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Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2022-11-14  

Tid och plats  
2022-11-14 klockan 09:00-11:00 i Heby kommunkontor, sammanträdesrum Tegelbruket,  

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

Ej tjänstgörande ersättare 
Carola Eriksson (S) 

Övriga närvarande 

Per Lithammer, kultur & fritidschef §§ 70, 72, 74, Ingela Örneholm, förvaltningsekonom, Niklas Madell, 
arkivarie § 71, Anders Eklund, fritidsintendent § 73, Maja Hallberg, nämndsekreterare, Fanny Nilsson, 
praktikant 

Val av justerare 
Ingela Wikander (KD) 

Tid och plats för justering 
2022-11-14 klockan 11:10 i Heby kommunkontor 

Justerade paragrafer 

§§ 70 - 75  

Underskrift 

 _______________________________________________________________  
Anders Pettersson, ordförande 

 _______________________________________________________________  
Ingela Wikander, justerare 

 _______________________________________________________________  
Maja Hallberg, sekreterare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 
Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-11-14 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 
2022-11-14 

Datum då anslaget tas ned 
2022-12-06 

Underskrift 

_______________________ 
Maja Hallberg 
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Innehållsförteckning 
Information från biblioteken .................................................................................................................................................................. 4 

Kultur- och fritidsnämndens arkivorganisation ............................................................................................................................. 5 

Förvaltningen informerar ......................................................................................................................................................................... 6 

Återrapport gällande översyn av "Riktlinjer för föreningsbidrag" ........................................................................................ 7 

Taxor och avgifter för Heby arena ........................................................................................................................................................ 8 

Information och rapporter ....................................................................................................................................................................... 9 
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Kfn § 70   

Information från biblioteken 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen 
 

Sammanfattning 
Per Lithammer, enhetschef för kultur- och fritid, informerar om vad som är aktuellt gällande 
biblioteken just nu. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
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Kfn § 71  Dnr KFN/2021:6 004 

Kultur- och fritidsnämndens arkivorganisation 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen. 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Per Lithammer, kultur- och fritidschef, utses till 

arkivansvarig och att Elise Teinler, administrativ handläggare, utses till 
informationsredogörare, för nämndens arkivorganisation.  

 

Sammanfattning  
Vid fullmäktige 2021-04-13 § 26 antog Heby kommun ett nytt arkivreglemente. HebyFS 2021:12. 
Under kap 3. 3§ andra stycket beskriver arkivreglementet att kommunen måste fastställa hur 
arkivorganisationen i kommunens olika verksamheter ska se ut. Varje myndighet skall, genom ett 
formellt nämndbeslut, fastställa arkivorganisation och ansvarsfördelning för att förvalta den 
information som hanteras i myndighetens verksamhet. Varje nämnd eller styrelse skall utse en 
informationsansvarig som är ytterst ansvarig för informationsförvaltningen. Om myndigheten 
inte utser någon så är förvaltningschef/VD informationsansvarig. Informationsansvarig skall utse 
en, eller flera, informationsredogörare.  

Arkivredogörare, med stöd av kommunarkivarie ska i närtid ta fram 
informationshanteringsplaner för respektive nämnd. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 27 oktober 2022 
Arkivreglemente 
Arkivorganisation – bilaga  
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Kfn § 72 Dnr KFN/2022:2 105 

Förvaltningen informerar 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen 
 

Sammanfattning 
Per Lithammer, enhetschef för kultur- och fritid, informerar nämnden om vad som är aktuellt 
inom enheten. 

 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
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Kfn § 73 Dnr KFN/2022:23 805 

Återrapport gällande översyn av "Riktlinjer för 
föreningsbidrag" 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förslag till riktlinjer för föreningsbidrag, i 
enlighet med bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-02  

 

Sammanfattning 
Riktlinjer för föreningsbidrag har aktualitetsprövats av arbetsgrupp utsedd av Kultur- och 
fritidsnämnden. Arbetsgruppen har lämnat reviderat förslag, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 
2022-11-02. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 31 oktober 2022 
Riktlinjer för föreningsstöd i Heby kommun 
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 Kfn § 74  Dnr KFN/2022:10 041 

Taxor och avgifter för Heby arena 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med förslaget i 
bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-02  

 

Sammanfattning 
Heby Arena har under 2022 genomgått en renovering/tillbyggnad gällande simhallen. 

Vi kommer nu att erbjuda medborgarna en modernare och mer funktionell simhall. I samband 
med detta arbete har en översyn av avgifterna genomförts och förslag på taxor och avgifter för 
Heby Arena finns i bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-11-02.  

Kommunala taxor och avgifter fastställs av kommunfullmäktige, varför Kultur- och 
fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med bilagt förslag.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 31 oktober 2022 
Förslag taxor Heby Arena  

 

Delges 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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Kfn § 75  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 § 200/2022 
Protokoll – kommunala pensionärsrådets sammanträde 28 september 2022 
Kf § 74/2022 
Sbn § 109/2022 
Ks § 193/2022 
Ks § 197/2022 
Kf rev § 83/2022 
Kf rev § 88/2022 + bilagor 
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