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Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2023-02-13  

Tid och plats  
2023-02-13 klockan 09:00-11:50 i Heby, sammanträdesrum Tegelbruket 

Beslutande ledamöter 
Anders Pettersson (S) ordförande, Per Erik Johansson (C), Ingela Wikander (KD), Carola Eriksson (S) Joel 
Wåhlén (SD) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Ajne Elvingsson (S), Morgana Wiksell (V), Henrik Morell (C), Ewa Westling Olzon (M) 

Övriga närvarande 

Jannie Teinler (MP), insynsrepresentant, Jenny Tobiasson, nämndsekreterare, Per Lithammer, enhetschef, 
Marianne Taub, biblioteken Östervåla §§ 1-2, Joel Lindh, kulturutvecklare §§ 1-2, Anders Eklund, 
fritidsintendent §§ 1-2, Christian Brand, samordnare musikskolan §§ 1-2, Joakim Jacobsson, 
fritidsamordnare §§ 1-2, Jeanette Bjarås, biblioteken Tärnsjö §§ 1-2, Elise Teinler, administrativ 
handläggare §§ 3-9 

Val av justerare 
Per Erik Johansson (C) 

Tid och plats för justering 
2023-02-13  klockan 11:50 i Heby kommunkontor 

Justerade paragrafer 
§§ 1- 9  

Underskrift 

 _______________________________________________________________  
Anders Pettersson, ordförande 

 _______________________________________________________________  
Per Erik Johansson, justerare 

 _______________________________________________________________  
Jenny Tobiasson, sekreterare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 
Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2023-02-13 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 
2023-02-13 

Datum då anslaget tas ned 
2023-03-07 

Underskrift 

_______________________ 
Maja Hallberg 
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Kfn § 1 Dnr KFN/2022:8 002 

Anmälan av delegeringsbeslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

 

Sammanfattning 
Lista delegationsbeslut inom kultur- och fritidsnämndens § 25, 2022 föreligger. 

 

Beslutsunderlag 
Lista delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämndens sammanträde 13 februari 2023. 
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Kfn § 2   

Presentation av nämnden 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 
Enhetschef för kultur- och fritidsnämnden redogör kort för nämndens verksamhetsområden samt 
deltar representanter från de olika verksamheterna som ger en kort redogörelse för sina 
respektive områden. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
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Kfn § 3 Dnr KFN/2023:5 041 

Inriktningsmål 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden lämnar nedanstående förslag på prioriterade områden inför 
kommunfullmäktiges beslut om inriktningsmål i juni. 
- Ett för alla rikt, tillgängligt och varierat kultur- och fritidsliv som ger människor 

upplevelser, kunskaper och sammanhang som bidrar till livskvalitet såväl hälsofrämjande 
som socialt. 

- Ge konst och kulturarv plats i det offentliga rummet för att skapa en attraktiv livsmiljö 
som ger en känsla av sammanhang och trygghet.  

 

Sammanfattning 
Administrativ handläggare redogör för ny mål- och resultatstyrning i kultur och fritidsnämnden.  

Den 24 januari 2023 beslutade kommunstyrelsen om ny riktlinje för mål och budget i Heby 
kommun. För nämndernas del är den huvudsakliga förändringen att kommunfullmäktige beslutar 
om mer direkt styrande mål där nämnderna lyfter förslag inför detta beslut istället för att som 
tidigare bryta ner inriktningarna till egna effektmål. 

Under februari har samtliga nämnder fått i uppdrag att identifiera 1-3 inriktningsmål eller 
områden för inriktningsmål som vardera nämnd anser att kommunfullmäktige ska prioritera i sitt 
beslut om inriktningsmål. Formulering av mål behöver inte göras vid sammanträdet utan fokus 
ska ligga på att enas om områden för inriktningsmål. En motivering till varför områdena lyfts för 
övervägande eller om nämnden lägger fram förslag på inriktningsmål ska ett förtydligande av vad 
man avser med målet också finnas.  

I mars kommer kommunstyrelsen ge förvaltningen i uppdrag att sammanställa inkomna förslag 
samt ta fram formuleringar på inriktningsmål. Ingen rangordning av nämndernas förslag kommer 
att göras men har fler lika eller liknande förslag kommit in noteras detta. I maj återrapporteras 
detta arbete till kommunstyrelsen varefter styrelsen lämnar förslag till kommunfullmäktige för 
beslut vid sammanträdet i juni. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 1 februari 2023 
Ks § 7/2023 
Bilaga – Riktlinje för mål och budget  
HebyFS 2023:5 – Riktlinje för mål och budget 

 
Delges 

Kommunstyrelsen  
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Kfn § 4 Dnr KFN/2023:4 102 

Nominering till Trygghetsrådet 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 
• Anders Pettersson (S) nomineras till ordinarie ledamot i trygghetsrådet för år 2023 – 2026. 
• Joel Wåhlén (SD) nomineras till ersättare i trygghetsrådet för år 2023 – 2026. 

 

Sammanfattning 
Trygghetsrådet är knutet till och väljs av kommunstyrelsen. 

Trygghetsrådet är ett organ för att förmedla information och samordna kommunens insatser 
mellan kommunstyrelsen, nämnderna, och styrelsen för Hebyfastigheter/Hebygårdar AB i 
frågor som rör välfärds- och brottsförebyggande arbete, förebyggande säkerhetsfrågor, samt 
tillgänglighetsfrågor och andra frågor som rör funktionshindrades levnadsförhållanden. 
Trygghetsrådet ska också årligen bevaka aktiviteten bland föreningar som sysslar med 
funktions- och tillgänglighetsfrågor för att kunna upprätthålla och utveckla kontakten mellan 
kommun och föreningar som besitter särskild kunskap och kompetens i dessa frågor. 

Av trygghetsrådets ledamöter skall en ledamot utses från kommunstyrelsen, 
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, vård och omsorgsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden och styrelsen för Hebygårdar/Hebyfastigheter AB. Rådet utses av 
kommunstyrelsen efter förslag från de nämnda organen. 

Av trygghetsrådets ersättare skall en ersättare utses från kommunstyrelsen, 
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, vård och omsorgsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden och styrelsen för Hebygårdar/Hebyfastigheter AB. Rådet utses av 
kommunstyrelsen efter förslag från de nämnda organen. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 24 januari 2023 
 

Delges 
Kommunstyrelsen 
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Kfn § 5 Dnr KFN/2023:4 102 

Nominering till kommunala pensionärsrådet 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 

• Carola Eriksson (S) nomineras till ordinarie ledamot i kommunala pensionärsrådet. 
• Ingela Wikander (KD) nomineras till ersättare i kommunala pensionärsrådet. 

Sammanfattning 
Det kommunala pensionärsrådet är knutet och väljs av kommunfullmäktige. Det kommunala 
pensionärsrådet är ett rådgivande organ med uppgift att bereda pensionärer inom Heby 
kommun inflytande och insyn i allmänna frågor som rör pensionärers levnadsförhållanden. 

Av det kommunala pensionärsrådets ledamöter ska fem ledamöter och fem ersättare utses 
bland politiker, varvid en ledamot och en ersättare ska vara ledamot eller ersättare i 
kommunstyrelsen, en ledamot och en ersättare ska vara ledamot eller ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden, en ledamot och en ersättare ska vara ledamot eller ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden, en ledamot och en ersättare ska vara ledamot eller ersättare i 
kultur- och fritidsnämnden samt en ledamot och en ersättare ska vara ledamot eller ersättare i 
utbildningsnämnden. 

 
Ledamöterna nomineras i övrigt av lokala pensionärsföreningar inom Heby kommun, 
som har öppet medlemskap för alla pensionärer. Varje organisation garanteras minst 
en plats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 24 januari 2023 

 
 
 

Delges 

Kommunfullmäktige 
Valberedningen 
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kfn § 6 Dnr KFN/2023:1 105 

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 
Tjänsteskrivelse, 22 november  
2022 Riktlinje för bisyssla  
Kf § 72/2022 
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Kfn § 7 Dnr KFN/2023:8 810 

Medborgarförslag 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att besvara medborgarförslaget. 

 

Sammanfattning 
Föreslagställaren föreslår ett gemensamt projekt mellan Heby kommun och Hela människan och 
potentiella andra samarbetspartners för att nyttja en stor gräsyta bakom hela människans lokal som 
inte används. Förslagsställaren menar att ytan skulle kunna nyttjas till en uppbyggande 
fritidsverksamhet för ungdomar där också saker som inte går att sälja inom Hela människans 
verksamhet skulle kunna användas i skapande verksamhet med hjälp av deltagande handledare.  

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag: Stärk och utveckla bland annat föreningslös ungdom i Heby 

 
Delges 

Förslagsställaren 
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Kfn § 8 Dnr KFN/2022:19 001 

Internkontroll 2023 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och Fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till 
internkontrollplan 2023 och kompletterar nämndens verksamhetsplan.  

 
      

Sammanfattning 
 

Kultur- och fritidsnämnden har reviderat sina riktlinjer för föreningsbidrag under 2022. 
Kommunrevisionen har under hösten haft dialog med förvaltningen angående välfärdsbrott och 
på vilket sätt vi kan organisera vår verksamhet för att inte sådana skall kunna begås i vår 
verksamhet. Vi har där uppmärksammat föreningsbidrag som en potentiell möjlighet för 
välfärdsbrott.  

 
Förvaltningen föreslår att vi i enlighet med riktlinjer för föreningsbidrag och i vår internkontroll 
för 2023 särskilt granskar med stickprov ett antal föreningsbidrag till olika föreningar och hur de 
beslutats och hur föreningarna nyttjat beviljade medel. 
Föreningarna väljs slumpvis ut för granskning. 

 
Resultatet av internkontrollen redovisas för kultur- och fritidsnämnden under Q3 2023. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 6 februari 2023 
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Kfn § 9 Dnr KFN/2022:13 805 

Extra bidrag till föreningslivet 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-10-18 (§ 197) att extra föreningsstöd på 500 000 kr 
ska delas ut till kommunens föreningar år 2022/2023 med inriktning på krisberedskap 
(150 000 kr) och social hållbarhet (350 000 kr).  
Det extra föreningsstödet med inriktning social hållbarhet fördelas i likhet med Ks § 
243/2021. 
Stödet kommer att fördelas till föreningar som i sitt arbete bidrar till uppfyllnad av ett 
eller båda av de två nämndgemensamma effektmål som lyder:  
”Alla unga och unga vuxna ska vara rustade för att bli självförsörjande samt kunna 
verka som samhällsmedborgare”.  
”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”.  

Det extra föreningsstödet social hållbarhet (350 000kr) föreslås fördelas av Kultur och 
fritid i enlighet med ovanstående effektmål samt att Kultur och fritid slutrapporterar Q2 
handläggningen av ärendet till kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag  
Ks § 227/2022 
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