SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-05-15

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott
Tid

Plats

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

09:00

Ungdomshuset KUBEN, Södra Allén 26,
Hallsberg

Siw Lunander (S) (ordförande)
Andreas Tranderyd (MP)
Tomas Hagenfors (KD) (2:e vice ordförande)

Övriga
Tobias Fornbrant (Fritidschef)
Fredrik Nordvall (Förvaltningschef)
Jenny Andersson (Sekreterare)
Anna Björkman (Fritidskonsulent)
Kathrin Jacobsson (Kultursekreterare) §17

Protokollet innehåller paragraferna §§12-19
Ordförande

_________________________________________________________________
Siw Lunander

Justerare

_________________________________________________________________
Tomas Hagenfors

Sekreterare

_________________________________________________________________
Jenny Andersson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-05-15

HALLSBERGS KOMMUN
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum
Protokollet innehåller
paragraferna
Datum för överklagan
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott
2018-05-15
§§

12 - 19

18-05-25

till och med

Bildningsnämndens förvaltningskontor
________________________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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18-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-05-15

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott

Ärendelista
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18
§ 19

Justerare signatur

Sammanträdets inledning
Planerad framtida fritidsgårdsverksamhet
Avtal med föreningar om fritidsgårdar
Avtal med föreningar om anläggningar
Priser på bad och gym inför sommaren på Alléhallen
Sommaren i Bergöö-kvarteret
Rapporter
Övriga frågor

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-05-15

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott

§ 12- Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1. Ordförande Siw Lunander (S) förklarar mötet öppnat
2. Dagordningen godkänns av kultur- och fritidsutskottet
3. Ingen anmälan om jäv
4. Kultur- och fritidsutskottet väljer jämte ordförande Tomas Hagenfors (KD) till justerare

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-05-15

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott

§ 13 - Planerad framtida fritidsgårdsverksamhet
(17/BIN/199)

Ärendebeskrivning
Den 1 mars började en ny fritidsledare och den 1 april en ny fritidskonsulent i kommunen. På
Kultur- och fritidsutskottet den 15 maj informerar fritidskonsulenten om den planerade
framtida fritidsgårdsverksamheten.

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet
Fritidskonsulent Anna Björkman informerar om ärendet. Det är en svår uppgift att arbeta
med åldersspannet 10-19 år. För närvarande finns enbart verksamhet för yngre barn
på KUBEN. De kommer därför snart att ha olika öppettider för barn i olika åldrar och
kommer även att erbjuda mer styrd verksamhet. Anna gör just nu verksamhetsbesök på
övriga fritidsgårdar i kommunen.
Kultur- och fritidsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Planerad framtida fritidsgårdsverksamhet
Verksamhetsplan för fritidsgårdsverksamheten

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-05-15

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott

§ 14 - Avtal med föreningar om fritidsgårdar
(18/BIN/360)

Ärendebeskrivning
På kultur- och fritidsutskottet den 21/11-17 beslutades att ge förvaltningen i uppdrag att se
över alla befintliga avtal med fritidsgårdarna i kommunen och skriva om dessa samt skriva
nya avtal med gårdarna där det saknas. På utskottet den 15 maj informerar
fritidskonsulenten om ett förslag till mall för avtal med föreningar som driver fritidsgårdar
med bidrag av kommunen.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet godkänna förslag till avtalsmall
och villkor för bidrag, enligt bilaga.

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet
Fritidschefen informerar om ärendet. Utskottet saknar ordet doping i sista stycket första
sidan, vilket kommer att läggas till avtalsmallen. Utskottet diskuterar också punkten religiösa
och partipolitiska inslag samt uppföljning.
Utskottet föreslår att man förenklar verksamhetsplan för nästkommande år för
fritidsgårdarna, att den meningen i texten stryks. Fritidskonsulenten kommer att utforma en
enklare uppföljningsmall som fritidsgårdarna ska få fylla i, där lägger hon till ett stycke om
verksamhet nästkommande år.
Det finns ännu ingen tydlig mall för hur bidragen betalas ut till fritidsgårdarna, det kommer
fritidsavdelningen att arbeta fram.
Ordförande föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att godkänna avtalsmallen efter att
ordet doping lagts till samt meningen om verksamhetsplan för nästkommande år stryks.

Beslut
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att godkänna förslag till avtalsmall och villkor för bidrag,
enligt bilaga.

Beslutsunderlag



Justerare signatur

Tjänsteskrivelse - Avtal fritidsgårdar
Avtalsmall, uppdaterad

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-05-15

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott
Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-05-15

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott

§ 15 - Avtal med föreningar om anläggningar
(17/BIN/282)

Ärendebeskrivning
På bildningsnämnden 2017-12-19 beslutades att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en
gemensam mall för avtal med föreningar som driver fritidsanläggningar, och att
återrapportera det på nämndens sammanträde i maj 2018. En sådan mall har nu tagits fram
och presenteras av fritidschefen.

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet
Fritidschef Tobias Fornbrant informerar om ärendet. Beslut i ärendet kommer att fattas på
nämndens sammanträde 15 maj. Avtalsmallen diskuteras av utskottet.
Utskottet uppmärksammar att ordet tobak borde finnas med.
Tomas Hagenfors (KD) föreslår att det borde stå att "Föreningen är skyldig att utan krav på
ersättning upplåta anläggningen..." även när det gäller till andra föreningar i kommunen.
Föreningen ska emellertid ha rätt att ta betalt för de kostnader som uppstår vid uthyrning.
Fritidschefen tar med ändringarna och uppdaterar mallen till nämndens sammanträde under
eftermiddagen.
Kultur- och fritidsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsutskottet - Avtal med föreningar om anläggningar
Avtalsmall, uppdaterad efter KFU 180515

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-05-15

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott

§ 16 - Priser på bad och gym inför sommaren på Alléhallen
(18/BIN/361)

Ärendebeskrivning
Fritidschefen har tagit fram ett förslag på priser för sommarkort på Alléhallens bad.
Dessutom ett förslag på specialerbjudande för årskort på gymmet.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta om priser för sommarkort
(tillgång till badet under perioden 18/6-19/8) på Alléhallens bad; vuxna 199 kr och
barn/unga 7-17 år 99 kr (samma pris som förra året).
Utskottet föreslås också besluta om ett specialerbjudande för köp av årskort på gym; vid köp
av årskort på gym till ordinarie pris under perioden juni-augusti 2018 får man
sommarmånaderna (jun-aug) på köpet. Årskortet gäller då till och med augusti 2019.

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet
Fritidschefen informerar om ärendet. Erbjudandet av sommarkort på Allébadet är samma
som förra året, då det slog väl ut.
I kultur- och fritidsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut
Kultur- och fritidsutskottet beslutar om följande priser för sommarkort (tillgång till badet
under perioden 18/6-19/8) på Alléhallens bad; vuxna 199 kr och barn/unga 7-17 år 99 kr
(samma pris som förra året).
Utskottet beslutar också om ett specialerbjudande för köp av årskort på gym; vid köp av
årskort på gym till ordinarie pris under perioden juni-augusti 2018 får man
sommarmånaderna (jun-aug) på köpet. Årskortet gäller då till och med augusti 2019.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Priser Alléhallen sommaren 2018

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-05-15

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott

§ 17 - Sommaren i Bergöö-kvarteret
(17/BIN/200)

Ärendebeskrivning
Kulturavdelningen i Hallsbergs kommun lämnar en muntlig rapport kring sommaren i
Bergöö-kvarteret samt det pågående arbetet med sommarutställningen 2018.

Kultur- och fritidsutskottets behandling av ärendet
Kultursekreterare Kathrin Jacobsson informerar utskottet om ärendet. Invigning av
sommarutställningen sker den 18 juni kl 17.00. Själva utställningen öppnar sedan den 19
juni. Temat är 60-tals frossa. Inträdet kostar 50 kr, då får man se allt samt så ingår kaffe och
bulle. Det finns i år möjlighet för allmänheten att hyra en egen odlingslåda.
Nationaldagsfirandet ser lika ut som förra året. i år med kommunfullmäktiges ordförande Ulf
Ström (S) som talare.
Kultur- och fritidsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-05-15

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott

§ 18- Rapporter
Ärendebeskrivning
Sommarkollo vecka 25-27
Anna Björkman informerar om årets kollo. Sista anmälningsdag är 16 maj och det är många
barn som anmält sig i år. Fritidsavdelningen ska försöka ordna så att
alla barn som anmält sig ska få komma med. Kulturavdelningen och fritidsavdelningen har
också arbetat fram ett gediget program med aktiviteter under sommaren. Flera föreningar
kommer att ordna olika aktiviteter, såsom fotbollsskola, friidrott med mera.
Kultur- och fritidsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-05-15

Bildningsnämndens Kultur- och fritidsutskott

§ 19- Övriga frågor
Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

1 (1)

2018-04-24 Dnr: 17/BIN/199

Planerad framtida fritidsgårdsverksamhet
Ärendebeskrivning

Fritidskonsulenten informerar om den planerade framtida fritidsgårdsverksamheten.

Förslag till beslut

Klicka här för att ange förslag till beslut.

Ärendet

Den 1 mars började en ny fritidsledare och den 1 april en ny fritidskonsulent i
kommunen. På Kultur- och fritidsutskottet den 15 maj informerar fritidskonsulenten
om den planerade framtida fritidsgårdsverksamheten.

Bildningsförvaltningen
Tobias Fornbrant

Anna Björkman

Fritidschef

Fritidskonsulent

Bilagor
Verksamhetsplan för fritidsgårdsverksamhet i Hallsbergs kommun

Version 1.2

VERKSAMHETSPLAN FÖR
FRITIDSGÅRDSVERKSAMHETEN PÅ
UNGDOMSHUSET KUBEN
Dokumentets syfte
Dokumentet anger hur fritidsgårdsverksamheteten i Hallsbergs kommun ska bedrivas.

Dokumentet gäller för
Dokumentet gäller för utförare av fritidsgårdsverksamhet som utförs på ungdomshuset Kuben
i Hallsbergs kommun

Förutsättningar för uppdraget
Utföraren ska svara för driften av fritidsgårdsverksamheten i Hallsbergs kommun
Utförararen ska samverka med andra utförare av fritidsgårdsverksamhet i Hallsbergs kommun
för att främja en god fritidsverksamhet med hög kvalitet för alla barn och ungdomar i
kommunen
Utförare och fritidsavdelningens tjänstemannaorganisation ska sträva efter ett samarbete som
är öppet för dialog och förändringar inom ramen för uppdraget.

Fritidsgårdsuppdrag
Målet med fritidsgårdens verksamhet är att erbjuda barn och ungdomar i Hallsbergs kommun
en meningsfull fritidssysselsättning i en trygg miljö som främjar kreativitet, delaktighet och
personlig utveckling. Barnen och ungdomarnas egna intressen ska uppmuntras och man ska
motverka all form av mobbing, hot, våld och trakasserier. Ungdomsgården är öppen för alla
oavsett kön, etnicitet, religion, sexualitet eller politisk åsikt. Det ska erbjudas en miljö som är
helt fri från alkohol, tobak droger och doping. Man ska även motverka och förebygga
främlingsfientlighet i alla dess former och främja demokrati och delaktighet.

Verksamhetsinnehåll
Fritidsverksamheten ska innehålla ett brett utbud av aktiviteter som uppmuntrar många barn
att ungdomar att delta oavsett kön. Det ska även finnas utrymme för egna initiativ och erbjuda

ett forum att kunna umgås med sina vänner. Man ska också uppmuntra föreningar och ge dem
möjlighet att ha verksamhet i anslutning till fritidsgården.

Verksamhetsplan








Att ha öppet 14-18 för barn åk 4-6
Att ha öppet 16-21 för ungdomar åk 7- tredje året på gymnasiet
Att erbjuda ett forum för barn att ungdomar att umgås under ordnade former med
trygga vuxna till hands.
Att erbjuda ett stort och varierat utbud av aktiviteter
Att vara ett attraktivt alternativ till att vistas i mindre lämpliga miljöer
Att ha ett gott samarbete med kulturskolan, skolan och föreningslivet i Hallsbergs
kommun
Att utveckla ett samarbete med skolorna i kommunen är önskvärt.

Öppethållande




Skolveckor
Fritidsgården ska vara öppen 14.00 - 21.00. Barn åk 4-6 är välkomna 14.00 - 18.00
och ungdomar åk 7- sista året på gymnasiet är välkomna 16.00 - 21.00. Således
kommer dessa åldersgrupper vara blandade under två timmar. Detta ska underlättas
genom att man har riktade verksamheter för de olika åldersgrupperna och kan se till att
det finns aktiviteter som tilltalar alla ungdomar
Lov
Under lov ska fritidsgården hållas öppen. Ett speciellt lovprogram ska arbetas fram
med aktiviteter av olika karaktär som kan fånga upp ett större antal barn och
ungdomar.
Sommarlovet kommer ha ett begränsat uppehållande.

Målgrupp
Barn och ungdomar i Hallsbergs kommun från åk 4 till sista året på gymnasiet. Målet är att
alla barn och ungdomar i målgruppen ska få information om och känna till fritidsgårdens
verksamhet.

Uppföljning
Uppföljning av de av nämnden fastställda målen ska följas upp i en redovisning av kvaliteten i
verksamheten samt en sammanställning över verksamhet och deltagare.
Bildningsförvaltningen ansvarar för utformningen hur denna redovisning ska ske.

Utförare ska lämna in en årlig verksamhetsplan för kommande år. Verksamhetsplanen ska
beskriva vad utföraren avser att genomföra kommande år.
Utföraren ska i slutet av varje termin inkomma med en verksamhetsredovisning. I
verksamhetsrapporten ska ingå inkomna synpunkter och förslag samt notering av eventuella
åtgärder. Utföraren ska mäta antalet deltagare kontinuerligt. Man ska även mäta antalet pojkar
och flickor för att säkerställa att fritidsgårdens jämställdhetsperspektiv beaktas och även
kunna se om besökarnas könsfördelning förändras över tid.
En gång om året ska en brukarenkät göras för att följa upp verksamheten samt undersöka om
verksamhetens mål uppfylls. Utifrån resultatet ska utföraren identifiera verksamhetens styrkor
och förbättringsområden. Utifrån förbättringsområdena ska utföraren redovisa en
handlingsplan med åtgärder.

Hantering av synpunkter och brister
Fritidsgårdsverksamheten utförs som en del av Hallsbergs kommuns verksamheter. Det
innebär att personalen är företrädare för kommunen och ska kunna hantera synpunkter och
klagomål på ett för kommunen adekvat sätt.
Utföraren ska ha en dokumenterad rutin för att hantera synpunkter, klagomål samt incidenter i
syfte att förbättra och utveckla verksamheten.
Utföraren ska två gånger per år lämna in en sammanställning av inkomna synpunkter och
eventuella incidenter samt notering om eventuella åtgärder i samband med att
verksamhetsredovisningen lämnas.
Brister och incidenter av allvarlig karaktär ska anmälas omgående.

Ledning och personal
Kommunen ska sträva efter att all personal har adekvat utbildning, fritidsledarutbildning eller
annan eftergymnasial utbildning som kan vara tillämplig i arbetet, eller god yrkeserfarenhet
av arbete med barn och ungdomar. Utföraren ska ta referenser vid rekrytering av ny personal
och noga med att försäkra sig om att personal som arbetar i verksamheten är lämpliga för
arbetet. Samtliga medarbetare ska behärska det svenska språket i tal och skrift. Utföraren ska
vid samtliga anställningar begära utdrag ur belastningsregistret.
Personalen ska två gånger per år ha medarbetarsamtal med arbetsledare.

Bemanning
Utföraren ska ha den personaltäthet som verksamheten kräver utifrån det förväntade antalet
besökare och verksamhetens karaktär, dock ska minst två personal vara på plats.

Tjänsteskrivelse

1 (1)

2018-04-25 Dnr: 18/BIN/360

Avtal med föreningar om fritidsgårdar
Ärendebeskrivning

Fritidskonsulenten informerar om ett förslag till mall för avtal med föreningar som
driver fritidsgårdar med bidrag av kommunen.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet godkänna förslag till
avtalsmall och villkor för bidrag, enligt bilaga.

Ärendet

På kultur- och fritidsutskottet den 21/11-17 beslutades att ge förvaltningen i uppdrag
att se över alla befintliga avtal med fritidsgårdarna i kommunen och skriva om dessa
samt skriva nya avtal med gårdarna där det saknas. På utskottet den 15 maj
informerar fritidskonsulenten om ett förslag till mall för avtal med föreningar som
driver fritidsgårdar med bidrag av kommunen.

Bildningsförvaltningen
Tobias Fornbrant

Anna Björkman

Fritidschef

Fritidskonsulent

Bilagor
Avtal föreningsdrivna fritidsgårdar

Version 1.2

Tjänsteskrivelse
2018-05-03

Sida 1 av 1

Dnr: 17/BIN/282

Avtal med föreningar om anläggningar
Ärendebeskrivning

Fritidschefen har gjort ett förslag till avtalsmall för föreningsdrivna fritidsanläggningar och lokaler.

Förslag till beslut

Klicka här för att ange förslag till beslut.

Ärendet

På bildningsnämnden 2017-12-19 beslutades att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en gemensam
mall för avtal med föreningar som driver fritidsanläggningar, och att återrapportera det på nämndens
sammanträde i maj 2018. En sådan mall har nu tagits fram och presenteras av fritidschefen.

Bildningsförvaltningen
Tobias Fornbrant
Fritidschef

Bilagor
Avtalsmall föreningsdrivna fritidsanläggningar

Tjänsteskrivelse

1 (1)

2018-04-25 Dnr: 18/BIN/361

Priser på bad och gym inför sommaren på Alléhallen
Ärendebeskrivning

Fritidschefen har tagit fram ett förslag på priser för sommarkort på Alléhallens bad.
Dessutom ett förslag på specialerbjudande för årskort på gymmet.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta om priser för
sommarkort (tillgång till badet under perioden 18/6-19/8) på Alléhallens bad; vuxna
199 kr och barn/unga 7-17 år 99 kr (samma pris som förra året).
Utskottet föreslås också besluta om ett specialerbjudande för köp av årskort på gym;
vid köp av årskort på gym till ordinarie pris under perioden juni-augusti 2018 får man
sommarmånaderna (jun-aug) på köpet. Årskortet gäller då till och med augusti 2019.

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.
Dessutom presenteras ett förslag på specialerbjudande för årskort på gymmet. Detta
i syfte att locka nya kunder och få fler att träna under sommaren då det vanligtvis är
lågsäsong.

Bildningsförvaltningen
Tobias Fornbrant
Fritidschef

Version 1.2

