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 Kfn § 30  

Revidering av föredragningslistan 

Beslut 

• Ärendet ”Utredning kulturskola” [Dnr KFN/2021:14] flyttas fram och blir punkt 7 på 
dagordningen. 
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Kfn § 31 Dnr KFN/2021:14 613 

Utredning kulturskola 
Beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.  
 

Sammanfattning 
I mål och budget 2022, plan 2023-2024 som antogs av kommunfullmäktige 23 november (Kf § 
112/2021) fastslogs för kultur- och fritidsnämndens del bland annat en prioritering gällande ökad 
personalkapacitet på musikskolan. Detta sågs som ett första steg mot att bilda en kulturskola. Med 
anledning av detta önskade kultur- och fritidsenheten i december 2021 att få ett 
utredningsuppdrag från kultur- och fritidsnämnden för att under 2022 kunna presentera ett 
underlag gällande förutsättningarna för en övergång från musikskola till kulturskola. 
Utredningsuppdraget beslutades av kultur- och fritidsnämnden i Kfn § 80, 13 december 2021. 
Frågeställningar och upplägg för utredningen presenterades sedan för nämnden 14 februari 2022 
(Kfn § 7/2022).  

På dagens sammanträde presenterar kulturutvecklare resultaten som hittills framkommit av 
genomförd utredning gällande övergång från musikskola till kulturskola. Utredningen i sin helhet 
presenteras i tjänsteskrivelse daterad 9 maj 2022. Nedanstående punkter föreslås i utredningen: 

• Utredningen föreslår att ge förvaltningen i uppdrag att ombilda musikskolan till 
kulturskola. 
 

• Utredningen föreslår att under en femårsperiod succesivt höja ram och investeringar för 
att skapa en kulturskola med ett fullvärdigt utbud och med geografisk spridning. 
 

• Samtliga kommuner inom Region Uppsala har valt att ha en personalansvarig för 
kulturskolan och det verkar vara en viktig ingrediens för att utveckla verksamheten från 
musikskola till kulturskola. Utredningen föreslår därför likt tidigare utredning att en 
särskild chefstjänst upprättas som kulturskolechef/rektor på minst halvtid. 
 

• För att genomföra organisationsförändringen med allt det innebär för verksamhet, 
personal och elever behövs en tidsplan och en investeringsbudget för övergång gällande 
inventarier, lokaler, skyltning och en öppning som alla kommunens barn har möjlighet att 
ta del av. Exempel: Första året 500 i investering, därefter 150 per år samt 600 i ram första 
året och därefter 300. Totalt 2 miljoner på tre år. 

 

Utöver ovan presenterade förslag lyfter utredningen även att det vid en satsning och övergång till 
kulturskola skulle krävas fokus på att utveckla ledning/styrning för att genomföra 
verksamhetsförändringar gällande exempelvis arbetsmiljö, fortbildning, samverkan och särskilda 
satsningar.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 9 maj 2022.  
 

Förslag 
Anders Pettersson (S), ordförande, föreslår kultur- och fritidsnämnden att besluta: 

• Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.  
 

Förslagsordning 

Ordföranden ställer det egna förslaget mot avslag och finner att nämnden bifaller förslaget.  

 
Delges 
Kulturutvecklare 
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Kfn § 32 Dnr KFN/2022:2 105 

Information från kommunens ungdomscoacher 
Beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.  
 

Sammanfattning 
Kommunens två ungdomscoacher besöker nämndens sammanträde för att informera om sitt 
arbete. Projektet med ungdomscoacher finansieras av medel ur Heby kommuns sociala 
investeringsfond. Kommunstyrelsen beslutade 26 april 2022 (Ks § 87, 26 april 2022) att 
finansiera projektet Ungdomscoacher med 375 tusen kronor år 2022 samt 750 tusen kronor år 
2023 inom ramen för sociala investeringar. Medel har tidigare beviljats för att anställa 
ungdomscoacher 2021 och första halvåret av 2022. 

Ungdomscoachernas arbete riktar sig mot åldersgruppen 13-19 år och handlar mycket om att 
bygga kontakter med kommunens ungdomar, både på skoltid och inom kommunens 
fritidsverksamhet. Ungdomscoacherna har också skapat kontakter med bland annat 
Trygghetsteamet och elevhälsan. I sitt arbete har ungdomscoacherna identifierat behov av 
aktiviteter för kommunens ungdomar. De har också noterat att det finns behov av fler aktiviteter 
och mötesplatser i de norra delarna av kommunen.  

Ungdomscoacherna är en viktig resurs i arbetet med barn och unga i Heby kommun och för att nå 
uppfyllelse av det nämndgemensamma effektmålet för barn och unga. Ungdomscoacherna 
kommer under kommande period att arbeta vidare med samverkan mellan berörda förvaltningar. 
Framöver kommer ungdomscoacherna även samarbeta med kommunens närvaroteam för att 
kommunen ska kunna samordna och nyttja resurserna på bästa möjliga sätt.  

 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 
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Kfn § 33 Dnr KFN/2020:17 001 

Vidtagna åtgärder utifrån kommunstyrelsens internkontroll 
2021 
Beslut 

• Återrapportering av kommunstyrelsens internkontroll 2021, 4 maj 2022, godkänns. 
 

 

Sammanfattning 
I december 2021 gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att vidtagna och planerade 
åtgärder, för de brister som konstaterades i genomförd internkontroll av kommunens 
upphandlingsverksamhet, skulle återrapporteras i juni 2022.  

Kultur- och fritidsnämnden hade enbart en leverantör från vilken man gjort inköp utan att 
upphandling genomförts. Biblioteksverksamheten använder sig av SKR:S ramavtal med Adlibris 
när de köper in olika typer av media. Adlibris sortiment täcker dock inte verksamhetens behov och 
ljudboks- samt recensionstjänster finns idag bara att köpa in av BTJ Sverige AB. Verksamheten 
saknar alltså avtal för dessa inköp men det finns också bara en leverantör. 

I december konstaterades att ett avtal borde tas fram för att kunna få inköpsrabatter samt att 
förvaltningen behövde titta närmare på SKR:s ramavtal på e-böcker och ljudböcker. I och med den 
organisationsöversyn som pågår samt att ansvarig chef sade upp sig i början på 2022 har detta 
arbete inte kunnat påbörjas. Verksamheten är medveten om behovet och kommer att kontakta 
upphandlare för stöd i detta arbete. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 4 maj 2022. 
Kfn § 79, 13 december 2021. 
Ks § 245, 1 december 2021 + bilaga. 

 
Delges 
Kommunstyrelsen 
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Kfn § 34 Dnr KFN/2022:10 041 

Preliminära effektmål 2023, diskussion 
Beslut 

• Förvaltningen får i uppdrag att presentera förslag på preliminära effektmål för 2023 på 
nämndens sammanträde i juni. 

 

Sammanfattning 
På kultur- och fritidsnämndens sammanträde i april fördes en allmän diskussion om nämndens 
effektmål 2023. Utifrån att en översyn av effektmålsarbetet i Heby kommun kommer att göras 
efter valet valde i höst landade nämnden i att inte ta fram några nya mål för 2023. Efter 
utvärdering av existerande mål valde nämnden också att två av målen inte skulle förnyas då dessa 
har haft mindre bäring på den egna verksamheten och att det var bättre att lägga ett tydligare 
fokus på de effektmål som ger tydligare prioriteringar för nämndens verksamhetsområden. 

Kultur- och fritidsnämnden har två gemensamma effektmål som föreslås gälla även 2023. Dessa 
effektmål är gemensamma med utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. 

• 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. 
 
Tillhörande mått: 

- Ungas psykiska välbefinnande ska öka. 
- Ungas sociala välbefinnande ska öka. 
- Ungas emotionella välbefinnande ska öka. 

 
• Alla unga och unga vuxna ska vara rustade för att bli självförsörjande samt kunna verka 

som samhällsmedborgare. 
 
Tillhörande mått:  

- Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd 
gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun ska öka. 

- Unga vuxna med försörjningsstöd ska minska. 
- Andelen öppet arbetslösa eller sökande i program i åldrarna 18 - 24 år ska minska. 

 

Utöver de två gemensamma effektmålen föreslås tre egna effektmål: 

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

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

som berör dem. 
 

Vid sammanträdet i april lyfte nämnden att tillhörande mått behöver ses över för att bättre spegla 
effekten av det arbete som görs kopplat till målen. Förvaltningen arbetar med att ta fram nya mått 
som känns relevanta för verksamheten och som är intressanta att analysera och följa över tid.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 4 maj 2022. 

 
Delges 
Administrativ handläggare 
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Kfn § 35 Dnr KFN/2022:3 042 

Kvartalsrapport per 31 mars 2022, kultur- och fritidsnämnden 
Beslut 

• Uppföljningsrapport per 31 mars 2022 godkänns. 
 
 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden följer budget för första kvartalet 2022. 

Då stora bassängen i Heby Arena är stängd har verksamheten tappat inkomster i förhållande till 
budget för januari till mars men samtidigt har nämnden fått hyresreduktion för kvartal ett på 
0,4 Mkr. Nämnden är också beviljad en hyresreduktion för resten av året motsvarande 1,5 Mkr. 

Genom att inte tillsätta vakanta tjänster och omplacera personal har verksamheten kunnat 
balansera kostnader och intäkter i enlighet med budget under årets tre första månader. Delar av 
personalen under kultur- och fritidsenhetens verksamhetsområde har fått lägga om sitt arbete 
men genom att arbeta flexibelt har verksamheterna kunnat maximera sitt utbud trots att delar av 
Heby Arena varit stängd. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 28 april 2022. 
Kvartalsrapport per 31 mars 2022, kultur- och fritidsnämnden. 

 

 

 

 
Delges + bilaga 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges revisorer 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Förvaltningsekonom 
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Kfn § 36 Dnr KFN/2022:10 041 

Budget 2023, plan 2024-2025, information 
Beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.  
 

Sammanfattning 
Tf. enhetschef informerar nämnden om pågående arbete med mål och budget 2023, plan 2024-
2025. 

 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 
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Kfn § 37 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: 

• Renoveringen av Heby Arena  
• 100-årsfirande Vittinge IK 
• Konsertkarusellen 2022-2023 
• Upplandsstiftelsen 50 år  
• Träff med RF-SISU  
• Invigning konstgräsplan Heby 
• Konst till nya vård- och omsorgsboendet 
• Personal och organisation  
• EU-finansierat studiebesök i Tyskland med fokus på föreningsliv och hälsa 
• Musikskolans avslutningskonserter 

 

Beslutsunderlag 
Muntlig information.  
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Kfn § 38 Dnr KFN/2019:8 800 

Projekt- och tidsplan för konstinventering 
Beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag på tidsplan för det fortsatta arbetet med 
konstinventeringen. 

• Underlaget delges kommunfullmäktiges revisorer. 
 
 

Sammanfattning 
Efter beslut i kultur- och fritidsnämnden påbörjades hösten 2019 en inventering av konstverk 
som tillhör kommunen. Sedan tidigare finns några olika sammanställningar som delvis inte 
stämmer överens, de är nu samlade i ett större dokument där dock många uppgifter saknas eller 
kan vara inaktuella. Coronapandemin 2020 medförde att arbetet pausades, på grund av 
restriktioner gick det inte att besöka de aktuella lokalerna. Några konstverk har ändå inventerats 
och fotograferats när möjlighet har funnits, bland dem den större samling av Bengt Erikssons 
papier maché-skulpturer som förvaras i Folkets hus i Heby. 
 
Under förutsättning att restriktioner för coronapandemin inte förändras kan arbetet nu fortsätta 
enligt tidigare intentioner utifrån nedanstående tidsplan: 

• Vår och sommar 2022 - Fortsatt inventering av konstverk på plats, jämförelse med 
tidigare sammanställningar. Förutsätter tillgång till de lokaler där konsten finns (skolor, 
vårdhem, kontor). 

• Höst 2022 - Utarbetande och sammanställning av en samlad aktuell inventering: vilka 
konstverk finns, var finns de och så vidare? 

 

En diskussion bör föras om vilka resurser som kan läggas på detta, det vill säga vilken nivå 
inventeringen ska göras på. Om allt ska fotograferas kommer det att ta betydligt längre tid, men 
man får då en tydlig dokumentation. På längre sikt bör även en mer övergripande diskussion leda 
fram till regler kring hantering, inköp och förvaring av konst som tillhör kommunen, sådana 
regler saknas idag. 

Inventeringsansvarig ser inte några konsekvenser för andra nämnder annat än att de godkänner 
och underlättar tillträde till sina olika lokaler, till exempel genom en skrivelse till de som berörs. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 4 maj 2022.  

 
Delges 
Kommunfullmäktiges revisorer 
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Kfn § 39 Dnr KFN/2022:2 105 

Rekrytering och organisation, information 
Beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.  
 

Sammanfattning 
Tf. enhetschef informerar om pågående arbete med kultur- och fritidsenhetens organisation samt 
rekrytering av tjänsterna som kultur- och fritidschef samt biträdande kultur- och fritidschef. 

 

Beslutsunderlag 
Muntlig information.  
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Kfn § 40 Dnr KFN/2022:14 023 

Utredning gällande bisysslor 
Beslut 

• Förvaltningen får i uppdrag att utreda bisysslor bland kultur- och fritidsenhetens 
anställda.  

 
 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden önskar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda eventuella bisysslor 
hos kultur- och fritidsenhetens anställda för att säkerställa att dessa inte hindrar arbetsuppgifter 
eller konkurrerar med arbetsgivaren. 

Befintliga regler inom kommunen innebär att medarbetare som har en anställning inom Heby 
kommun och samtidigt har en bisyssla är skyldig att på eget initiativ anmäla bisysslan till 
arbetsgivaren och lämna de uppgifter som arbetsgivaren behöver för att kunna bedöma bisysslan. 
Arbetsgivaren ska minst en gång per år i samband med medarbetarsamtal informera 
medarbetaren om skyldigheten och därutöver informera på lämpligt vis. Medarbetare som 
avsiktligt underlåter att anmäla bisyssla kan bli föremål för disciplinära åtgärder. 

Kultur- och fritidsnämnden vill med detta uppdrag betona vikten av att eventuella bisysslor 
utreds.    

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 6 maj 2022.  
 

 
Delges 
Tf. enhetschef kultur och fritid 
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Kfn § 41 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 
Kf § 26, 12 april 2022 + bilaga. 
Kf § 31, 12 april 2022. 
Kf § 32, 12 april 2022. 
Kf § 33, 12 april 2022. 
Kf § 34, 12 april 2022. 
Ks § 86, 26 april 2022. 
Ks § 87, 26 april 2022. 
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