dagsläget finns ingen sammanställning på vad skolorna själva gör utöver 
det som samordnas centralt, men vi vet att det pågår en del lokala 
kulturaktiviteter. Det kan vara t.ex. besök på Open Art, hembygdsgårdar, 
länsmuseet eller konserthuset i Örebro.  För att få en överblick kommer 
kulturavdelningen att samla in uppgifter och göra en sammanställning över 
vad som sker på skolorna.

6.2.3 Gymnasiet
Alléskolans estetprogram sätter upp en höst- och en vårshow varje år, som 
visas för alla studenter. Även klasser från övriga skolor i kommunen bjuds 
in för att titta på dem. Det förekommer också författarbesök och andra 
lokala kulturinslag på skolan.
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7 Handlingsplan

Hallsbergs kommun arbetar systematiskt för att alla barn och unga ska få 
del av professionella kulturupplevelser. Kommunens kultursekreterare 
ansvarar för att samordna de olika kulturaktiviteterna så att alla klasser i 
kommunen får samma utbud, t.ex. får alla elever i årskurs 6 författarbesök 
oavsett skola. Kulturskolans lärare samordnar kulturskolans projekt.

Plan för Kulturaktiviteter läsåret 19 - 20

Årskurs Hösttermin Vårtermin
4-5 åringar Bodypercussion Teaterföreställning
Förskoleklass Slöjdworkshop
Åk 1 Föreställning Slöjdworkshop
Åk2 Konstworkshop Kulturarv - Bergöös
Åk3 Konstworkshop Ekehagens forntidsby
Åk4 Teaterföreställning Film workshop
Åk5 Teaterföreställning Workshop
Åk6 Författarbesök
Åk7 Konsert TV-spel eller dansworkshop
Åk8 Filmvisning Workshop
Åk9 Dansworkshop *
Gymnasiet Åk 1 Teaterföreställning

*På begäran av lärarna läggs inga kulturaktiviteter under vårterminen för 
årskurs 9 för att kunna fokusera på Nationella prov och avslutning.

Kulturskoleprojekt läsåret 19 - 20

Årskurs Aktivitet
Förskoleklass El Sistema (1 skola)
Åk 1 El Sistema (1 skola)

Kulturprojekt med teater och musik (övriga skolor)
Åk 2 Kulturprojekt med teater och musik (1 skola)

Piano eller stråkklass (övriga skolor)
Åk 4 Körprojekt
Åk 5 Rockskola (åk 5 eller 6)
Åk 6 Rockskola (åk 5 eller 6)
Åk 7 - 9 Teater på elevens val
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8 Organisation
Bildningsförvaltningen består av utbildning, kultur och fritid. Det gör att 
samarbetet mellan skola, kulturavdelning och kulturskola underlättas. 

Kommunens kultursekreterare är kultursamordnare och har ansvar att 
administrera, söka bidrag, lägga program för kultur i skolan, kontakta 
kulturutövare mm. Kultursekreteraren är också sammankallande för Kultur 
i skolan och Kultur i förskolan grupperna. 

Varje skolenhet och varje förskoleområde skall ha ett kulturombud som 
deltar i kultur i skolan träffarna 1 - 2 gånger per termin. Ombuden är 
kontaktperson på sin enhet och förmedlar information vidare. De samlar 
information från både elever och lärare inför planering av kommande års 
program.

Christina Johansson
Kulturchef
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De kommunala friluftsbaden

Ärendebeskrivning
Fritidschefen informerar om de kommunala friluftsbaden, hur de ska skötas och 
åtgärder som gjorts inför sommaren 2019.

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

Ärendet
Det finns fyra kommunala badplatser i kommunen, Tisarstrand i Hallsberg, Bäcksjön i 
Östansjö, Gallabergssjön i Vretstorp och Badviken (Sottern) i Svennevad. På utskottet 
den 29/5 informerar fritidschefen om genomförda åtgärder och planerad skötsel av 
badplatserna under sommaren 2019. 

Bildningsförvaltningen

Tobias Fornbrant

Fritidschef
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Sommarkort Alléhallens bad 2019

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

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta följande pris för 
sommarkort (tillgång till badet under perioden 17/6 - 18/8) på Alléhallens bad; vuxna 
199 kr och barn/unga 7 - 17 år 99 kr (samma pris som förra året). En kostnad om 50 
kr tillkommer för köp av armband med chip (i det fall kunden inte har det sedan 
tidigare).

Ärendet
Sommarkort för barn/unga och vuxna har varit ett bra sätt att locka mycket folk till 
Alléhallens bad under sommaren, en period då det vanligtvis är lågsäsong. 
Fritidschefen presenterar ett förslag att fortsätta med detta till samma pris som förra 
året.

Bildningsförvaltningen

Tobias Fornbrant

Fritidschef
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Sommarutställning 2019

Ärendebeskrivning
I sommar kommer vandringsutställningen ”Tocken Carl” att visas i Bergöös konsthall.  
Carl Larsson dog 1919 (65 år gammal) och Hallsbergs kommun vill uppmärksamma 
hans liv och gärning genom att visa ”Tocken Carl”. Utställningen handlar om hans liv, 
både känt och okänt, ljust och mörkt och är producerad på Carl Larsongården i 
Sundborn. Där har den visats sommaren 2015 och 2016 men också i Hässleholms 
kulturhus våren 2017. Invigning av utställningen i Bergöös sker måndag 17 juni kl. 
17:00. Öppettider under sommaren är 18 juni – 11 augusti, tisdag – söndag 
kl. 10:00 – 17:00. Stängt midsommarhelgen. 

Kulturavdelningen i Hallsbergs kommun ger en muntlig rapport om hur 
förberedelserna inför sommaren fortlöper.

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

Bildningsförvaltningen

Fredrik Norvall Christina Johansson

Förvaltningschef Kulturchef
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Besöksstatistik Alléhallens gym

Ärendebeskrivning
Fritidschefen redogör för besöksstatistik på Alléhallens gym. 

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att informationen 
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. På utskottet 
informerar fritidschefen om den senaste besöksstatistiken.

Bildningsförvaltningen

Tobias Fornbrant

Fritidschef

Bilagor
Besöksstatistik gymmet



Bilaga

Besöksstatistik Alléhallens gym 2019-05-13 Dnr 19/BIN/175

Totalt antal gymbesök
2018 2019

Januari 4178 4170
Februari 3545 3876
Mars 3463 4110
April 2902 3124
Maj 2310
Juni 1396
Juli 1648
Augusti 2177
September 2297
Oktober 3041
November 3150
December 2846

Totalt 32953 15280

Gymbesök under meröppettider
2018 2019

Januari 318
Februari 367
Mars 463
April 349
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December 172

Totalt 172 1497

Sida 



6 235
7 267
8 318
9 345
10 649
11 492
12 399
13 395
14 492
15 564
16 725
17 558
18 519
19 349
20 115

235
267

318
345

649

492

399 395

492

564

725

558
519

349

115

0

100

200

300

400

500

600

700

800

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

An
ta

l i
np

as
sa

ge
r

Under timme

Antal inpassager gymdörr Mars-April -19



5 113
6 36
7 19
8 33
9 59
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 19
16 55
17 75
18 94
19 74
20 110
21 196
22 21

113

36

19

33

59

0 0 0 0 0

19

55

75

94

74

110

196

21

0

50

100

150

200

250

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

An
ta

l i
np

as
sa

ge
r

Under timme

Antal inpassager slussen Mars-April -19



Tjänsteskrivelse 1 (1)

                                                  
2019-05-13 Dnr: 19/BIN/182

Version 1.2

Projektbidragsansökan Handbollsklubben Järnvägen

Ärendebeskrivning
HK Järnvägen har ansökt om 24 000 kr i projektbidrag för att bland annat introducera 
handboll på idrottslektioner i Långängen- och Stocksätterskolan.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet att bevilja 16 000 kr i 
projektbidrag till HK Järnvägen. Den föreslagna summan kan då täcka kostnader för 
arbetstid, inbjudan/info-blad, hallhyra prova på-dagar, samt utrustning (skor och 
kläder).

Ärendet
HK Järnvägen har ansökt om 24 000 kr i projektbidrag för att bland annat introducera 
handboll på idrottslektioner i Långängen- och Stocksätterskolan. Utöver beräknad 
arbetstid 80 timmar, ska bidraget enligt ansökan täcka kostnader för information, 
hallhyra vid prova på-dagar, utrustning, medlemskap/försäkring och regelböcker.

Bildningsförvaltningen

Tobias Fornbrant

Fritidschef

Bilagor
Projektbidragsansökan HK Järnvägen
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Kulturplan Hallsbergs kommun

Ärendebeskrivning
Hallsbergs nuvarande kulturplan ”Kultur lyfter Hallsberg” (se bilaga) skrevs 2012. Det 
är hög tid att revidera planen och fundera på vad kommunen vill lyfta fram, vad som 
känns viktigt att prioritera och vilken kulturpolitisk vision Hallsbergs kommun har. 

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att Hallsbergs 
kommuns kulturplan revideras under hösten 2019.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Norvall Christina Johansson

Förvaltningschef Kulturchef

Bilagor
Kulturplan Hallsbergs kommun



Kultur- och utbildningsförvaltningen INFORMERAR 

Kulturplan
”Kultur lyfter Hallsberg”
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Kultur och utbildningsnämndens viljeinriktning 
för kultur och föreningsliv

Hallsbergs kommuns inriktningsmål för utbildning, kultur 
och föreningsliv

Utbildningen ska i en god miljö möta var och en på dess nivå 
samt främja utvecklingen i ett livslångt lärande.

Kommunen ska erbjuda omsorg för alla åldrar genom flexibla 
lösningar utifrån invånarnas önskemål och behov.

Kultur ska som ett naturligt inslag i alla verksamheter ge 
växtkraft och guldkant för alla.

Kommunen ska främja ett rikt, mångkulturellt och jämlikt 
föreningsliv.
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KULTUR OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS MOTTO ÄR

”KULTUR LYFTER HALLSBERG”

Hallsbergs kommun är idag en kommun med ett rikt kulturliv och 
kulturarv. Ett brett och levande kulturutbud är en av de många delar 
som bidrar till en god anda, livskvalitet och livsmiljö. Kulturutbudet 
kan vara avgörande för var människor väljer att bo, därför har kulturen 
en central roll för hela kommunens utveckling och attraktionsgrad. 
Kultur är en viktig lokaliseringsfaktor. Hallsbergs kommun ska ha en 
positiv attraktionskraft som en följd av ett rikt kulturliv. Vår 
värdegrund bygger på att kultur har ett egenvärde, både för den som 
skapar och för den som upplever. Känslomässiga upplevelser öppnar 
för reflektion, eftertanke och utvecklar oss som människor. Kultur i 
traditionell mening består av de sköna konsterna och kulturarvet, men 
ett modernt kulturbegrepp rymmer mer och revideras ständigt. 
Hallsbergs kommun ska ha ett aktivt och levande kulturliv med bredd 
och förnyelse. Hallsbergs kommuns medborgare ska känna stolthet 
över sin kommun och bevara, vårda och bruka kulturarvet. Med vårt 
utvidgade kulturbegrepp knyter kulturpolitiken an till andra områden 
som demokrati, miljö, tillväxt och folkhälsa.

Kulturens kärna är inte bara utbudet utan skapas i möten mellan 
människor som lever i relation till varandra och i sin omvärld. 
Hallsbergs kommun ska ha mötesplatser dit människor söker sig för 
att tillsammans med andra lära nytt och lära av varandra. Kultur växer 
och förändras med sin tid. Barn och ungdomar i Hallsbergs kommun 
ska vara kritiska och medvetna kulturanvändare där kreativitet och 
eget skapande har en framskjutande plats. 
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Kultur handlar om mänskliga möten och det berikar vår tillvaro. 
Människan är kreativ och vill både uttrycka sig och ta del av andras 
tankar och funderingar. Kulturarvet är viktigt, och det som tidigare 
generationer varit med om måste kunna förmedlas till dagens och 
morgondagens generationer. Ett särskilt ansvar för detta har arkiven, 
biblioteken och museerna. Biblioteket i Hallsberg ska ha generösa 
öppettider och även hålla öppet på lördagar. Biblioteken ska verka för 
att databaserad information görs tillgänglig för medborgarna. 
Biblioteken ska vara en viktig mötesplats för medborgarna och 

Hallsbergs kommuns lokala föreningsliv.

Att få möjlighet och att kunna yttra sig är viktigt men det behöver inte 
alltid vara som tryckt skrift eller i ord. Kultur värnar yttrandefriheten 
och skapar diskussionsforum. Kultur är förknippat med möjligheter 
och värderingar och medverkar till en ökad tolerans och förståelse för 
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Kommunen stöttar projekt som har till syfte att föra samman 
människor med olika kulturer och bakgrunder. Studieförbunden har 
också en viktig funktion i att vara mötesplatser. 

Kulturlivet ska präglas av tillgänglighet för alla och strävar mot att 
skapa ökat engagemang och ansvar för den gemensamma kulturen. 
Våra nyanlända svenskar representerar en mångfald av kulturella, 
etniska och religiösa grupper, vars kunskap och erfarenheter vi bättre 
måste ta tillvara. Målsättningen måste vara att kommunens 
personalsammansättning på ett rimligt sätt återspeglar den etniska 
mångfalden i kommunen. 

Kulturaktiviteter ska ge invånarna möjlighet att göra sin röst hörd, 
värna om yttrandefriheten och ge möjlighet till personlig utveckling 
och utifrån egna förutsättningar kunna uttrycka sig genom att uppleva, 
förmedla eller skapa. Kultursynen skall bygga på FN:s deklaration om 
de mänskliga fri- och rättigheterna.

Mångfald innebär att alla ska känna sig respekterade och uppskattade 
för sin egen skull, oavsett kön, könsuttryck, könsidentitet, hudfärg, 
etnisk och kulturell bakgrund, trosbekännelse, ålder, funktionsförmåga 
eller sexuell läggning. Utgångspunkten är att alla människor, barn, 
ungdomar och vuxna, med olika bakgrund tillför samhället och 
kulturlivet nya och värdefulla erfarenheter samt kunskaper. 
Mångfaldsperspektivet syftar till att ge en positiv bild av olikheter 
mellan människor. Kultur är inte bara det vi möter på scener och i 
ordnade sammanhang. Hallsbergs kommun vill även värna om en 
”spontankultur” som ges förutsättningar för tillväxt. 

I alla delar av kommunen ska det finnas ändamålsenliga och 
lättillgängliga lokaler för kultur. En spännande offentlig miljö både 
utom- och inomhus är stimulerande för människor att mötas i. 
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Det är viktigt att arbeta för samverkanslösningar för hus och lokaler 
för fritids- och kulturverksamhet för såväl flickor och pojkar som män 
och kvinnor.

Hallsbergs kommuns kulturskola är en mötesplats för 
kulturupplevelser, där barn och ungas kreativa utveckling stimuleras 
oavsett social/etnisk bakgrund. Utbudet inom kulturskolan ska 
stimuleras och utvecklas. Kulturaktiviteter, både eget skapande och 
upplevelser, skall ingå som en naturlig del för alla barn och ungdomar 
i förskola och skola för ett livslångt lärande. Skapande arbete i skolan 
med text, bild, drama, dans, musik och teater är delar som bidrar till 
ökat lärande. Estetiskt arbete bör integreras i vardagsarbetet i 
förskolor, skolor och fritidshem. Kulturella aktiviteter är en 
pedagogisk resurs och ett redskap för måluppfyllelse. Eleverna skall ha 
möjlighet att möta och vara delaktiga i kulturlivet genom sitt arbete i 
skolan. Skolbibliotek skall vara kultur- och kunskapscentrum i skolan. 
Kulturskolan i Hallsberg kommun skall fortsätta utvecklas som en 
bred kulturskola med möjlighet till undervisning i olika estetiska 
uttrycksformer. Kulturskolan skall även ha en integrerad del, där dess 
utbud erbjuds eleverna i grundskolan och i förskolan och på så sätt når 
nya grupper. Samverkan mellan kulturliv och skola ska stödjas. 
Ungdomar skall ha egna mötesplatser för kultur och fritid. 
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Kulturarvet är viktigt för identitet och förankring i den livsmiljö man 
lever i. Men kulturarvet är inte något fast och entydigt, utan utvecklas
ständigt i förhållande till de människor som lever och verkar på 
platsen. Kulturarvet består av både fysiska delar samt i form av 
minnen, berättelser, värderingar och i form av litteratur, musik, 
bildkonst, dans mm.

Hallsbergs kommun erbjuder olika typer av miljöer, både stadsliv och 
levande landsbygd. För kommunen är det viktigt att båda typerna av 
livsmiljöer fungerar bra för dem som bor där och att nya invånare 
lockas att bosätta sig i Hallsbergs kommun. Den konstnärliga 
utsmyckningen av bostadsområden och offentliga byggnader och 
platser är en viktig pusselbit för att skapa en vacker och spännande 
livsmiljö. 

Kulturaktiviteter ska ses som viktig inslag i det hälsofrämjande 
arbetet. Upplevelse och engagemang bidrar till välbefinnande och ett 
gott liv.
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Gäller från och med 2012

694 80 Hallsberg  
Besöksadress Västra Storgatan 42  

Telefon 0582-68 53 45 ● Fax 0582-68 53 46
kultur.utbildningsforvaltningen@hallsberg.se
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Samarbete med vänorten Gifhorn

Ärendebeskrivning
Fritidschefen informerar om samarbetet med vänorten Gifhorn.

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

Ärendet
Den tyska orten Gifhorn är sedan länge vänort till Hallsbergs kommun. På utskottet 
den 29/5 informerar fritidschefen om pågående och planerade samarbeten mellan 
vänorterna. 

Bildningsförvaltningen

Tobias Fornbrant

Fritidschef
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