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Föredragande Ordförande
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Sammanträdesdatum 2020-02-11

Föredragande Tobias Fornbrant

2 - Verksamhetsberättelse
Fritidsavdelningen 2019 (20/BIN/38)
Ärendebeskrivning

Fritidsavdelningens verksamhetsberättelse för 2019 redogör för den verksamhet som bedrivits
under året, väsentliga händelser, nyckeltal/statistik, med mera.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsutskottet föreslås godkänna fritidsavdelningens verksamhetsberättelse för 2019.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse Fritidsavdelningen 2019
Verksamhetsberättelse Fritidsavdelningen 2019
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Sammanträdesdatum 2020-02-11

3 - Verksamhet i Elof-huset (19/BIN/270)

Föredragande Tobias Fornbrant

Ärendebeskrivning
Fritidsavdelningen internhyr lokalerna i det så kallade Elof-huset på norr i Hallsberg av
fastighetsavdelningen för 168 tkr per år. Lokalerna nyttjas i sin tur av Elof Ekonomiska förening, en
slags paraplyförening för en rad andra föreningar (i dagsläget 10 st), av vilka 5 st är aktiva med
verksamhet i huset; Verdandi, kyrkan, Finska föreningen, S-kvinnor och Rädda barnen. Verdandi har
mest verksamhet då de driver fritidsgården som har öppet söndagar – torsdagar.
Kommunens fastighetsavdelning har gjort en utredning av huset och kommit fram till att det är i
dåligt skick med bland annat fuktskador och trasig ventilationsanläggning. Fastighetsavdelningen
har vidare gjort bedömningen att det är ett billigare alternativ att se sig om efter andra lokaler eller
bygga nytt än att renovera.
På Kultur- och fritidsutskottet den 17/9 beslutades att ge fritidschefen i uppdrag att undersöka och
ta fram förslag på alternativa lokaler åt de föreningar/verksamheter som är aktiva i huset idag samt
att redovisa det pågående arbetet på utskottet den 12/11. Sedan dess har ett möte hållits med de
berörda föreningarna. En ny redovisning sker på utskottet den 11/2.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att godkänna redovisningen av
det pågående arbetet med att undersöka och ta fram förslag på alternativa lokaler åt de
föreningar/verksamheter som är aktiva i Elof-huset idag.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse Verksamhet i Elof-huset
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Sammanträdesdatum 2020-02-11

Föredragande Tobias Fornbrant

4 - Anläggningsbidrag (19/BIN/400)
Ärendebeskrivning

Fyra av föreningarna som erhåller anläggningsbidrag har sedan länge haft en bidragsdel särskilt för
arbetsinsats. Detta utöver schablonsumman för drift, skötsel och investeringar. Sedan de nya
reglerna för föreningsbidrag började gälla 1 januari 2017 ska det inte ingå någon del för
arbetsinsats i anläggningsbidraget. En nedtrappning har påbörjats för denna del för de aktuella
föreningarna. Det finns dock skäl att se över och ta beslut om huruvida denna del ska finans kvar
eller tas bort, samt nivåer och villkor i det fall det ska finnas kvar.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet att besluta att ge fritidschefen i uppdrag
att ta fram förslag på hur den del av anläggningsbidraget som täcker arbetsinsats ska hanteras
fortsättningsvis.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Anläggningsbidrag
Regler och villkor för föreningsbidrag i Hallsbergs kommun
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Sammanträdesdatum 2020-02-11

5 - Kommunala föreningsdrivna anläggningar

Föredragande Tobias Fornbrant

(19/BIN/404)

Ärendebeskrivning
I Hallsbergs kommun finns ett antal kommunalt ägda men föreningsdrivna idrottsanläggningar.
Föreningarna nyttjar anläggningarna utan att betala någon hyra mot villkoret att de står för alla
driftskostnader och all skötsel, inklusive underhåll och renoveringar av de byggnader som finns. Det
är svårt för föreningarna att ta det fastighetsansvar som nyttjanderättsavtalen föreskriver. Detta
gäller främst underhåll av byggnader och renoveringar som är aktuella. Därmed bör möjligheten för
kommunen att ta ett utökat fastighetsägaransvar utredas.
På kultur- och fritidsutskottet den 12/11 2019 beslutades att ge fritidschefen i uppdrag att i nära
samarbete med fastighetsavdelningen göra ett förslag på framtida hyresförhållande mellan
fritidsavdelningen och fastighetsavdelningen å ena sidan, och mellan fritidsavdelningen och de
föreningar som driver kommunala idrottsanläggningar å andra sidan. I förslaget ska framgå
hyresnivåer och vad som ingår/inte ingår i hyran. Även förslag på finansiering av uppkomna
hyreskostnader ska ingå. På utskottet den 11/2 2020 redovisar fritidschefen hur arbetet går.

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

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse Kommunala föreningsdrivna anläggningar
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Sammanträdesdatum 2020-02-11

6 - Ansökan sociala investeringsfonden

Föredragande Tobias Fornbrant

(20/BIN/37)

Ärendebeskrivning
Fritidschefen informerar om att fritidsavdelningen lämnat in en ansökan om medel ur kommunens
sociala investeringsfond.

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

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Ansökan sociala investeringsfonden
Ansökan sociala investeringsfonden
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Sammanträdesdatum 2020-02-11

Föredragande Ulrika Johansson

7 - Verksamhetsberättelse
kulturavdelningen 2019 (20/BIN/23)
Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen redovisar verksamhetsberättelse år 2019 för kulturavdelningen och
biblioteket i Hallsbergs kommun enligt bilaga.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att godkänna
verksamhetsberättelse 2019 för kulturavdelningen och biblioteket i Hallsbergs kommun.

Beslutsunderlag



Verksamhetsberättelse kulturavdelningen 2019
Verksamhetsberättelse Kulturavdelningen 2019
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8 - Information Sommarutställning 2020

Föredragande Ulrika Johansson

(19/BIN/399)

Ärendebeskrivning
Varje år så arrangerar bildningsförvaltningen i Hallsbergs kommun en sommarutställning i Bergöös.
I år planerar bildningsförvaltningen att ha en vandringsutställning med namnet #ingenlitenlort. Den
utställningen handlar om Astrid Lindgren som opinionsbildare och om vikten av att våga göra sin
röst hörd. Utställningen planeras fortgå under perioden 23 juni – 9 augusti 2020.

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

Beslutsunderlag


Information sommarutställning 2020

Page 9 of 66

KALLELSE

Sammanträdesdatum 2020-02-11

Föredragande Ulrika Johansson

9 - Revidering av kulturplan och
biblioteksplan (19/BIN/185)
Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsutskottet beslutade i maj 2019 att revidera Hallsbergs nuvarande kulturplan och
biblioteksplan. Arbetet har försenats med anledning av att dåvarande kulturchef slutade i
september 2019 och ny ordinarie kulturchef tillträdde i december 2019. Bildningsförvaltningen
önskar nu få fram till maj 2020 på sig att revidera båda planerna

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att revideringen av Hallsbergs
kommuns kulturplan och biblioteksplan görs under våren 2020.

Beslutsunderlag


Revidering av kulturplan och biblioteksplan
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Föredragande

10 – Rapporter
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Föredragande

11 – Övriga frågor
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Tjänsteskrivelse
2020-01-29

Sida 1 av 1

Dnr:20/BIN/38

Verksamhetsberättelse Fritidsavdelningen 2019
Ärendebeskrivning

Fritidsavdelningens verksamhetsberättelse för 2019 presenteras.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsutskottet föreslås godkänna fritidsavdelningens verksamhetsberättelse för 2019.

Ärendet

Fritidsavdelningens verksamhetsberättelse för 2019 redogör för den verksamhet som bedrivits under
året, väsentliga händelser, nyckeltal/statistik, med mera.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Bildningsförvaltningen
Fredrik Nordvall

Tobias Fornbrant

Förvaltningschef

Fritidschef

Bilagor
Verksamhetsberättelse Fritidsavdelningen 2019
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Beslutad av:
Datum:
Ärendenummer:

Verksamhetsberättelse 2019
Fritidsavdelningen

Kontakt
E-post: bildningsforvaltningen@edu.hallsberg.se
Telefon: 0582-68 50 00
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1 Inledning
Människor värderar sin fritid högt. Att det finns tillgång till meningsfull
fritidssysselsättning kan påverka att folk väljer att bosätta sig, eller för den delen
bo kvar, på ett visst ställe. Hallsbergs kommun har därför en viktig uppgift att på
olika sätt verka för detta. Ett sätt är att se till att det finns anläggningar och platser
för idrott, friluftsliv och rekreation i kommuninvånarnas närhet. Under året har
flera insatser gjorts med det syftet, vilket går att läsa om senare i
verksamhetsberättelsen.
Ett annat sätt är att stötta kommunens föreningsliv. En stor del av invånarna är
engagerade i föreningslivet. Genom föreningarnas verksamhet skapas mening och
nytta för samhället och invånarna. Detta på flera olika sätt, ökad delaktighet,
glädje och folkhälsa, för att bara nämna några exempel.

2 Fritidsverksamhet
2.1 Idrotts- och fritidsanläggningar
2.1.1 Renovering av löparbanorna i Idrottsparken
Under flera veckors tid under försommaren renoverades löparbanorna i
Idrottsparken i Hallsberg. Först rengjordes banorna. Sedan påfördes ny
grundstruktur, den röda toppmålningen. Slutligen linjerades banan. Tyvärr drog
renoveringen ut på tiden på grund av att företaget som gjorde jobbet försenades
av andra jobb, samt att vädret var ogynnsamt. Därmed blev Stocksäters IF
tvungna att flytta tävlingen Stocksätterspelen till sensommaren. Kommunen och
även föreningen fick kompensation av företaget för den skada som tagits av
förseningen. Bortsett från detta missöde blev slutresultatet väldigt bra med
finfina banor.

2.1.2 Domartornet i Idrottsparken färdigställdes
Vid friidrottsanläggningen i Idrottsparken i Hallsberg färdigställdes bygget av
domartornet med tillhörande föreningslokaler, förråd och café. Dessutom
byggdes en altan med skärmtak utanför byggnadens långsida där cafédelen finns.
Anläggningen användes flitigt under sommaren vid träningar och arrangemang.

2.1.3 Läktaren på Allévallen målades och försågs med ramp
Under året målades läktaren till konstgräsplanen på Allévallen i Hallsberg.
Dessutom byggdes rampen till läktaren klart, ett arbete som gjordes av elever på
Alléskolans byggprogram.

2.1.4 Konstgräsplanen, Allévallen
Från och med 2019 tog Hallsbergs kommun över all uthyrning av konstgräsplanen
i Hallsberg. Tidigare hyrde kommunen ut planen på heltid till Sydnärkes
Utbildningsförbund, som i sin tur hyrde ut den i andra hand till föreningarna. De
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totala hyresintäkterna för året blev 1 017 tkr, varav 781 tkr från förbundet, som
numera endast hyr planen under skoldagarna. Detta ska jämföras med tidigare års
hyresintäkt på 1 400 tkr.

2.1.5 Sydnärkehallen
I Sydnärkehallen har det varit full aktivitet, i vanlig ordning, under året. Under
isperioden september – mars är det i princip fullbokat. Kommunen erbjuder fri
allmänhetens åkning dagligen och övrig tid bokas av föreningslivet (ishockey och
konståkning), skolor och privatpersoner.
Under sommarperioden utan is (april – augusti) användes ishallen till, i tur och
ordning, ishockeyföreningens skärtorsdagsdans, boende under Järnvägen Cup i
handboll och skolavslutningar.

2.1.6 Driving rangen i Hallsberg
Vid det stora idrottsområdet i Hallsberg finns en driving range, det vill säga en
utslagsplats för golf, och en green för putting. Driving rangen är öppen från vår till
höst. Besökarna får ut golfbollar ur en bollmaskin på platsen genom att använda
kort eller polletter som köps i Alléhallens kassa.

2.2 Badplatser
2.2.1 Bäcksjöbadet
En nyhet för året var att Östansjö IF tog över driften och skötseln av badplatsen.
Inför badsäsongen röjdes vass och sly för att öka attraktion och tillgänglighet.

2.2.2 Tisarstrands badplats
Tisarstrands badplats fick ett ansiktslyft till badsäsongen 2019. Vass röjdes och en
ny sandstrand anlades.

2.2.3 Badviken, Svennevad (Sottern)
Inga större åtgärder genomfördes vid badplatsen under året. Den sköttes dock på
ett fint sätt av Bryggföreningen som också driver den intilliggande campingen.
Inför badsäsongen 2020 behöver vass röjas och kiosk- och
omklädningsbyggnaderna behöver renoveras.

2.2.4 Gallabergssjön, Vretstorp
Inga större åtgärder gjordes vid badplatsen under året. Det finns behov av att se
över och eventuellt byta ut bryggan, och även förbättra sandstranden.

2.3 Motionsspår
Inga större händelser eller åtgärder gjordes vad gäller kommunens motionsspår
under 2019.

2.4 Lokalbokningar
Fritidsavdelningen ansvarar för uthyrningen av kommunens gymnastik- och
sporthallar samt skollokaler efter skoltid. En assistent sköter uppgiften genom två
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olika verksamhetssystem, ett för bokningar och faktureringar, och ett för
hantering av nycklar, lås och larm.

3 Fritidsaktiviteter
3.1 Uppvaktning medaljörer
Den 10 juni uppmärksammades de idrottare i Hallsbergs kommun, eller med
anknytning till Hallsbergs kommun, som under 2018 tagit en mästerskapsmedalj.
Uppvaktningen ägde rum i samband med kommunfullmäktiges sista sammanträde
innan sommaren. Innan fullmäktige var det mat och samkväm i Alléskolans matsal
och på fullmäktigemötet fick medaljörerna motta blommor, presenter och
ledamöternas applåder.

3.2 Golfdagar
Fritidsavdelningen arrangerade två stycken golfdagar under året vid driving
rangen i Hallsberg. Med hjälp av samarbetspartners har då allmänheten erbjudits
lån av golfklubbor samt hjälp av en instruktör. Det har också varit tävlingar med
priser att vinna. Vid den första golfdagen kom det bara en handfull deltagare,
kanske beroende på att vädret inte var bra. Vid det andra tillfället kom det dock
17 stycken och utifrån det positiva gensvaret finns planer på att arrangera en ny
golfdag under kommande vår.

3.3 Pålsbodaandan
Under hösten genomfördes ”Pålsbodaandan”. Under åtta lördagskvällar
anordnade Örebro läns Fotbollförbund tillsammans med ungdomsledare från
Pålsboda GoIF möjligheter till lek- och idrottsaktiviteter i Folkasboskolans
idrottshall. Tanken med Pålsbodaandan är att barn och ungdomar skulle ha
möjlighet att delta i spontana aktiviteter utifrån sina egna villkor och helt utan
krav på anmälan eller deltagande. Ledarna finns på plats för att ge förutsättningar
i form av lokal, redskap, bollar, mellanmål med mera. I skrivande stund har det
inte genomförts någon utvärdering men rapporterna säger att det varit lyckat
med bra uppslutning bland ungdomarna. Efter tre kvällar var snittet 35 deltagare,
varav 65 % killar och 35 % tjejer.

3.4 Arrangemang och tävlingar
Varje år genomförs i Hallsbergs kommun ett antal större och mindre
idrottsarrangemang. Inte minst sker detta på det stora idrottsområdet i Hallsberg,
med goda förutsättningar gällande anläggningar, ytor och närhet till skolor för
boende. Det största, årligt återkommande, arrangemanget är Järnvägen cup, med
uppemot 300 deltagande handbollslag. Ett arrangemang som stack ut under 2019
var SM i Lydnad och Rallylydnad, som arrangerades av Svenska
Brukshundklubbens Närkedistrikt i idrottsparken i Hallsberg under fyra dagar i
juni.
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3.5 Föreningsmöte
Den 21/11 hade vi besök av ÖLIF, då i samband med ett föreningsmöte. Då var det
Peter Bergvall Virtanen som pratade på temat Trygga idrottsmiljöer för barn och
ungdomar. Han informerade bland annat om Riksidrottsförbundets nya
bestämmelser om att idrottsföreningar ska begära utdrag ur belastningsregistret i
samband med rekrytering av nya ledare.

4 Barn och ungdom
4.1 Fritidsgården Kuben
4.1.1 Vårterminen
Vårterminen var intensiv och välbesökt. Vi hade ett samarbete med Kulturskolan
där ungdomarna fick pröva på olika instrument, de fick göra egen musik i
musikstudion, filma och testa på magi. Det var mycket uppskattat och ett lyckat
samarbete.
Under hela terminen hade vi tillgång till Långängsskolans gymnastiksal en gång i
veckan och Bollhallen en gång i veckan där vi hade olika fysiska aktiviteter, både
idrott och lek. Vi har inget krav eller önskemål att deltagarna ska vara ombytta då
vi märker att det kan vara ett hinder för en del att delta. En fredagskväll i
månaden hade vi öppet till kl 23.00 efter önskemål från de äldre ungdomarna.
Vi hade en tjejgrupp en gång i veckan under 10 veckor. Där diskuterade vi olika
ämnen som deltagarna själva önskade, bakade, pysslade, lagade mat och
idrottade.
Vi hade en vildmarksgrupp som träffades vi 5 tillfällen. Vid ett av tillfällena kom
Nerikes Brandkår och pratade om eldning och vad man gör om elden kommer lös.
Vid ett annat tillfälle åkte vi upp till Tisaren och fiskade tillsammans med
Hallsbergs sportfiskeklubb. Förutom detta har vi pysslat, bakat, lagat mat, gjort
slime, haft utomhusaktiviteter, gjort podcast, filmat och annat.
Vi hade under vårterminen ett antal träffar med polisen, socialtjänsten, kuratorer
på Alléskolan och Transtenskolan med syfte att se om det finns områden vi kan
samarbeta kring för att arbeta preventivt med kommunens barn och ungdomar.
Vi har även haft träffar med fritidsledarna på Långängen och Stocksätter samt
med integrationspedagog.
Vi hade praktikanter från Örebro folkhögskola, fritidsledarutbildningen, som
gjorde sin praktik under vårterminen. Det berikade vår verksamhet samt är ett bra
sätt att i framtiden kunna rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens. Vi har
även haft deltagare från Rehabteamet som har gjort sin praktik hos oss. Vi har
även tagit emot prao-elever från Transtenskolan.
Statistik vårterminen
Öppet 99 dagar
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5152 besök
39 % flickor (Riksgenomsnittet ca 33 % Källa: Ung fritid)
61 % pojkar (Riksgenomsnittet ca 68 % Källa: Ung fritid)

4.1.2 Höstterminen
Även höstterminen blev välbesökt. Under terminen har vi fortsatt att ha tillgång
till Långängens gymnastiksal en gång i veckan och Bollhallen en gång i veckan.
Syftet med detta är att barnen ska få utöva fysiska aktiviteter samt att minska på
antalet besökare inne på ungdomsgården då besöksantalet vissa dagar varit
väldigt högt, över 100 besökare.
Vi har haft ett samarbeta med studieförbundet vuxenskolan där de har kommit
vid ett par tillfällen och haft diskussionsgrupper med deltagarna. I det samarbetet
har vi också haft ett filmprojekt där ett par ungdomar spelat in en reklamfilm för
Kuben. Vi hade också 10 tillfällen med ledarledd dans med stöd från
Studieförbundet vuxenskolan.
Övriga aktiviteter har varit att vi deltog i ”Växla upp i Hallsberg” och flyttade då
vår verksamhet upp till Folkets plätt och en gång i veckan har vi haft ”Wall of
fame” tävling. Vidare firade vi kanelbullens dag med en stor bullfest, vi hade ett
antal skrivarworkshops tillsammans med biblioteket och vi hade även en
workshop i att skriva raptexter som blev mycket uppskattad. Även den i
samarbete med biblioteket. Vi har även julpysslat, firat Lucia, bakat och lagat mat.
Under hösten hade vi en praktikant från yrkesgymnasiets lärlingsutbildning, barn
och fritid. Samarbete med skolor, socialtjänst och polis har fortlöpt då alla ser
positivt på denna samverkan.
Statistik höstterminen
Öppet 72 dagar
4403 besök
39 % flickor
61 % pojkar

4.2

Lovaktiviteter

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

4.2.1 Sportlov
Under vecka 8 ägde sportlovet rum med aktiviteter för barn arrangerade av
idrottsföreningar, ungdomsgårdar, Alléhallen, biblioteket, mm. Föreningarna fick
100 kr för varje ledarledd timme. Ett program delades ut till eleverna via skolorna.
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4.2.2 Sommarlov
Under sommarlovet genomfördes en hel del aktiviteter som finansierades av
statsbidrag. Även föreningar fick del av detta bidrag för att genomföra aktiviteter
som riktade sig till åldern 6-15 år, vände sig till alla, samt var gratis. De aktiviteter
som genomfördes var bland andra teaterresa till Lerbäck, fiske, deltagande i lägret
”Våga vara dig själv”, midsommarfirande, resa till Kolmården och höghöjdsbanan i
Sörbybacken, samt spontankollo i kommunens orter.
Särskilt bör nämnas ”Hallsbergsandan” som anordnades av Örebro läns
Fotbollsförbund med hjälp av ungdomsledare från Vivalla SK och Hallsbergs
Tennisklubb. Under tio stycken lördagskvällar var det spontan idrott och lek på
och kring spontanidrottsplatsen på norr. Ledarna hade med sig olika typer av
sportredskap, spel och mellanmål som det var fritt för de som kom dit att
använda. Antalet deltagande barn och ungdomar snittade på 75 st under de tio
kvällarna och fördelningen mellan killar och tjejer var 60/40 %

4.2.3 Övriga lov
Även under övriga lov genomfördes aktiviteter, både Kuben och Alléhallen hade
dagsprogram. Till exempel hade Kuben låtskrivarworkshops och Alléhallen hade
tävlingar i vattenrutschkanan och hinderbanan.

4.3 Sista natten med gänget
Den 14 juni åkte 108 (65% av åk 9) ungdomar som slutat åk 9 till Skara
sommarland för att delta i evenemanget ”Sista natten med gänget”. Det är ett
helt drogfritt evenemang som 2018 firade 30 år. Med på resan var också 5 ledare
(fritidskonsulent och fritidsledare). Det var en mycket lyckad kväll och
ungdomarna var nöjda.

4.4 Kollo
Under de 3 första veckorna under sommarlovet var det kollo på friluftsgården
Motorp. Första veckan var det åk 6 från hela kommunen, andra veckan åk 4 och 5
från Sköllersta, Folkasboskolan, Östansjö skola och Fredriksbergsskolan. Slutligen
den tredje veckan var det åk 4 och 5 från Långängsskolan och Stocksätterskolan.
Totalt deltog 125 barn varav 55 % tjejer och 45 % killar. Under veckorna arbetade
3 feriearbetande ungdomar samt 5 ledare (fritidskonsulent och fritidsledare).
Kollot genomförs i samarbete med Röda korset och Lions som bland annat står för
kostnader för mat och bussresor.

5 Bidrag och stöd
Fritidsavdelningen har under året betalat ut anläggningsbidrag, aktivitetsstöd och
projektbidrag till föreningarna. Det var tre föreningar som beviljades
projektbidrag, IFK Hallsberg Fotboll, Hallsberg Kumla Simklubb och Hallsbergs
Gymnastikförening. Dessutom betalades stöd ut till föreningar som driver
fritidsgårdar och sköter om badplatser.
Aktivitetsstöd får de föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet och
bidragets storlek sätts utifrån antalet sammankomster och deltagartillfällen med
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barn och ungdomar upp till 20 år. Föreningarnas redovisning (som görs halvårsvis)
ger en bild av omfattningen av föreningsverksamheten i kommunen och hur stor
andel av de som deltar som är flickor respektive pojkar. Fritidsavdelningen betalar
ut aktivitetsstöd till idrottsföreningar.
Statistik, deltagande i föreningsverksamhet (idrottsföreningar)
Aktivitetsstöd

2014 2015 2016 2017 2018

2019*
3 408

Sammankomster

7 816 7 529 6 361 7 064 7 511

Deltagartillfällen
Deltagartillfällen
flickor %
Deltagartillfällen
pojkar %

71 868 69 732 63 331 69 452 64 557 31 002
44 %
38 % 36 % 36 % 37 % 38 %
62 %

64 %

64 %

63 %

62 %

56 %

*Bara våren 2019 redovisad

6 Alléhallen
Det har varit ett positivt år för Alléhallen. Antalet besök blev ännu fler än fjolåret
som även det var ett bra år. Det har hållits i fler aktiviteter än tidigare med
exempelvis vattengympa, babysim, disco och lovaktiviteter. Detta har gett mer liv
i hallen och resulterat i klart högre intäkter än tidigare.

6.1 Badverksamheten
6.1.1 Sommarkort
Det såldes 324 st sommarkort (obegränsat bad under sommarlovet). Året innan
såldes 427 st. En förklaring till minskningen är att priset höjdes till 2019.

6.1.2 Simskola
Simskola har bedrivits under året precis som vanligt med skolsimskola på dagtid,
frivillig avgiftsbelagd simskola för barn och vuxna på kvällstid, och
sommarsimskola under de tre första veckorna på sommarlovet.

6.1.3 Vattengympa
Under året har det genomförts vattengympapass under tre olika tider på
vardagar, ett morgonpass, ett förmiddagspass och ett kvällspass. Utöver det ett
pass i veckan för personer som ordinerats Fysisk Aktivitet på Recept (FAR).

6.1.4 Bastuupplevelse
Under året har det fortsatt att genomföras så kallade ”bastuupplevelser”.
Aktiviteten går till så att deltagarna bastar i 10-minutersintervaller med olika
tillsättning av aromer och hudbehandlingar. Under de korta pauserna serveras
förfriskningar och tilltugg. Det är i regel fullbokat vid damernas tillfällen medan
det inte har varit lika populärt på herravdelningen.
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6.1.5 Halloweendisco
För första gången på flera år arrangerades ett Halloweendisco på höstlovet. Badet
var då för en kväll inrett i Halloweentema, personalen hade Halloweenkostymer
och det var discomusik- och ljus i simhallen. Det hela blev väldigt lyckat och
uppskattat av barnen med ca 140 besökare. Förhoppningsvis blev det starten på
en årligt återkommande tradition.

6.2 Gymverksamheten
6.2.1 Cirkelträning
Cirkelträning har bedrivits fortsatt under året. Träningen sker då i grupp under
ledning av gymmets handledare/instruktör. Deltagarna får variera mellan olika
maskiner och övningar. Träning och vila sker med förutbestämda tidsintervaller.
Under året har en grupp på 3-8 personer tränat kontinuerligt på en fast tid varje
vecka.

6.2.2 Fystester
En nyhet på Alléhallens gym är möjligheten att testa fysisk status vad gäller
syreupptagningsförmåga, styrka, rörlighet och spänst. Testen bokar man tid för
och de utförs med hjälp av instruktören på gymmet. De kostar 75 kr per test men
två stycken test ingår vid tecknande av nytt årskort.

6.2.3 Föreläsning kost och träning
På kvällen den 4/12 hade vi besök av Erik Hellmén, sakkunnig i nutrition på Örebro
läns Idrottsförbund (ÖLIF), som föreläste på temat Mat för träning och behövs
kosttillskott? Föreläsningen var öppen för allmänheten och det kom 47 åhörare i
blandade åldrar och såväl tävlingsidrottare, motionärer, ”gymmare” och ledare.

6.3 Caféverksamheten
Caféverksamheten har under året rullat på som vanligt utan några större
förändringar vad gäller utbudet. Den totala försäljningen för caféet landade på
618 tkr, vilket är en marginell ökning jämfört med 2018.

6.4 Besöksstatistik
Alléhallen har haft ett väldigt bra år sett till besökssiffrorna. Totalt noterades
122 165 besök till badet och gymmet. Det är en ökning med 2,5% från året innan.
Bara tre år tidigare (2010-12) har man haft fler besökare. Den stora förklaringen
till 2019 års höga besökssiffror är det nya gymmet som öppnades i egen regi i
slutet av 2017 med nya maskiner och redskap, bättre bemannat med ny duktig
personal, och förmånliga priser. År 2019 var också första året med ”meröppet”
under hela året, vilket man ser i statistiken har gett resultat för antalet besökare.
Men även badet har haft många besök, om än inte lika många som föregående år.
Det blev rekord i totala besök (bad och gym) – 23 678 stycken - under
sommarperioden juni till augusti.
Besöksstatistik
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2014 2015 2016 2017 2018
102
724

Besökare bad
Besökare gym
Besökare gym
meröppettider

82 645 77 461 95 608

119
109
86 156
32 953
172*

*Endast december 2018

Tobias Fornbrant
Fritidschef
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2019
122
165
83 081
39 084
5 241

Verksamhet i Elof-huset
3
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Verksamhet i Elof-huset
Ärendebeskrivning

Fritidsavdelningen internhyr lokalerna i det så kallade Elof-huset på norr i Hallsberg av
fastighetsavdelningen. Lokalerna nyttjas i sin tur av Elof Ekonomiska förening, en slags
paraplyförening för en rad andra föreningar, bland annat Verdandi som driver fritidsgård. Huset är i
dåligt skick och alternativa lokaler behöver tas fram och erbjudas de föreningar/verksamheter som är
aktiva i huset.
På Kultur- och fritidsutskottet den 17/9 beslutades att ge fritidschefen i uppdrag att undersöka och ta
fram förslag på alternativa lokaler åt de föreningar/verksamheter som är aktiva i huset idag samt att
redovisa det pågående arbetet på utskottet den 12/11. Sedan dess har ett möte hållits med de
berörda föreningarna. En ny redovisning sker på utskottet den 11/2.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att godkänna redovisningen av det
pågående arbetet med att undersöka och ta fram förslag på alternativa lokaler åt de
föreningar/verksamheter som är aktiva i Elof-huset idag.

Ärendet

Fritidsavdelningen internhyr lokalerna i det så kallade Elof-huset på norr i Hallsberg av
fastighetsavdelningen för 168 tkr per år. Lokalerna nyttjas i sin tur av Elof Ekonomiska förening, en
slags paraplyförening för en rad andra föreningar (i dagsläget 10 st), av vilka 5 st är aktiva med
verksamhet i huset; Verdandi, kyrkan, Finska föreningen, S-kvinnor och Rädda barnen. Verdandi har
mest verksamhet då de driver fritidsgården som har öppet söndagar – torsdagar.
Kommunens fastighetsavdelning har gjort en utredning av huset och kommit fram till att det är i
dåligt skick med bland annat fuktskador och trasig ventilationsanläggning. Fastighetsavdelningen har
vidare gjort bedömningen att det är ett billigare alternativ att se sig om efter andra lokaler eller
bygga nytt än att renovera.
På Kultur- och fritidsutskottet den 17/9 beslutades att ge fritidschefen i uppdrag att undersöka och ta
fram förslag på alternativa lokaler åt de föreningar/verksamheter som är aktiva i huset idag samt att
redovisa det pågående arbetet på utskottet den 12/11. Sedan dess har ett möte hållits med de
berörda föreningarna. En ny redovisning sker på utskottet den 11/2.
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☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Bildningsförvaltningen
Fredrik Nordvall

Tobias Fornbrant

Förvaltningschef

Fritidschef

Page 29 of 66

Sida 2 av 2

Dnr:19/BIN/270

Anläggningsbidrag
4
19/BIN/400

Page 30 of 66

Tjänsteskrivelse
2020-01-29

Sida 1 av 1

Dnr:19/BIN/400

Anläggningsbidrag
Ärendebeskrivning

Fyra av föreningarna som erhåller anläggningsbidrag har sedan länge haft en bidragsdel särskilt för
arbetsinsats. Detta utöver schablonsumman för drift, skötsel och investeringar. Sedan de nya
reglerna för föreningsbidrag började gälla 1 januari 2017 ska det inte ingå någon del för arbetsinsats i
anläggningsbidraget. En nedtrappning har påbörjats för denna del för de aktuella föreningarna. Det
finns dock skäl att se över och ta beslut om huruvida denna del ska finans kvar eller tas bort, samt
nivåer och villkor i det fall det ska finnas kvar.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet att besluta att ge fritidschefen i uppdrag
att ta fram förslag på hur den del av anläggningsbidraget som täcker arbetsinsats ska hanteras
fortsättningsvis.

Ärendet

Den 1 januari 2017 började nya regler och villkor för föreningsbidrag att gälla. Det nya
anläggningsbidraget består sedan dess i en del för drift och skötsel och en del för investeringar.
Tidigare var dessa delar hopslagna och föreningarna fick varje år en fast summa enligt schablon
utifrån vad som ingick i respektive anläggning. Några föreningar fick även en bidragsdel som avsåg
arbetsinsats, denna del var i storleksordningen 125 000 kr (för tre föreningar) och 62 500 kr (för en
förening). När beslut togs om de nya reglerna ingick inte denna del för arbetsinsats. En nedtrappning
startades i och med det av den delen av bidraget. År 2019 fick tre föreningar sänkt bidrag för
arbetsinsats till 93 750 kr och en förening till 31 250 kr. De berörda föreningarna har protesterat mot
detta och menar att det finns sakliga skäl till att de ska ha den delen av bidraget och att det hotar
deras möjlighet att fortsätta driva sina anläggningar i det fall bidraget tas bort. Med anledning av
detta finns skäl att se över och ta beslut om den delen av bidraget, huruvida det ska finnas kvar eller
inte, samt nivåer och villkor i det fall det ska finnas kvar.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Bildningsförvaltningen
Fredrik Nordvall

Tobias Fornbrant

Förvaltningschef

Fritidschef

Bilagor
Regler och villkor för föreningsbidrag
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Hallsbergs kommun
Beslutad av Kommunfullmäktige: 2016-12-19
Dokumentet gäller för: Hallsbergs kommun
Dokumentansvarig: Bildningsnämnden
Ärendenummer: 16/KS/180

Regler och villkor för
föreningsbidrag i Hallsbergs
kommun
Gäller från och med 1 januari 2017

Stadga/Lokal föreskrift
Stadga är ett äldre begrepp, ett modernare ord är lokal föreskrift.
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Allmänna villkor
1. Föreningens medlemmar ska ha valt styrelse demokratiskt, vilket
innebär att alla medlemmars röst har lika värde.
2. Föreningen ska ha antagit stadgar.
3. Föreningen ska vara ideell.
4. Föreningen ska vara registrerad med organisationsnummer.
5. Föreningen ska vara öppen för alla kommunens invånare. Alla ska
kunna delta i verksamheten utifrån sina förutsättningar.
6. Föreningen ska arbeta och utveckla områdena jämställdhet,
jämlikhet, integration och tillgänglighet.
7. Föreningen ska ha antagit en ANDT-policy (alkohol, narkotika, doping
och tobak).
8. Föreningen ska årligen till kommunen redovisa årsmötesprotokoll,
verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, samt resultat- och
balansräkning.
9. Kommunen ska ha möjlighet till insyn och kontroll av föreningens
verksamhet.
10. Föreningens verksamhet ska huvudsakligen bedrivas i Hallsbergs
kommun. Undantag från detta villkor kan göras i särskilda fall.
11. Ansökan om föreningsbidrag ska alltid lämnas in av föreningens
styrelse.
12. Ansökan om föreningsbidrag ska ha inkommit till kommunen inom
föreskriven tid.
13. Föreningen ska ha ett registrerat konto.
14. En förening kan bli återbetalningsskyldig om det visar sig att erhållet
bidrag inte använts i enlighet med det underlag föreningen sökt bidrag.
15. En förening kan stängas av från kommunalt föreningsbidrag om fusk
uppdagas beträffande sökta bidrag.
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Startbidrag
Startbidraget är avsett för nystartade föreningar som bedriver verksamhet
för barn och ungdomar upp till 20 år. Bidraget är 1 000 kronor.
Ansökan om startbidrag ska innehålla uppgifter om föreningens styrelse
och verksamhetsområde, samt antalet medlemmar totalt och upp till 20 år.
Vidare ska till ansökan bifogas föreningens stadgar. Idrottsföreningar söker
bidraget av kommunens fritidsavdelning medan kulturföreningar och
övriga föreningar söker av kulturavdelningen.
Bidrag ges inte till nybildad sektion inom en förening eller till förening som
bildats genom utbrytning ur tidigare befintlig förening som utövar liknande
verksamhet. Startbidrag kan sökas under hela året.

Aktivitetsstöd (LOK-stöd)
Bidraget ges utifrån antalet sammankomster och deltagartillfällen under
ansökningsperioden (1/1-30/6 eller 1/7-31/12). En bidragsgrundande
sammankomst inleds och avslutas med en gemensam samling med någon
form av instruktion eller dylikt. Aktiviteten kan ske individuellt eller i grupp.
En sammankomst ska ha minst 3 och högst 20 deltagare i åldern upp till 20
år. Sammankomsterna ska omfatta minst 45 minuter. Samma person kan
delta i endast en bidragsgrundande sammankomst per dag i en och samma
förening. För att sammankomst ska vara bidragsberättigad ska aktiviteten
vara avslutad senast kl. 23.00 och inte påbörjad före kl. 05.00. Undantag
från detta kan göras i särskilda fall.
Aktivitetsstödets storlek är uppdelat i två nivåer. På den lägre nivån är
stödet 12 kronor per sammankomst och 3 kr per deltagartillfälle. På den
högre nivån är stödet 20 kr per sammankomst och 3 kr per deltagartillfälle.
För att hamna på den högre nivån krävs, utöver övriga angivna villkor, att
föreningen lämnar in en verksamhetsplan inför verksamhetsåret. I den ska
det finnas ett avsnitt vardera om hur man arbetar och utvecklar områdena
jämställdhet, jämlikhet, integration och tillgänglighet. Det ska det också
göra i verksamhetsberättelsen, som lämnas in efter verksamhetsåret. Ett
annat kriterium för att hamna på den högre nivån är att föreningen nattvandrar på sin ort två helger per år (en per termin).
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Detta görs i samarbete med, och under ledning av, Nattvandrarna
Hallsberg/Nattvandring.nu. Föreningen ska ha minst två stycken
nattvandrare per kväll/natt.
Det kommunala aktivitetsbidraget söks genom att lämna/skicka in undertecknad ansökningsblankett till kommunen. Idrottsföreningar söker av
fritidsavdelningen medan kulturföreningar och övriga föreningar söker av
kulturavdelningen. Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 25
augusti (ansökningsperiod 1/1-30/6) respektive 25 februari (ansökningsperiod 1/7-31/12). Bidraget utbetalas halvårsvis i efterskott efter ovan
angivna datum.

Projektbidrag
Projektbidrag kan sökas av föreningar som i projektform vill arbeta med
särskilda insatser, exempelvis för att minska utanförskap, integrera nyanlända, öka jämställdhet, tillgänglighet och så vidare. Bidraget kan sökas
under hela året men chansen att erhålla det är större ju tidigare man söker
då potten man söker ur är begränsad. Sökt belopp anges i ansökan. Idrottsföreningar söker bidraget av fritidsavdelningen medan kulturföreningar och
övriga föreningar söker av kulturavdelningen.

Kulturföreningsbidrag
Kulturföreningsbidrag kan sökas av kulturföreningar som har som huvuduppgift att erbjuda kulturupplevelser för en bred publik och/eller arbetar
med kulturarv. Till exempel kan det handla om vård av hembygdsgårdar
eller stöd för återkommande konst- och kulturarrangemang. Föreningen
ska anordna aktiviteter/arrangemang som är öppna för allmänheten.
Bidraget söks senast den 30 september för kommande år. Beslut om bidrag
ges senast den 31 oktober. Ansökan görs på blankett som lämnas/skickas
till kommunens kulturavdelning. En verksamhetsplan för kommande
verksamhetsår ska biläggas ansökan.

Evenemangsbidrag
Evenemangsbidrag kan sökas av föreningar som ska arrangera kulturevenemang (behöver nödvändigtvis inte vara kulturföreningar, kan
exempelvis vara en pensionärsförening). Det ska vara enstaka evenemang
med kulturinslag som inte är regelbundet återkommande.
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Evenemanget ska vara öppet för allmänheten. Ett exempel på ett
evenemang kan vara en förening som fyller 50 år och vill anordna en
jubileumsfest öppen för allmänheten. Maxbeloppet är 5 000 kr/ansökan.
Sista ansökningsdag är 30 november för evenemang under första halvåret
(1/1-30/6) kommande år och 31 maj för andra halvåret (1/7-31/12) samma
år. Ansökan görs till kulturavdelningen.

Anläggningsbidrag
Anläggningsbidrag kan sökas av föreningar som driver idrotts- och fritidsanläggningar, samt bedriver barn- och ungdomsverksamhet upp till 20 år.
Anläggningsbidraget är uppdelat i en del för drift och skötsel och en del för
investeringar.
I ansökan anges vilka objekt (till exempel fotbollsplaner, motionsspår,
klubblokal och så vidare) som ingår i anläggningen. Dessutom anges
eventuella personalkostnader och anställningsbidrag knutet till
anläggningsskötseln. I den del som avser drift och skötsel erhålls bidrag
enligt schablon för respektive objekt. För investeringar söker föreningarna
ett specifikt belopp utifrån investeringsbehov.
Bidraget söks senast den 30 september för kommande år. Beslut om bidrag
ges senast den 31 oktober. Ansökan görs via särskild blankett till fritidsavdelningen. Det är inte någon nödvändighet att anläggningen ägs av
kommunen för att anläggningsbidrag ska kunna beviljas. Ett krav är dock
att anläggningen är tillgänglig att använda för föreningar, skolor och
kommuninvånare. Beviljat anläggningsbidrag under 50 000 kr betalas ut 15
mars (hela summan) och över 50 000 kr betalas ut 15 januari (halva
summan) och 15 juli (halva summan).

Kartbidrag
Kartbidrag söks utifrån innevarande års kostnader för utveckling av
orienteringskartor. Kartorna är till för att användas av orienteringsklubbar,
skolor och allmänhet. Ansökan lämnas/skickas till fritidsavdelningen och
ska vara bilagd med kostnadsunderlag (till exempel fakturakopior).

Page 37 of 66

6(6)

Kommunala föreningsdrivna anläggningar
5
19/BIN/404

Page 38 of 66

Tjänsteskrivelse
2020-01-29

Sida 1 av 2

Dnr:19/BIN/404

Kommunala föreningsdrivna anläggningar
Ärendebeskrivning

I Hallsbergs kommun finns ett antal kommunalt ägda men föreningsdrivna idrottsanläggningar.
Föreningarna nyttjar anläggningarna utan att betala någon hyra mot villkoret att de står för alla
driftskostnader och all skötsel, inklusive underhåll och renoveringar av de byggnader som finns. Det
är svårt för föreningarna att ta det fastighetsansvar som nyttjanderättsavtalen föreskriver. Detta
gäller främst underhåll av byggnader och renoveringar som är aktuella. Därmed bör möjligheten för
kommunen att ta ett utökat fastighetsägaransvar utredas.
På kultur- och fritidsutskottet den 12/11 2019 beslutades att ge fritidschefen i uppdrag att i nära
samarbete med fastighetsavdelningen göra ett förslag på framtida hyresförhållande mellan
fritidsavdelningen och fastighetsavdelningen å ena sidan, och mellan fritidsavdelningen och de
föreningar som driver kommunala idrottsanläggningar å andra sidan. I förslaget ska framgå
hyresnivåer och vad som ingår/inte ingår i hyran. Även förslag på finansiering av uppkomna
hyreskostnader ska ingå. På utskottet den 11/2 2020 redovisar fritidschefen hur arbetet går.

Förslag till beslut

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

Ärendet

I Hallsbergs kommun finns ett antal kommunalt ägda men föreningsdrivna idrottsanläggningar;
Vretstorps IP, Sköllervallen i Sköllersta, ridanläggningen i Lindhult, bågskytteanläggningen i Hallsberg
och Bäcksjövallen i Östansjö (ägs delvis av kommunen och delvis av Östansjö IF). I alla dessa fall utom
Bäcksjövallen finns nyttjanderättsavtal mellan kommunen och föreningarna som reglerar villkoren
för nyttjandet och driften av anläggningarna. Gemensamt för dessa avtal är modellen att
föreningarna nyttjar anläggningarna utan att betala någon hyra mot villkoret att de står för alla
driftskostnader och all skötsel, inklusive underhåll och renoveringar av de byggnader som finns.
Föreningarna har möjlighet att av bildningsförvaltningen söka och få anläggningsbidrag för drift,
skötsel och investeringar.
Denna ”modell” har diskuterats såväl internt mellan bildningsförvaltningen (BIF) och drift- och
serviceförvaltningen (DOS, vars fastighetsavdelning är fastighetsägare) som externt mellan
kommunen och föreningarna. Det som framkommit i diskussionerna är att det är svårt för
föreningarna att ta det fastighetsansvar som nyttjanderättsavtalen föreskriver, både utifrån ett
ekonomiskt och ett kompetensmässigt perspektiv. Detta gäller främst underhåll av byggnader och
renoveringar som är aktuella. I och med det finns också en ekonomisk risk för kommunen i form av
kapitalförstöring, det vill säga att fastigheternas värde minskar onödigt mycket på grund av bristande
underhåll.
DOS och fastighetsavdelningen är beredda att ta fastighetsansvaret för de kommunala
föreningsdrivna anläggningarna men behöver då ta in hyra, vilket förslagsvis görs från BIF och
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fritidsavdelningen likt förhållandet är i övriga fall då föreningar nyttjar kommunala anläggningar. BIF
hyr då i första hand av DOS och föreningarna hyr eller nyttjar i andra hand av BIF.
☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Bildningsförvaltningen
Fredrik Nordvall

Tobias Fornbrant

Förvaltningschef

Fritidschef

Bilagor
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Ansökan sociala investeringsfonden
Ärendebeskrivning

Fritidschefen informerar om att fritidsavdelningen lämnat in en ansökan om medel ur kommunens
sociala investeringsfond.

Förslag till beslut

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

Ärendet

Fritidschefen informerar om att fritidsavdelningen lämnat in en ansökan om medel ur kommunens
sociala investeringsfond. Målet är att genomföra ett projekt med integrerande och socialt
förebyggande syfte, kopplat till den kommunala fritidsgården.

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☐Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Bildningsförvaltningen
Fredrik Nordvall

Tobias Fornbrant

Förvaltningschef

Fritidschef

Bilagor
Ansökan sociala investeringsfonden
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Ansökan sociala investeringsfonden
Integrationsprojekt kopplat till öppen fritidsgårdsverksamhet
Hallsbergs kommuns fritidsavdelning ansöker i och med denna skrivelse om medel ur den sociala
investeringsfonden för att genomföra ett integrationsprojekt kopplat till den öppna
fritidsgårdsverksamheten. Vi söker 1 000 000 kr för att bedriva ett tvåårigt projekt.
Beskrivning av projektet
Integrationsprojektet är tänkt att ske i organiserad gruppform där deltagarna bedriver aktiviteter
med olika teman. Inledningsvis kommer dessa teman vara vildmarksliv/friluftsliv, foto/film/media,
könsnormer och könsroller, idrott och föreningsliv, samt matlagning/matkultur. Under projekttidens
gång kan det bli aktuellt att utveckla/utöka en eller flera av gruppaktiviteterna/temana och
avveckla/minska en eller flera av de andra. Detta beroende på intresse och utvecklingsmöjligheter.
Det kommer att genomföras en gruppaktivitet per kväll som fritidsgården har öppet, det vill säga
måndag - fredag. Detta kommer att ske avskilt från den ordinarie öppna fritidsgårdsverksamheten
och ses som ett komplement till densamma. Ungdomarna får anmäla sig till grupperna som ska vara
om max 12 personer. Grupperna ska bestå av en blandning av ungdomar med utländsk bakgrund och
med svensk bakgrund och ha ett integrationsfrämjande syfte.
En fritidsledare kommer att ansvara för och leda gruppaktiviteterna. Aktiviteterna ska i hög
utsträckning vara deltagarstyrda så barnen och ungdomarna tränas i att samarbeta, planera och
genomföra olika aktiviteter och projekt. Vi kommer att samarbeta med studieförbund och/eller
föreningar då möjligheten ges. Vi kommer även att ha ett nära samarbete med
integrationspedagogerna i kommunen.
Kort om de olika gruppaktiviteterna/temana:
Vildmarksliv/friluftsliv
Huvudsyftet är att lära sig att vistas på ett säkert sätt i skog och mark, men där man även får lära sig
om allemansrätt, vad som gäller vid eldning, handhavande av kniv och vilka ens skyldigheter är då
man vistas i naturen. Vi kommer att samverka med polis, räddningstjänst och föreningar inom
området.
Foto/film/media
Här får ungdomarna i samverkan med personal planera och genomföra olika film och fotoprojekt.
Om önskan finns kan dessa sedan visas i olika sammanhang, till exempel Kuben, andra fritidsgårdar,
skolor och dylikt. Vi arbetar med språk, konstformen foto/film och tränar på att samarbeta i grupp. Vi
kommer även att utveckla vår podcast där barnen och ungdomarna själva, inom vissa ramar, får
bestämma vilka ämnen de vill ta upp och vilka personer de eventuellt vill ha med i podcasten.
Könsnormer och könsroller
Vi blandar svenska barn och ungdomar med de med utländsk bakgrund där vi förutom att göra roliga
saker har möjlighet att ta upp ämnen och frågeställningar vad gäller relationer, sociala koder och
kultur. Vi diskuterar olikheter vad som förväntas av flickor respektive pojkar i olika kulturer och vad
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svensk lagstiftning anger. Vi pratar om hur det kan vara om man bryter mot normer och vad det
innebär för individen och för samhället.
Idrott och föreningsliv
Prova på olika idrotter i samarbete med föreningar för att på så sätt ge barnen och ungdomarna en
möjlighet att få se vilket utbud av idrott som Hallsberg har att erbjuda, men även prata om vad som
förväntas av en då man är medlem i en ideell förening. Där tänker vi oss att samarbeta med
Hallsbergs föreningsliv, med integrationspedagoger i kommunen, samt med Örebro läns
Idrottsförbund.
Matlagning/matkultur
Syftet med denna aktivitet är att vi tillsammans lagar mat från olika länder och kulturer. Vi kommer
då att få tillfälle att samtala om olikheter och likheter samt att de övar sig i färdigheter runt
matlagning. När vi sedan äter tillsammans kommer matsituationen bli en trevlig stund där
personalen kan uppmuntra till samtal, att barnen och ungdomarna får berätta om sin bakgrund,
tankar och funderingar runt integration, kultur och sociala koder.
Syfte med projektet
Eftersom vi har en stor andel besökare med utländsk bakgrund så ser vi det som en viktig uppgift för
oss att arbeta med integration. Det är barn och ungdomar som i de flesta fall har uppehållstillstånd
och kommer således att stanna i Sverige under en lång tid, kanske för resten av sitt liv. En del av dem
är ensamkommande barn. Vi arbetar redan nu med att prata om värdegrund, sociala koder, kultur
och kulturkrockar, men ser att det finns ett behov av att göra mer. Vi tycker att det är viktigt för både
individen men också för samhället att man så snart som möjligt gör en insats för att förbättra och
påskynda integrationen. Dels för att dessa barn och ungdomar snabbare och lättare ska kunna
komma in i det svenska samhället och få ett bra och enklare liv, men också för att förebygga
eventuella framtida problem med segregation, svårigheter i skolan och svårigheter att förstå
kulturella och sociala koder i det svenska samhället.

Projektets budgeterade kostnader
Personalkostnader 900 000 kr
Material och livsmedel 100 000 kr
Totalt 1 000 000 kr

Utvärdering och uppföljning av projektet
Projektet kommer att utvärderas och följas upp, efter ett år och efter två år. I utvärderingen ska
framgå vad som gjorts, antalet deltagare totalt och fördelat mellan de med utländsk och svensk
bakgrund samt killar och tjejer. Dessutom ska det av utvärderingen framgå vilka effekter som
uppnåtts i och med projektet. Förhoppningen är att verksamheten i detta projekt ska kunna
implementeras i den ordinarie verksamheten efter projektets avslutning.
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Beskrivning av fritidsgårdsverksamheten på Ungdomshuset Kuben
Hallsberg har idag en fritidsgård med verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar i åldern 10-18
år. Lokalen är i ungdomshuset Kuben och den ligger i Hallsbergs tätort. Vi har dagligen ca 45-90
besökare och ca 60 % av dem är pojkar. Vi serverar mellanmål, toast, Pan pizza och piroger i
caféterian till självkostnadspris. På fredagar har vi ett begränsat utbud godis och läsk. Det är dagligen
aktiviteter så som tv-spel, biljard, kortspel, sällskapsspel, idrott, podcast, pyssel och bakning. Vi
erbjuder också läxhjälp och tillfällen att idrotta. Vi har barn med både svensk och utländsk bakgrund,
men andelen barn med utländsk bakgrund är störst de flesta dagarna.
Vi har också att startat upp ett nätverk med skolorna i Hallsberg tätort, Transtenskolan,
Långängsskolan och Stocksätterskolan, för att på så sätt kunna samverka mer runt dessa elever samt
tydliggöra olika behov som finns för stunden och hur vi ska kunna samverka för att kunna tillgodose
dessa behov.

Syftet med fritidsgårdsverksamheten på Ungdomshuset Kuben
Syftet med verksamheten är att ge barnen och ungdomarna en meningsfull fritid i närvaro av trygga
vuxna som kan guida dem och vägleda dem i deras aktiviteter och i deras sociala umgänge. Vi arbetar
aktivt med värdegrundsfrågor, folkhälsofrågor och allas lika värde och lika rättigheter. Naturligtvis är
alla aktiviteter drogfria. Förutom att ge barnen en trygg och stimulerande plats att vistas på så vill vi
erbjuda aktiviteter som är roliga och utvecklande samt en plats att vara på där man kan känna sig
säker och där det finns vuxna man kan vända sig till om man har behov av det. Vi arbetar aktivt med
integration eftersom våra besökare är barn och ungdomar med olika kulturell bakgrund. Det är
tydligt att en del av besökarna kommer från ett utanförskap på ett eller annat sätt. De kanske inte
har kamrater i så stor utsträckning, eller i vissa fall inga kamrater alls, de har inte pengar med sig till
mellanmål, de har svårt att delta i aktiviteter som kostar pengar eller spela instrument. För dessa
barn och ungdomar spelar fritidsgården en stor roll.
Det finns samhällsekonomiska vinster att göra av att arbeta förebyggande med barn och ungdomar.
Att mäta effekter av förebyggande arbete kan dock vara problematiskt då mycket rör sig om
antaganden och sker under en mycket lång tid. Vi kan dock känna oss säkra på att för en stor del av
de besökare vi har hos oss gör vi en skillnad och under den tiden vi har dem hos oss på fritidsgården
har vi möjlighet att arbeta aktivt med dem vad gäller integration samt få dem att bryta eventuella
destruktiva mönster både för dem själva och för samhället.

Anna Björkman

Tobias Fornbrant

Fritidskonsulent

Fritidschef
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Verksamhetsberättelse kulturavdelningen 2019
Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen redovisar verksamhetsberättelse år 2019 för kulturavdelningen och
biblioteket i Hallsbergs kommun enligt bilaga.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att godkänna
verksamhetsberättelse 2019 för kulturavdelningen och biblioteket i Hallsbergs kommun.

Ärendet

Bildningsförvaltningen redovisar verksamhetsberättelse år 2019 för kulturavdelningen och
biblioteket i Hallsbergs kommun enligt bilaga.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Bildningsförvaltningen
Fredrik Nordvall

Ulrika Johansson

Förvaltningschef

Kulturchef

Bilagor
Verksamhetsberättelse kulturavdelningen 2019
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Datum:
Ärendenummer: 20/BIN/23

Verksamhetsberättelse 2019
Kulturavdelning – Bibliotek

Workshop ”Forma i lera” med konstnären Gunilla Dovsten Våren 2019, Folkasboskolan årskurs 4

Kontakt
E-post: bildningsforvaltningen@edu.hallsberg.se
Telefon: 0582-68 50 00
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1 Inledning
2019 var ett händelserikt år, många både större och mindre projekt och
arrangemang har genomförts. En höjdpunkt var sommarutställningen
Tocken Carl som blev både omtyckt och välbesökt.
Hallsbergs kommun sätter stort fokus på kultur för barn och unga. En av
kulturavdelningens viktiga uppgifter är att ge barn och unga möjlighet att
ta del av kulturupplevelser, både skapa själva och se professionell kultur.
Genom att lägga mycket kulturaktiviteter i skolan säkerställer vi att det
kommer alla till del. Kulturavdelningen sammanställer också olika program
med lovaktiviteter för alla skolbarn så att det också finns möjlighet till
meningsfulla aktiviteter för eleverna under skolloven.
Hallsbergs kommuns målsättning är att ett brett och rikt kulturliv ska bidra
till en positiv attraktionskraft. För att uppnå det behöver det civila
samhället, föreningslivet och kommunen samarbeta. Kulturavdelningen
uppmuntrar det och arbetar tillsammans med dessa grupper i olika projekt
för att kulturlivet i Hallsberg ska blomstra. Det kan vara föreläsningar,
familjeaktiviteter, konstslingan eller andra arrangemang.
Under hösten gjordes inga större arrangemang eller projekt, med
anledning av en något decimerad personalgrupp. Kulturchefen som arbetat
i kommunen i 7 år avslutade sin tjänst den 31 augusti och ny kulturchef var
på plats först i december. Kultursekreteraren var sjukskriven en del av
hösten, först på heltid och sedan deltid. Trots det klarade
kulturavdelningen att genomföra alla löpande arbetsuppgifter, planerade
kulturprojekt i skolan och ett höstlovsprogram.
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2 Kulturverksamhet
2.1 Bergöös
2.1.1 Konsthallen

Konstutställningar 2019
Carina Sandqvist
Samisk
vandringsutställning
Kävesta folkhögskola
Christina Råhlén och
Ulf Lernhammar
Anna-Karin Boo
Anntott Parholt och
Berthel Martinsson
AnnMargret Johansson
Pettersson och
Patric Danielsson

19 januari – 13 februari

Måleri

16 mars – 7 april
14 april – 15 maj

Samlingsutställning

21 september – 16 oktober

Måleri mm

19 oktober – 13 november
16 november – 11
december

Måleri

14 december – 8 januari

Textil/Keramik

Textil/Måleri/Media

Inköp av konst

Under året har bildningsförvaltningen köpt in målningar av Anna Tedestam,
Carina Sandqvist, Christina Råhlén, Ulf Lernhammar, Anna-Karin Boo, Patric
Danielsson, AnnMargret Johansson Pettersson samt Sonja Strömqvist.
Konst som kommunen köper in kan kommun-anställda låna till
verksamheter eller kontor.

2.1.2 Sommarutställning
I år valde Hallsbergs kommun att satsa lite mer på sommarens utställning
och köpte in vandringsutställningen Tocken Carl från Sundborn som
behandlade Carl Larssons liv. Utställningen var stor och delades upp i två
delar. Man använde både Konsthallen och Valvet i Bergöös källare. Då
utställningen behandlade både den välkände och ”ljusa” Carl och den mer
okände ”mörka” Carl passade det bra att ha den ljusa delen i Konsthallen
och den mörka delen i Valvet. Bildningsförvaltningens vaktmästare samt
personal från biblioteket hjälpte till att färdigställa utställningen för att
hinna få klart den i tid.
Utställningen invigdes måndagen 17 juni. 100 gäster var inbjudna och
Bildningsnämndens ordförande Siw Lunander invigningstalade. Efter en
rundvandring i huset bjöds på kaffe och kaka i Valvet.
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Bergöökvarteret höll öppet 18/6 - 11/8 med öppettiderna tisdagarsöndagar 10:00 - 17.00.
Entrépriset till utställningen var 50 kr, i det ingick inträde till de fyra delarna
i huset; sommarutställningen, Bergöövåningen, modelljärnvägen och den
historiska järnvägsutställningen. I år ingick inte gratis fika i entrén men de
som betalade entré erbjöds att köpa en fikakupong för 10 kr.
Utställningen blev mycket välbesökt och uppskattad med 3260 besökare.
Det är en ökning av antalet besökare med 60% mot tidigare år.
Besöksstatistik
Sommarutställning

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Besökare totalt

3246

2032

2091

1564

1953

3260

Varav utländska besökare

91

53

12*

36

28

26

Kvinnor i %, ej barn

53

53

55

55

55

58

Män i %, ej barn

47

47

45

45

45

42

* Mycket osäker siffra

Kulturavdelningen har haft två ansvariga arbetsledare anställda under
sommaren och ett antal feriearbetare i två fyraveckorsperioder. Kostnaden
för den extra personalen dessa veckor fördelades mellan
kulturavdelningen, näringslivskontoret och arbetsmarknadsenheten.
Inför sommaren målades tre sidor av Bergööhuset. Målning av framsidan
kvarstår och ska målas våren 2020. Fastighet hyrde ut odlingslådor till
allmänheten även i år och det var fullbokat och bidrog till trevnad i
området.

2.1.3 Modelljärnvägen
Modelljärnvägsföreningen har under året lagt ner mycket tid på att bygga
vidare på modelljärnvägen. Mer och mer av omgivningarna runt järnvägen
har kommit till. Föreningen har också kompletterat utställningen med en
modell för barn, bredvid den stora modellen, där tågen inte är lika ömtåliga
så att de själva kan köra tågen. Det kommer in många förfrågningar om
visningar och alla är mycket imponerade av projektet. Ryktet om modellen
har spritt sig i hela landet bland järnvägsentusiaster.
Föreningen har hållit öppet för allmänheten en kväll varannan vecka. Det
har också varit öppet en helgdag i månaden i samband med vernissager,
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konstslingan och 1: a advent. De öppna visningarna är välbesökta och
lockar alltid mycket folk. Utöver det går det bra att boka guidade visningar.
Den permanenta utställningen om järnvägens historia i Hallsberg som
ligger i magasinets bottenvåning, kompletterar modelljärnvägen på ett fint
sätt och ger besökaren en koppling mellan förr och nu.
2.1.4 Bergöövåningen

Bergöövåningen är bemannad av Karin Bergöö Larssons vänner under hela
sommarperioden. Utöver det är våningen öppen för allmänheten en lördag
i månaden i samband med vernissager i konsthallen. Det har också varit
öppet vid konstslingan och 1:a advent. Vid andra tider finns möjligheter att
boka guidade visningar. Kulturavdelningen har märkt att det är ett ökat
intresse av att besöka Bergööhuset när det finns en möjlighet att
kombinera ett besök i våningen med ett besök i modelljärnvägen.
Nyckeltal guidningar i Bergöövåningen och uthyrningar i Valvet
2019

Bergööska huset

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Guidningar Våningen

20

56

41

35

43

46

Guidningar Våningen, deltagare

516

1 023

758

723

784

895

Bokningar Valvet, externt

33

34

48

35

35

28

Bokningar Valvet, internt

29

17

21

21

6

7

Varav dygnsbokningar

21

14

22

22

21

16

Konstutställningar, Konsthallen

8

8

8

8

8

7

2.1.5 Konstmagasinet
På samma sätt som förra sommaren så ställde lokala hantverkare
gemensamt ut sina alster i konstmagasinet under juli månad i år. Det är ett
trevligt komplement till Bergööområdet under sommaren och är gratis för
besökare.

2.2 Kulturbildarkiv
Kommunens kulturbildarkiv har potential att bli en stor kulturskatt för
kommunen. Idag finns ca. 6000 bilder inskannade. En bildsamling av denna
storlek kräver organisation och struktur. Fram till våren 2019 fanns en
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anställd (subventionerad tjänst) som arbetade 25% med att skanna in
bilder från kommunens centralarkiv och bilder som skänkts till kommunen.
I dagsläget har kulturavdelningen ingen anställd som utför de
arbetsuppgifterna. Bildarkivet har varit tillgängligt via en websida, men i
och med den nya dataskyddsförordningen GDPR som trädde i kraft i maj
2018, har tillgängligheten begränsats. Numer finns bildarkivet tillgängligt
för allmänheten på Hallsbergs bibliotek.

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

3 Kulturaktiviteter
3.1 Kulturslingan
Foldern Kulturslingan visar en slinga runt centrala Hallsberg på cirka 3 km
där konstverk och sevärdheter är markerade. Sedan 2018 finns foldern
även på engelska. Slingan uppskattas både av Hallsbergs kommuninvånare
och av turister. Kulturslingan bidrar till att invånarna i Hallsberg lättare får
möjlighet att upptäcka konst och kultur som finns på sin egen ort.

3.2 Nationaldagen
Under nationaldagsfirandet vid Hallsbergs hembygdsgård
uppmärksammade kommunen de som blivit svenska medborgare under
året. Kommunstyrelsens ordförande Magnus Andersson högtidstalade och
delade ut ett diplom, en svensk bordsflagga och barnen fick en ryggsäck.

3.3 Barnkalas
Söndagen den 12 augusti anordnade kulturavdelningen ett
”Skolstartskalas” för alla barn som började förskoleklass läsåret 19/20.
Kalaset ägde rum i Stocksätterskolans idrottssal där det bjöds på
underhållning av trollkarlen Jonas Århammar. Därefter fick alla sexåringar
varsin ryggsäck och glass. Siw Lunander talade och delade ut ryggsäckarna.
Cirka 100 förskoleklassbarn dök upp på kalaset samt syskon till barnen. De
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som inte kunde komma på kalaset hade möjlighet att hämta ut sin ryggsäck
i kommunhuset.

3.4 Växla upp i Hallsberg
Istället för evenemanget ”Det svänger på Torget” som kommunen
anordnat ihop med ABF och Lions med flera de senaste 4 åren provade
kommunen tillsammans med ABF och AniAra och andra lokala föreningar
ett nytt koncept i år som kallades ”Växla upp i Hallsberg”. AniAras
konstutställning 2018 i parken där Folkets Hus tidigare stod var ett mycket
uppskattat evenemang. Det la grunden till en ny konstutställning 2019 med
föreningen AniAra som tillsammans med kulturavdelningen och ABF
utökade evenemanget med andra aktiviteter liknande det Hallsbergs
kommun tillsammans med föreningar arrangerat tidigare år under namnet
”Det svänger på Torget”. Evenemanget utökades från en dag till en hel
vecka. Det bjöds på bl. a barnteater, allsång, lokala föreningar på plats,
barnlopp, fototävling, workshops, prova-på-aktiviteter, dansuppvisning,
aktiviteter med ungdomsgården mm. Allt kulminerade på lördagen med
huvudnumret Top Cats. Många av evenemangen lockade en stor publik.
En hel vecka med aktiviteter av olika slag kräver en stor organisation och
lång framförhållning för att det praktiskt ska gå att genomföra på ett
hållbart sätt. Delaktigheten från föreningar och det civila samhället var
relativt lågt kring detta evenemang. Det gjorde att arbetsbelastningen blev
hög för både kulturavdelningens och kulturskolans personal denna vecka.

3.5 Konstslingan
Även i år deltog Hallsbergs kommun i konstslingan för Östernärke, Kumla
och Hallsberg. Bergöös höll öppet konsthallen där Ulf Lernhammar och
Christina Råhlen ställde ut. Bergöövåningen och modelljärnvägen var också
öppna. Marita Olsson Bluum och Siw Eriksson hade sina ateljéer öppna.
Utöver Bergööska huset deltog också Fossilmuseet utanför Sköllersta och
Kävesta folkhögskola. Näringslivsenheten ansvarade för öppethållandet av
Kånsta Kvarn.

3.6 Evenemangstidning
Under 2019 gav kulturavdelningen ut två stycken Evenemangsnytt. Den
första papperstidningen kom ut i början på februari och den andra i början
på september. Tidningen delas ut till alla hushåll i Hallsbergs kommun och
innehåller publika evenemang från hela kommunen.
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3.7 1:a adventsfirande på Bergöös
Söndag 1 december anordnades adventsfirande i Bergöös. Karinföreningen
anordnade traditionsenligt adventsfirande i våningen och modelljärnvägen
var öppen för alla att beskåda. Hallsbergs Bild & Konstförening höll
konsthallen öppen med en utställning av Berthel Martinson och Anntott
Parholt. Siw Eriksson och Marita Olsson Bluum hade öppet i sina ateljéer.
Parallellt med detta anordnade Svenska kyrkan en julmarknad.

4 Barn och ungdom
4.1 Kulturupplevelse för förskola och grundskolelever
Alla elever i förskoleklass-årskurs 9 samt förskolan har erbjudits en
kulturupplevelse på våren och en på hösten 2019.
Kulturaktiviteter 2019
Vårterminen
F-klass
Musikföreställning - Kompispatrullen
Åk1
Musikföreställning - Kompispatrullen
Åk 2
Cirkusföreställning
Åk 3
Ekehagens forntidsby
Åk 4
Forma i lera – Gunilla Dovsten
Åk 5
Dramaworkshop
Åk 6
Författarbesök – Rickard Pauly
Åk 7
Konstprojekt
Åk 8
Cirkusworkshop/föreställning
Åk 9
Konstprojekt (endast F-boskolan)

Skapande skola
Skapande skola
Skapande skola
Egen budget
Skapande skola
Skapande skola
Skapande skola
Skapande skola
Skapande skola
Skapande skola

Hösten
Förskola 3-5 år
Body Percussion
F-klass
Slöjdworkshop
Åk 1
Slöjdworkshop
Åk 2
Besök Bergöös
Åk 3
Forma i Lera – Gunilla Dovsten
Åk 4
Teater
Fatimas resa
Åk 5
Teater
Fatimas resa
Åk 6
Åk 7
Teater
Konsert kulturskolan
Åk 8
Dramaworkshops - framflyttat till VT20
Åk 9
Dansworkshops

Egen budget/Projekt
Skapande skola
Skapande skola
Egen budget
Skapande skola
Egen budget
Egen budget
Egen budget
Skapande skola
Skapande skola
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Lovaktiviteter

2019 kunde alla kommuner i landet rekvirera pengar från staten för att
anordna gratis sommarlovsaktiviteter för barn och unga mellan 6–15 år.
Hallsbergs kommun beviljades medel för att anordna
sommarlovsaktiviteter. Summan kommunerna tilldelades byggde på hur
många barn i kommunen som lever i en socioekonomiskt svår situation.
Aktiviteter anordnades i kommunens regi och av föreningar som kunde
ansöka om bidrag från kommunen för att göra gratisaktiviteter.
Fritidsavdelningen tog över ansvaret för att administrera bidraget men
kulturavdelningen gjorde programbladet. De statliga medel som delades ut
2018 för att anordna lovaktiviteter övriga lov drogs in.
4.2.1 Sportlov
Vecka 8 under sportlovet anordnades aktiviteter för barn arrangerade av
idrottsföreningar, ungdomsgårdar, Alléhallen, biblioteket med flera.
Föreningarna fick 100 kr för varje ledarledd timme. Ett program delades ut
till eleverna via skolorna. På biblioteket anordnades författarbesök och
pysselaktiviteter. (Se sportlovsprogram)
4.2.2 Höstlov
Vecka 44 ägde höstlovet rum. Alla föreningar erbjöds anordna aktiviteter
för barn och ungdomar under lovet. Föreningarna fick 100 kr för varje
ledarledd timme. (Se höstlovsprogram)
4.2.3 Sommarlov
Under sommarlovet skapades ett gediget program med en stor variation av
aktiviteter med hjälp av de statliga sommarlovspengarna.
(se sommarlovsprogram)

5 Bidrag och stöd
Under året har kulturavdelningen delat ut kulturföreningsbidrag,
evenemangsbidrag och aktivitetsstöd.
Bidrag till handikapporganisationer, som spänner över hela Sydnärke,
hanteras gemensamt med tjänstemän från övriga kommuner. Även bidrag
till studieförbund betalas ut efter en gemensam uträkningsmall i Sydnärke.
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6 Övrigt
6.1 Stipendier
16 december, under årets sista Kommunfullmäktige, delades Hallsbergs
kommuns tre stipendier ut. Stipendiaterna var:
Årets Eldsjäl – Maude Larsson
Årets Idrottsutövare – Caroline Käck
Årets Miljöprofil – Benjamin Lundqvist
Årets kulturstipendiat – Curt Fröberg

7 Biblioteket
7.1 Större händelser under 2019
Biblioteket har under 2019 fortsatt arbeta med de fleråriga projekt som
påbörjades 2018:




Digitalt först med användaren i centrum – som är
kompetensutveckling för bibliotekspersonal.
Bokstart – för att stimulera språkutveckling för de minsta barnen.
Örebro län läser och skriver – Årets tema var identitet, tillhörighet
och rötter, med utgångspunkt från boken ”En droppe midnatt” av
Jason ”Timbuktu” Diakité.

I slutet av året anslöt sig biblioteket till filmtjänsten Cineasterna, vilket
innebär att den som är inskriven som låntagare på Hallsbergs bibliotek kan
gå in och låna strömmande film via nätet.
Ett utvecklingsarbete har påbörjats för att skolbiblioteken i högre grad ska
vara en del i grundskolans undervisning. Målsättningen är att skola och
bibliotek ska vara naturliga samarbetspartners när det gäller att stödja
elevernas lärande att hitta relevant information och värdera källor samt att
inspirera till läsning.

7.2 Verksamhet
I Hallsbergs kommun erbjuds folkbiblioteksverksamhet genom
huvudbiblioteket i Hallsberg samt två filialer, i Pålsboda och Hjortkvarn.
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Huvudbiblioteket i Hallsberg har öppet 36 timmar i veckan måndag-fredag.
Under perioden september-april är biblioteket även öppet tre timmar på
lördagar.
Inom biblioteksverksamheten arbetar 9 personer: 1 bibliotekschef,
4 bibliotekarier och 4 biblioteksassistenter.

Antalet besökare på Hallsbergs bibliotek uppgick till 59 489 personer. En
liten ökning med 372 personer jämfört med 2018. Det får ses som ett bra
besöksantal för 2019 då siffrorna för 2018 innehöll många extra besökare,
eftersom biblioteket var förtidsröstningslokal inför valet.
Den sammanlagda utlåningen på huvudbibliotek och filialer uppgick till ca
54 000 lån. En minskning med ca 2 400 utlån i jämförelse med föregående
år. Eftersom biblioteket sköter och bemannar skolbiblioteken sker lån och
besök av skolelever där, i stället för på folkbiblioteket, vilket innebär att de
flesta utlån av barn- och ungdomsböcker hamnar i skolbibliotekens
statistik. Förutom skollån så får barn och ungdomar även låna hem böcker
från skolbiblioteken.
Biblioteksverksamhet låter sig inte mätas enbart i utlåningsstatistik. Många
kommer till biblioteken för att göra andra saker än att låna, som att
studera, läsa, använda datorer eller delta i någon aktivitet.
Folkbiblioteket är till för alla och har ett brett uppdrag som omfattar
litteratur, informationsförmedling, kultur och att vara en mötesplats.
Biblioteket utgör en demokratisk mötesplats som värnar yttrandefriheten
och bidrar till det livslånga lärandet.
Att utan kostnad tillgängliggöra medier i olika former och att främja läsning
är grunden i verksamheten.
Biblioteket ska även verka för att öka den digitala kompetensen hos
allmänheten, både när det gäller att kunna använda digitala tjänster i
vardagen samt kunna söka fram information man behöver.
Det finns sju publika datorer på huvudbiblioteket och möjlighet att skanna,
göra utskrifter samt kopiera.
Tillsammans har folkbiblioteken ca 60 000 böcker och andra media.
Besökarna har haft tillgång till 9 dagstidningar och ca 50 tidskrifter.
I bibliotekets katalog på nätet kan man söka, reservera och låna om böcker
samt låna e-böcker och e-ljudböcker.
Talböcker lånas ut till synskadade, dyslektiker och andra som har
läsnedsättning. Möjligheter att själv kunna ladda ned sina talböcker från
nätet finns också, om man via biblioteket blir registrerad som
talbokslåntagare hos MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.
Bokdepositioner har körts ut till bland annat äldreboenden och daglig
verksamhet. Transporterna sköts av några personer från daglig verksamhet
tillsammans med deras personal.
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En bokcirkel för vuxna har träffats regelbundet under året, tillsammans
med en bibliotekarie, här på Hallsbergs bibliotek.

7.3 Programverksamhet
Biblioteket strävar efter att erbjuda kulturupplevelser genom främst
författaraftnar, föreläsningar och utställningar.
Till föreläsningar och utställningar är inriktningen att till största delen anlita
personer med anknytning till Hallsberg med omnejd.
7.3.1 Författarbesök och föreläsningar
Under årets författaraftnar blev det möten med författarna Magnus
Västerbro, Maria Gustavsdotter och Maja Hagerman. Vid ett tillfälle
berättade Astrid Lindén och Clas Thor om en resa till litteraturens England.
Två visaftnar arrangerades där Tord Henriksson från Hallsberg sjöng och
berättade om Olle Adolphson samt Ruben Nilsson.
Föreläsningar i övrigt var:
Pelle Blohm - berättade om sin tid som Sveriges första fotbollsproffs i Kina
samt om den självbiografi han skrivit.
Filmen ”Enslingen på Bockön”
Ingvar Björck, Östansjö - vid två tillfällen visade han film från egna resor i
Sydamerika.
7.3.2 Utställningar
Bibliotekets lilla utställningshörna har haft nya utställare i princip varje
månad. Det finns många amatörkonstnärer som är glada åt att få ställa ut
ett urval av sina verk. Det har märkts att det finns ett behov av en sådan
plats i kommunen. Det har också varit utställningar av skolelever samt
föreningar och organisationer.
7.3.3 Barn och unga
Internationella barndagen firades tillsammans med Rädda Barnen sista
helgen i september. På biblioteket uppträdde trollkarlen Frank Phoenix
under lördagens öppethållande.
Under sportlovet, påsklovet och läslovet/höstlovet arrangerades olika
program för barn på biblioteket. Det var främst pyssel i olika former.
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En läsklubb för barn i mellanstadieåldern, Bokslukarna, har ordnats på
Hallsbergs bibliotek vid ett tillfälle per skollov. Varje träff har haft ett
särskilt tema.
Bibliotekets sommaraktivitet för barn, Läsugglan, genomfördes även i år.
Den som läste fem böcker under sommarlovet fick en bokgåva.
I årets läsfrämjande projekt mellan biblioteken i Örebro, Örebro län läser
och skriver, var i år den huvudsakliga målgruppen ungdomar. Biblioteket
samarbetade därför med ungdomsgården. Ett antal skrivar-workshops
erbjöds under hösten och arrangerades i Kubens lokaler. De tillfällena föll
mycket väl ut bland de deltagande ungdomarna.

7.4 Barn- och skolverksamhet
I Hallsbergs kommun är folkbiblioteket delaktigt i skolbiblioteksarbetet och
sköter medieförsörjning och bemanning av grundskolornas bibliotek.
Samtliga grundskolor i kommunen har bemannade skolbibliotek minst en
halv dag i veckan. Varje låg- och mellanstadieklass har regelbundna
lånetider, då de träffar personal från biblioteket.
Pedagogerna på kommunens skolor och förskolor har möjlighet att beställa
bokväskor. Det kan t.ex. vara olika teman eller flera exemplar av samma
titlar för ”kompisläsning”. En bok-pool med barnböcker finns på Hallsbergs
bibliotek avsedd för dessa utskick.
Målsättningen för utvecklingen av skolbiblioteken är att ta ytterligare steg i
arbetet för att uppnå det som står i läroplanen fr o m 2018:
”…att skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för
att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.”
För att nå dit är det av största vikt att skolledning och lärare kan se
skolbibliotekets personal som en naturlig samarbetspartner. Att
skolbibliotek ses mer som en funktion än enbart ett bokrum.
Hallsbergs bibliotek har även i år fått 50 000 kronor i statsbidrag för inköp
av barn- och ungdomsböcker till folk- och skolbibliotek. Förutsättningar för
dessa pengar är att det finns en läsplan och biblioteksplan som tydligt
presenterar ett samarbete mellan skola och folkbibliotek. Dessutom får
kommunen inte ha minskat sitt eget medieanslag jämfört med tidigare år.
Alla fyraåringar inbjuds via Barnavårdscentralerna i samband med 4årskontrollen att hämta en barnbok som gåva på närmaste bibliotek.
Barnbibliotekarien har varit ute på olika träffar för föräldrar och mindre
barn och pratat om böcker och läsning. Familjecentralen har haft besök på
biblioteket inlagt i sitt program vid några tillfällen.
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I och med deltagandet i det länsgemensamma projektet Bokstart har
kontakter inletts med personal på BVC. Målgruppen för projektet är
föräldrar och andra vuxna kring de riktigt små barnen, med syfte att stärka
barns språkutveckling.

Ulrika Johansson
Kulturchef
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Information Sommarutställning 2020
Ärendebeskrivning

Varje år så arrangerar bildningsförvaltningen i Hallsbergs kommun en sommarutställning i Bergöös. I
år planerar bildningsförvaltningen att ha en vandringsutställning med namnet #ingenlitenlort. Den
utställningen handlar om Astrid Lindgren som opinionsbildare och om vikten av att våga göra sin röst
hörd. Utställningen planeras fortgå under perioden 23 juni – 9 augusti 2020.

Förslag till beslut

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

Ärendet

Varje år så arrangerar bildningsförvaltningen i Hallsbergs kommun en sommarutställning i Bergöös.
Förra året genomförde bildningsförvaltningen utställningen Tocken Carl, som handlade om Carl
Larssons liv. Utställningen blev mycket uppskattad och besöktes av totalt 3000 personer.
Den succén vill bildningsförvaltningen följa upp med något minst lika intressant. I år planeras för att
ha en vandringsutställning med namnet #ingenlitenlort. Den utställningen handlar om Astrid
Lindgren som opinionsbildare och om vikten av att våga göra sin röst hörd. Utställningen har tre
teman som bildar tre rum, barnrättsrummet, djur-, natur- och miljörummet och fred-, demokrati och
jämlikhetsrummet.
Utställningen berör aktuella samhällsteman och vänder sig till både barn och vuxna. Utställningen
planeras fortgå under perioden 23 juni – 9 augusti 2020.
Utställningen är producerad av Astrid Lindgren Näs på uppdrag av stiftelsen för bevarandet av Astrid
Lindgrens gärning.
Mer information om utställning finns via bifogad länk:
https://astridlindgrensnas.se/utstallningar/ingenlitenlort_vandrande/
☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Bildningsförvaltningen
Fredrik Nordvall

Ulrika Johansson

Förvaltningschef

Kulturchef
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Tjänsteskrivelse

Datum 2020-01-24

Sida 1 av 1

Dnr:19/BIN/185

Revidering av kulturplan och biblioteksplan
Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsutskottet beslutade i maj 2019 att revidera Hallsbergs nuvarande kulturplan och
biblioteksplan. Arbetet har försenats med anledning av att dåvarande kulturchef slutade i september
2019 och ny ordinarie kulturchef tillträdde i december 2019. Bildningsförvaltningen önskar nu få
fram till maj 2020 på sig att revidera båda planerna

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att revideringen av Hallsbergs
kommuns kulturplan och biblioteksplan görs under våren 2020.

Ärendet

Kultur- och fritidsutskottet beslutade i maj 2019 att revidera Hallsbergs nuvarande kulturplan och
biblioteksplan. Uppdraget gavs till dåvarande kulturchef. Dåvarande kulturchef slutade sin anställning
i Hallsbergs kommun 1 september 2019. Under rekryteringsperioden av en ny kulturchef så har
förvaltningen haft en tillförordnad kulturchef. Ny kulturchef rekryterades under hösten och tillträdde
sin tjänst i mitten av december 2019.
Med anledning av detta så har bildningsförvaltningen haft svårt att hinna med och slutföra
revideringen av kulturplan och biblioteksplan.
Trots att tidsplanen ej kunnat hållas så ser vi en fördel med att revideringen senareläggs.
1. Den nya kulturchefen kan nu sätta sig in i de båda planerna och vara delaktig i innehållet som
kulturchefen ska arbeta med de kommande åren.
2. Att samköra revideringen av kulturplanen och biblioteksplanen ser bildningsförvaltningen är
en fördel då olika frågor kan synkroniseras.
3. Regionens nya kulturplan gäller från 2020 och har en viss påverkan på innehållet i
kommunens kulturplan och biblioteksplan. Riktlinjer från den regionala kulturplanen hinner
nu bildningsförvaltningen bearbeta och använda som underlag till våra planer.
Bildningsförvaltningen föreslår därför kultur- och fritidsutskottet besluta att revideringen av
Hallsbergs kommuns kulturplan och biblioteksplan görs under våren 2020.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Bildningsförvaltningen
Fredrik Nordvall

Ulrika Johansson

Förvaltningschef

Kulturchef
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