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Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2022-04-21  

Tid och plats  

2022-04-21 klockan 09:00-12:30, Heby kommunkontor, sammanträdesrum Tegelbruket  

Beslutande ledamöter 

Anders Pettersson (S) ordförande, Ingela Wikander (KD), Marga Karttunen (SD), Torbjörn Ivarsson (-), Åsa 

Johansson (C) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 

Peter Jansson, tf. enhetschef §§ 25-29, Rebecka Berg, nämndsekreterare, Jenny Tobiasson, 

nämndsekreterare, Anders Eklund, fritidsintendent, Joel Lindh, kulturutvecklare, Stina Röjerås, bitr. 

enhetschef/landsbygdsutvecklare §§ 22-26, Marianne Helgesson, biblioteksassistent §§ 22-24, Madelene 

Carlén, bibliotekarieassistent §§ 22-24, Ingela Örneholm, förvaltningsekonom §§ 22-27, Elise Teinler, 

administrativ handläggare §§ 26-27 

 

Tid och plats för justering 

2022-04-21 klockan 12:30, Heby kommunkontor 

Justerade paragrafer 

22- 29  

Underskrift 

 _______________________________________________________________  

Rebecka Berg, sekreterare 

 _______________________________________________________________  

Anders Pettersson, ordförande 

 _______________________________________________________________  

Torbjörn Ivarsson, justerare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-04-21 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-04-21 

Datum då anslaget tas ned 

2022-05-13 

Underskrift 

_________________________  

Rebecka Berg 
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Kfn § 22   

Revidering av föredragningslistan 

Beslut 

 Föredragningslistan fastställs. 
 

Sammanfattning 

Ingela Wikander (KD) anmäler en övrig fråga gällande konstgräsplanen i Heby. Frågan besvaras 
under punkten ”Förvaltningen informerar”.  
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Kfn § 23 Dnr KFN/2022:8 002 

Anmälan av delegationsbeslut 
Beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen och lägger delegationsbesluten till 
handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Lista delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämndens sammanträde 21 april 2022 föreligger. 

 

Beslutsunderlag 

Lista delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämndens sammanträde 21 april 2022. 
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Kfn § 24 Dnr KFN/2022:2 105 

Information om projektet "Stärkta bibliotek" 

Beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 

Två biblioteksassistenter informerar nämnden om arbetet med projektet ”Stärkta bibliotek”, 

vilket är ett statsbidrag som kommunen sökt från Kulturrådet. Syftet med bidraget är att öka 

utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Det är ett tillfälligt stöd till 

kommunerna som Kulturrådet fördelar på uppdrag av regeringen. I Heby kommun arbetas det 

bland annat med minneslådor för äldre och ”Må bra på spa”, ett evenemang riktat till flickor 13-19 

år, inom ramen för projektet.  

Syftet med minneslådorna är att stimulera minnet hos bland annat äldre personer genom att 

samla saker på olika teman så som barndom, hembygd och semester i olika lådor. Lådorna lånas 

sedan ut på samma sätt som ett boklån via biblioteken. Det finns även litteraturförslag kopplade 

till varje låda. Efter avslutat projekt är förhoppningen att minneslådorna ska kvarstå inom 

bibliotekens ordinarie verksamhet.  

”Må bra på spa” är ett samarbete mellan olika förvaltningar i kommunen, föreningar och kyrkan 

som hålls på Tärnsjö bibliotek. Det riktar sig till flickor 13-19 i år i kommunen och är 

kostnadsfritt. Förutom att erbjuda olika spabehandlingar arrangeras även högläsning och 

skrivövningar vid träffarna.  

 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information.  

 

 

 

Delges 
Biblioteksassistenter  
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Kfn § 25 Dnr KFN/2022:3 042 

Ekonomisk uppföljningsrapport, februari 2022 

Beslut 

 Ekonomisk uppföljningsrapport för februari 2022 godkänns. 
 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden redovisade en positiv avvikelse mot budget på 1,5 miljoner kronor 

per sista februari 2022. Det positiva resultatet för februari beror på en periodisering av 

föreningsbidragets budget som inte matchar gjord utbetalning av bidrag. 

I årets budget för sim- och sporthall är det budgeterat intäkter för simhallsbesök efter ett 

normalår, vilket vi vet att vi inte kommer nå då simbassängerna kommer vara stängda under 

ombyggnationen. Resultatet är redan påverkat i januari och februari. 

Projekten påverkar inte resultatet då det är en nettoredovisning. 

 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport per 28 februari 2022. 

 

Delges + bilaga 
Kommunfullmäktiges revisorer 
Förvaltningsekonom 
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Kfn § 26 Dnr KFN/2022:2 105 

Förvaltningen informerar 

Beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen. 
 

 

Sammanfattning 

Förvaltningen informerar nämnden om vad som är aktuellt inom enheten. Informationen berör 

bland annat: 

 Pågående arbete med budget 2023, plan 2024-2025 

 Arbetet inom sim- och sporthallarna under 2022 

 Nytt administrativt system för musikskolan 

 Anmälningar till Fun Camp 2022  

 Konstinköp till nya vård- och omsorgsboendet  

 Konstgräsplanen i Heby 

 Föreningsstöd 

 Föreningsträff  

 Föreläsning med Martin Boquist om ledarskap 

 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information.  
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Kfn § 27 Dnr KFN/2022:10 041 

Målstyrning i Heby kommun 
Beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen. 
 Förvaltningen får i uppdrag att presentera förslag på effektmål för 2023 på nämndens 

sammanträde i maj. 

 

Sammanfattning 

Mål- och resultatstyrning är politikens verktyg för att styra kommunen. Kommunens 

förtroendevalda ansvarar för att prioritera och formulera långsiktiga mål för nämnderna och 

kommunen som helhet. Kommunens förvaltningar/verksamheter arbetar sedan för att uppnå de 

politiska mål som kommunfullmäktige och nämnder fattat beslut om. Målen i Heby kommun ska 

ha ett tydligt fokus på nyttan som skapas för våra medborgare och på de som använder våra 

tjänster. 

Visionen är kommunens mest övergripande mål och denna visar färdriktning och ambitionsnivå. 

Inriktningarna beslutas av kommunfullmäktige med avstamp i visionen. Inriktningarna pekar ut 

generella områden som Heby kommun prioriterar. Inriktningarna gäller för samtliga nämnder 

och bryts på nämndnivå ned till effektmål för nämndens arbetsområde. 

Effektmålen visar vägval och riktning. Effektmålen är nämndens styrning av förvaltningarna och 

ska uttrycka vad nämnden vill att förvaltningen prioriterar, samt vilken effekt man vill se att 

förvaltningens arbete genererar. 

2022 har kultur och fritidsnämnden sju effektmål varav två är gemensamma med andra nämnder: 

 Med gemensamma krafter mellan utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och 
vård och omsorgsnämnden ska barns och ungas upplevelse av god psykisk hälsa och 
därmed förutsättningar för att klara skolgången öka (gemensamt med vård- och 
omsorgsnämnden och utbildningsnämnden). 
 

 Alla unga och unga vuxna ska vara rustade för att bli självförsörjande samt kunna verka 
som samhällsmedborgare (gemensamt med vård- och omsorgsnämnden och 
utbildningsnämnden). 
 

 Vi ska främja god hälsa genom att erbjuda ändamålsenliga och trygga mötesplatser för 
rekreation, socialisering och delaktighet. 
 

 Heby kommuns livsstil ska framhävas och våra olika orters särprägel lyftas. 
 

 Vi ska främja miljömedvetenhet i samhället, samt arbeta utefter rutiner och metoder 
som gynnar vårt klimat och begränsar negativa miljöavtryck. 
 

 Kultur- och fritidsutbudet ska vara brett, hålla god kvalitet och vara behovsstyrt. 
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 Invånarna ska känna till vad vi gör och vad vi erbjuder, samt känna sig delaktiga i de 
beslut som berör dem. 
 

Under våren bereder nämnden 2023 års effektmål för att i juni besluta dessa preliminärt. 

Effektmålen beslutas sedan formellt i och med antagande av verksamhetsplan med detaljbudget 

i december. 

Delges 
Tf. enhetschef kultur och fritid 
Administrativ handläggare 
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Kfn § 28 Dnr KFN/2019:8 800 

Projekt- och tidsplan för konstinventering 
Beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden ger inventeringsansvarig i uppdrag att skriftligen redogöra för 

projekt- och tidsplan för konstinventeringen vid nämndens sammanträde i maj. Underlaget 

delges kommunfullmäktiges revisorer.  

 

 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har delgivits beslut från kommunfullmäktiges revisorer (Kf rev § 35) 

där revisionen vill ta del av aktuell projekt- och tidsplan för pågående konstinventering. 

Konstinventeringen har vid tidigare träff med kultur- och fritidsnämnden rapporterats som 

färdig. Detta var dock en miss då konstinventeringen fortsatt är ett pågående arbete, varför 

revisionen vill se en aktuell projekt- och tidsplan. 

Kultur- och fritidsnämnden fick under år 2019 en förfrågan från kommunfullmäktiges revisorer 

gällande att genomföra en kontroll av den konst som kommunen äger och förvaltar. 

Konstinventeringen hade således precis startats när coronapandemin drabbade Sverige. Under 

pandemin har det varit uppehåll i arbetet då Heby kommun uppmanat personal att i möjligaste 

mån inte vistas i kommunens lokaler och många verksamheter minimerat tillgången för externa 

besökare. 

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 14 mars redogjorde inventeringsansvarig för 

nuläget för arbetet. Nämnden fick då information om att arbetet kommer startas upp igen under 

våren 2022 då det återigen är möjligt att bland annat besöka och inventera konsten på 

kommunens vård- och omsorgsboenden. Det konstaterades även att det framöver behöver föras 

en diskussion kring hur kommunen ska hantera konstinnehavet och vilka regler som ska finnas 

kring exempelvis inköp av konst. 

Med anledning av att revisionen vill se projekt- och tidsplan för arbetet ger kultur- och 

fritidsnämnden inventeringsansvarig i uppdrag att skriftligen presentera detta för nämnden. 

Underlagen ska sedan delges kommunfullmäktiges revisorer.  

 

 

Delges 
Kommunfullmäktiges revisorer 
Inventeringsansvarig 
Tf. enhetschef kultur och fritid 
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Kfn § 29 Dnr KFN/2022:1 105 

Information och rapporter 
Beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.  

 

Sammanfattning 

Utöver de handlingar som föreligger vill kultur- och fritidsnämnden vid varje sammanträde betona 

tidigare beslut (Kfn § 55, 20 september 2021) gällande beaktande av barnkonsekvensanalys i 

nämndens beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Ks § 65, 29 mars 2022. 

Trygghetsrådets sammanträde 7 mars 2022, protokoll. 

Attestlista april 2022. 

 

 

 

 

 

 

 


