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Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2022-06-13  

Tid och plats  
2022-06-13 klockan 09:00-11:45, Heby kommunkontor, sammanträdesrum Tegelbruket 

Beslutande ledamöter 
Anders Pettersson (S) ordförande, Gudrun Wängelin Lernskog (C), Ingela Wikander (KD), Marga Karttunen 
(SD), Torbjörn Ivarsson (-) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Carola Eriksson (S) 

Övriga närvarande 

Peter Jansson, tf. enhetschef, Rebecka Berg, nämndsekreterare, Stina Röjerås, bitr. enhetschef, Anders 
Eklund, fritidsintendent, Pär Jansson, projektledare Lundaprojektet § 42, Yifan Wu, verksamhetsutvecklare 
digitalisering § 45, Ingela Örneholm, förvaltningsekonom, Elise Teinler, administrativ handläggare §§ 46-47 

Val av justerare 
Gudrun Wängelin Lernskog (C) 

Tid och plats för justering 
2022-06-13 klockan 12:00, Heby kommunkontor 

Justerade paragrafer 
§§ 42 - 50  

Underskrift 

 _______________________________________________________________  
Anders Pettersson, ordförande 

 _______________________________________________________________  
Gudrun Wängelin Lernskog, justerare 

 _______________________________________________________________  
Rebecka Berg, sekreterare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 
Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-06-13 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 
2022-06-13 

Datum då anslaget tas ned 
2022-07-05 

Underskrift 

_______________________ 
Rebecka Berg 
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Kfn § 42 Dnr KFN/2021:5 800 

Slutrapportering Lundaprojektet 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 
Tf. enhetschef samt projektledare redogör för slutrapportering för Lundaprojektet. 
Lundaprojektet är ett Leaderprojekt som har pågått i kommunen sedan maj 2017. Det 
huvudsakliga syftet har varit att skapa ett fritids- och rekreationsområde i norra kommundelen 
genom att få idrottsföreningar, kommunen, näringsidkare och även andra intresserade föreningar 
i Östervåla att samverka. Då projektperioden nu löpt ut har slutrapporteringen skickats in och ett 
slutligt godkännande inväntas. I och med projektets avslut inväntar kommunen tre inbetalningar 
på totalt cirka 450 000 kr. Då Jordbruksverket i nuläget har lång handläggningstid för sina 
utbetalningar kan detta dock dröja cirka 7-8 månader.    

 

Beslutsunderlag  
Ansökan om slutbetalning, Lundaprojektet.  
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Kfn § 43 Dnr KFN/2022:8 002 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

 

Sammanfattning 
Lista delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämndens sammanträde 13 juni 2022 föreligger. 
 

 

Beslutsunderlag 
Lista delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämndens sammanträde 13 juni 2022. 

  



PROTOKOLL 
2022-06-13 
Kultur- och fritidsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 6(13) 

Kfn § 44 Dnr KFN/2022:2 105 

Förvaltningen informerar 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen. 
 

 

Sammanfattning 
Förvaltningen informerar nämnden om vad som är aktuellt inom enheten. Informationen berör 
bland annat: 

• Rekrytering av enhetschef samt biträdande enhetschef 
• Upplandsstiftelsens jubileumsdag samt arbete med Upplandsleden 
• Fest i Heby 2022 
• Kommande rekryteringar inom fritidsområdet   
• Renoveringen av Heby Arena  
• Ombyggnation av musikskolans lokaler i Heby 
• Musikskolans avslutningskonserter 
• Aktiviteter på biblioteken till hösten  
• Vittinge IK 100 år  

 
 

Beslutsunderlag  
Muntlig information. 
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Kfn § 45 Dnr KFN/2022:12 005 

Information om digitalisering och informationssäkerhet 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.  
 

Sammanfattning 
Verksamhetsutvecklare digitalisering informerar nämnden om det pågående arbetet med 
digitalisering och informationssäkerhet. 

Verksamhetsutvecklare från kommunens olika förvaltningar arbetar tillsammans i en 
digitaliseringsgrupp med fokus på utbildning, kompetenshöjning och informationssäkerhet för 
alla medarbetare i kommunen. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen pågår digitaliseringsarbetet 
enligt en handlingsplan och en prioriteringslista för år 2022 med behov och önskemål från 
verksamheten, pågående aktiviteter och avklarade aktiviteter inom digitalisering. Arbetet sker 
genom samarbete och löpande avstämningar mellan verksamhetsutvecklare, medarbetare, 
enhetschefer och förvaltningschef. 

Några digitaliseringsaktiviteter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden som det 
arbetas med just nu är exempelvis: 

• Digitala bokningssystem 
• StudyAlong till musikskolan 
• Wifi till musikskolan och ungdomsgårdar 

 
Målet och utmaningen med digitaliseringsarbetet i stort är att alla medarbetare i kommunen på 
sikt förstår och inkluderar systemförvaltning, informationssäkerhet och digitalisering som en 
naturlig del i sina arbeten.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 4 maj 2022. 
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Kfn § 46 Dnr KFN/2022:3 042 

Ekonomisk uppföljningsrapporter, april och maj 2022 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Ekonomiska uppföljningsrapporter för april och maj 2022 godkänns. 
 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden redovisade en positiv avvikelse mot budget på 0,1 mnkr per sista maj 
2022. Det positiva resultatet för maj beror dels på att verksamheten fått en reducering av sim- 
och sporthallens hyra för årets första fem månader med 0,6 mnkr. Eftersom stora bassängen är 
stängd för renovering och inte kommer kunna användas som vanligt i verksamheten är nämnden 
också beviljad en hyresreduktion för resten av året. Totalt motsvarar det en reduktion på 1,5 
mnkr. 
 
Genom att inte tillsätta vakanta tjänster och omplacera personal har verksamheten kunnat hålla 
nere personalkostnaderna som är något lägre än budget, vilket också bidrar till månadens 
positiva resultat. 
 
I årets budget för sim- och sporthall är det budgeterat intäkter för simhallsbesök efter ett 
normalår, vilket vi vet inte kommer uppnås då simbassängerna kommer vara stängda under 
ombyggnationen. Intäktstappet för januari till maj är på 1,0 mnkr. 
 
Projekt som finansieras av riktade statliga bidrag påverkar inte resultatet då det är en 
nettoredovisning. 

På helåret 2022 prognostiseras med minskade intäkter på cirka 3,0 mnkr. Genom att fortsätta 
arbeta strategiskt med bemanning inom verksamheterna samt tack vare den hyresreduktion 
Hebyfastigheter beviljat för Heby arena med anledning av den trasiga bassängen är prognosen ett 
totalt underskott mot budget på 0,5 mnkr för året. 

 

Beslutsunderlag  
Månadsrapport per 30 april 2022. 
Månadsrapport per 31 maj 2022. 

 
Delges + bilagor 
Kommunfullmäktiges revisorer 
Förvaltningsekonom 

 
  



PROTOKOLL 
2022-06-13 
Kultur- och fritidsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 9(13) 

Kfn § 47 Dnr KFN/2022:10 041 

Preliminära effektmål 2023 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Till inriktningarna beslutar kultur- och fritidsnämnden om följande effektmål för år 2023. 
Målen är preliminära till dess att budget för 2023 beslutas av kommunfullmäktige. 

o 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. 

o Alla unga och unga vuxna ska vara rustade för att bli självförsörjande samt kunna 
verka som samhällsmedborgare. 

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

o Kultur- och fritidsutbudet ska vara brett, hålla god kvalitet och vara behovsstyrt. 
 

Sammanfattning 
Arbetet med 2023 års effektmål inleddes på kultur- och fritidsnämndens sammanträde i april 
2022 och fortsatte under våren då man diskuterade vilka områden som nämnden vill prioritera 
kommande år. Utifrån nämndens diskussioner föreslås inga nya effektmål men att antalet mål 
minskas i förhållande till 2022. Utöver detta har en översyn av mått kopplade till nämndens egna 
effektmål gjorts. 

Nedan följer förslag på preliminära effektmål med tillhörande mått för 2023. 

Förslag på effektmål: 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 (målet är gemensamt med vård- 
och omsorgsnämnden samt utbildningsnämnden). 

Tillhörande mått: 

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

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

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. 

 



PROTOKOLL 
2022-06-13 
Kultur- och fritidsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 10(13) 

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

Tillhörande mått: 

• Aktiva användare och utlåningsstatistik publika datorer (bibliotek). 
• Antal besök bibliotek (v.20 och v.39). 
• Besöksstatistik från ungdomsappen (exakt mått tas fram när appen implementerats i Heby 

kommun). 
• Beläggningsgrad platser Senior power. 
• Beläggningsgrad för uthyrningsbara lokaler (period för när detta mäts är ej bestämt). 

 
Förslag på effektmål: Kultur- och fritidsutbudet ska vara brett, hålla god kvalitet och vara 
behovsstyrt. 

Tillhörande mått: 

• Beläggningsgrad totala utbudet Heby arena (%). 
• Nöjdhetsindex musikskoleelever (exakt mått håller på att tas fram). 

 
Målen är prelminära till dess att budget för 2023 beslutas av kommunfullmäktige och det är 
klargjort vilket anslag som kommunfullmäktige avser tilldela kultur- och fritidsnämnden. 
Effektmål och mått tas officiellt tillsammans med verksamhetsplan med detaljbudget i december 
2022. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 1 juni 2022. 
 

Delges 
Förvaltningschef 
Administrativ handläggare 
Tf. enhetschef 
Bitr. enhetschef 
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Kfn § 48 Dnr KFN/2022:10 041 

Budget 2023, plan 2024-2025 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen. 
 
 

Sammanfattning 
Tf. enhetschef informerar om förvaltningens arbete framåt utifrån kommunstyrelsens beslut 
gällande de preliminära ramarna för mål och budget 2023, plan 2024-2025. Kultur- och 
fritidsnämnden har delgivits det preliminära budgetdokumentet i sin helhet.   
 

 

Beslutsunderlag  
Ks § 132, 7 juni 2022. 
Preliminära ramar - mål och budget 2023, plan 2024-2025. 
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Kfn § 49 Dnr KFN/2019:8 800 

Svar till kommunfullmäktiges revisorer gällande det fortsatta 
arbetet med konstinventeringen 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden antar svaret daterat 10 juni 2022 som sitt eget och 
överlämnar det till kommunfullmäktiges revisorer. 

 

Sammanfattning 
På kommunfullmäktiges revisorers sammanträde 19 maj 2022 konstaterades följande utifrån det 
underlag som kultur- och fritidsnämnden delgivit revisionen kring konstinventeringen: ”Kultur- 
och fritidsnämnden har en ny tidsplan för ”projekt- och tidsplan för konstinventeringen” där den 
ska vara klar i maj. Revisionen önskar påskynda inventeringen för samverkan och presentation 
för Lövsta med tanke på projektet att utsmycka Lövsta”. I Kf rev § 45/2022 beslutades med 
anledning av detta att kommunfullmäktiges revisorer önskar veta om kultur- och fritidsnämnden 
samverkar med projektet för utsmyckning av Lövsta. 

Med anledning av att det är ett väldigt omfattande arbete att genomföra en komplett 
konstinventering, samt att värdet av kommunens konstinnehav är relativt lågt, föreslår 
förvaltningen att uppdraget enbart skall omfatta en sammanställning av den mest värdefulla och 
betydelsefulla konsten som Heby kommun har i sin ägo. Arbetet bör kunna genomföras och vara 
klart under Q3 2022. 

När det gäller uppdraget att utsmycka Lövsta så genomförs det i ett separat projekt där viss del av 
kommunens konstinnehav kan komma att användas. Beslut om detta tas i särskild ordning inom 
projektets ram. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 10 juni 2022. 
Kf rev § 45, 19 maj 2022. 

 

 
Delges 
Kommunfullmäktiges revisorer 
Inventeringsansvarig  
Tf. enhetschef  
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Kfn § 50 Dnr KFN/2022:1 105 

Information och rapporter 

Kultur- och fritidsnämndens 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 § 109, 17 maj 2022. 
Ks § 114, 17 maj 2022. 
Trygghetsrådets sammanträde 24 maj 2022, protokoll. 
Kommunala pensionärsrådets sammanträde 25 maj 2022, protokoll. 
Ks § 120, 7 juni 2022. 
Ks § 121, 7 juni 2022. 
Ks § 128, 7 juni 2022. 
Ks § 136, 7 juni 2022. 
Ks § 141, 7 juni 2022. 
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