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Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2022-02-14  

Tid och plats  

2022-02-14 klockan 09:00-12:00, Digitalt via Zoom 

Beslutande ledamöter 

Anders Pettersson (S) ordförande, Gudrun Wängelin Lernskog (C), Ingela Wikander (KD), Torbjörn Ivarsson 

(-) §§ 1-4, Marga Karttunen (SD), Carola Eriksson (S) §§ 5-9 

Ej tjänstgörande ersättare 

Carola Eriksson (S) §§ 1-4 

Övriga närvarande 

Peter Jansson, tf. enhetschef, Thomas Larsson, enhetschef, Rebecka Berg, nämndsekreterare, Anders Eklund, 
fritidsintendent, Joel Lindh, kulturutvecklare, Stina Röjerås, bitr. enhetschef, Pär Jansson, Lundaprojektet §§ 
1-2, Nasser Ghazi, lokalstrateg § 3, Erika Käll, bibliotekarie § 4, Mariann Taub, bibliotekarie § 4 

Tid och plats för justering 

2022-02-18 klockan 13:00, Heby kommunkontor 

Justerade paragrafer 

1- 9  

Underskrift 

 _______________________________________________________________  

Rebecka Berg, sekreterare 

 _______________________________________________________________  

Anders Pettersson, ordförande 

 _______________________________________________________________  

Gudrun Wängelin Lernskog, justerare 

 

  



PROTOKOLL 
2022-02-14 
Kultur- och fritidsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 2(13) 

Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-02-14 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-02-18 

Datum då anslaget tas ned 

2022-03-12 

Underskrift 

______________________________  

Rebecka Berg 
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Kfn § 1 Dnr KFN/2022:8 002 

Anmälan av delegationsbeslut 
Beslut 

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

 

 

Beslutsunderlag 

Lista delegationsbeslut 14 februari 2022. 
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Kfn § 2 Dnr KFN/2021:5 800 

Lundaprojektet, återrapportering 
Beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden får en delrapport gällande ekonomi och måluppfyllelse 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.  

Lundaprojektets huvudsakliga mål har varit att skapa ett gemensamt kansli för föreningarna med 

en vaktmästarpool samt en samordnad marknadsföring för området med förhoppningen att även 

gynna friskvården i kommunen då fler får möjlighet till aktiviteter. I dagsläget finns en 

vaktmästarpool med personal från kommunen och Östervåla IF som fungerar som ett gemensamt 

arbetslag på plats. Bokningar sköts också gemensamt via kansliet. Även friskvårdsaktiviteterna 

har ökat genom bland annat padelhall, MTB-bana och utegym på Lundaområdet. Målet på lång 

sikt inför projektet var att området fortsätter att utvecklas av egen kraft genom föreningarna och 

deras egen drivkraft. 

Gällande projektets ekonomi tilldelades det utifrån ansökan en total summa på högst 890 061 kr i 

stöd under projektperioden. Hittills har 389 000 kr betalats ut och en betalning på 417 000 kr är 

under handläggning. Ytterligare 74 000 kr för perioden januari till mars väntas efter 

slutredovisningen. Projektet avslutas 31 mars 2022 och ska då slutrapporteras. 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information. 
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Kfn § 3 Dnr KFN/2022:7 828 

Anpassning av lokal för musikskolan, Folkets hus 
Beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till förvaltningen att gå vidare med ombyggnationen 
av musikskolans lokaler på Heby Folkets hus.  

 

 

Sammanfattning 

Musikskolans lokaler på Heby Folkets hus är i behov av anpassning då dess aktuella utformning 

leder till arbetsmiljöproblem. Sedan arbetsmiljöproblemen uppmärksammats har det gjorts en 

utredning gällande vilka åtgärder som krävs för att uppnå en god arbetsmiljö i lokalerna. Utifrån 

detta konstateras att det krävs en ombyggnation av lokalerna för att lösa problemen. För att ha 

möjlighet att åtgärda de identifierade arbetsmiljöproblemen önskar förvaltningen att få i uppdrag 

att gå vidare med ombyggnationen av Folkets hus. Till följd av ombyggnationen kommer hyran för 

lokalerna öka från och med år 2023.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 4 februari 2022. 

Bilaga - Redovisning av kostnader. 

 

 

 

Delges 
Lokalstrateg 
Tf. enhetschef 
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Kfn § 4 Dnr KFN/2022:2 105 

Information från biblioteken 
Beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.  

 

Sammanfattning 

Två av kommunens bibliotekarier besöker nämnden och informerar om hur deras verksamheter, 

folkbiblioteket respektive skolbiblioteket, arbetar med läsfrämjande i kommunen. Folkbiblioteket 

riktar sig till alla kommuninvånare medan skolbiblioteket riktar sig till eleverna på kommunens 

skolor.  

Exempel på folkbibliotekets läsfrämjande åtgärder: 

 Samarbete med BVC, förskola och skola för att möjliggöra tidiga insatser för läs- och 
språkutveckling 

 Fjärrlån som möjliggör inlåning av böcker från andra kommuner och universitet  
 Läsfrämjande aktiviteter för vuxna såsom bokfrukostar och författarbesök 
 Utbildning av högläsare till äldre personer samt utlån av talböcker  
 Samarbete med Centrum för Livslångt Lärande (CLL)  

 
Exempel på skolbibliotekets läsfrämjande åtgärder: 

 Projektet ”Skapande skola” 
 Initiativ till och deltagande i läsprojekt för att öka läsintresset och bredda vilka genrer 

som läses 
 Bokprat för elever och lärare  
 Utlån av talböcker 
 Inköp av böcker så att utbudet är aktuellt och passar elevernas önskemål 

 

Avslutningsvis lyfts några utmaningar i verksamheterna. Generellt råder resursbrist då 

biblioteken fått allt större ansvarsområden men budgeten inte utökats i samma utsträckning. 

Några saker som leder till högre kostnader är exempelvis nya medieformer som kostar mer, ökat 

arbete med digitalisering och att böcker till fler målgrupper behöver köpas in. Det råder även 

ökad konkurrens med exempelvis streamingtjänster, vilket ställer högre krav på bibliotekens 

utbud. 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information. 
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Kfn § 5 Dnr KFN/2022:2 105 

Information från förvaltningen 
Beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.  

 

Sammanfattning 

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

bland annat: 

 

 Rekrytering av ny enhetschef  
 Extra föreningsstöd 2022 
 Föreningsträff i Östervåla  
 Ungdomscoacher  

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information.  
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Kfn § 6 Dnr KFN/2022:6 808 

Region Uppsalas kulturplan 2023-2026, remiss 
Beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.  

 

Sammanfattning 

Kulturutvecklare informerar nämnden om region Uppsalas kulturplan 2023–2026.  

Förvaltningen har skickat ett svar på regionens remiss där man tackar för planen och konstaterar 

att arbetet framåt kommer fortsätta präglas av kontinuerlig dialog. Förvaltningen skickade även 

med ett önskemål om att det arrangeras aktiviteter för tjänstepersoner och politiker kopplat till 

kulturplanen runt om i hela länet så att samtliga kommuner har möjlighet att delta och visa upp 

sitt kulturutbud.  

Kultur- och fritidsnämnden lyfter även ett förslag om att kunna utse chefsombud till olika 

nätverksträffar som anordnas inom kulturområdet i regionen. Detta eftersom det inom Heby 

kommuns organisation inte finns chefer inom alla nämndens ansvarsområden. Önskemålet är 

därför att istället ha möjlighet att närvara i dessa sammanhang genom ovan nämnda ombud. 

Kulturutvecklare tar med sig detta önskemål vidare.  

 

Beslutsunderlag 

Missiv, 20 december 2021. 

Region Uppsalas kulturplan 2023–2026, remissversion 8 december 2021. 

 

 

Delges 
Kulturutvecklare 
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Kfn § 7 Dnr KFN/2021:14 613 

Utredning gällande förutsättningarna att omvandla 

kommunens musikskola till kulturskola 
Beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen och konstaterar att utredningen 
återkommer under våren.  

 

Sammanfattning 

Kulturutvecklare presenterar frågeställningar för utredningen gällande övergång från musikskola 

till kulturskola som ska genomföras under våren. För att kunna utreda och få en helhetsbild av en 

framtida kulturskola behövs en fördjupad process där flera målgrupper är delaktiga. Under 

arbetet med utredningen behöver frågeställningarna besvaras i dialog med olika parter som 

exempelvis personal, nuvarande elever, politiker, Kulturrådet, regionen och Sveriges Kommuner 

och Regioner (SKR). Frågeställningarna berör bland annat områden som organisation, 

målsättningar och tidigare utredningar på ämnet.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 31 januari 2022. 

 

 

Delges 
Kulturutvecklare 
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Kfn § 8 Dnr KFN/2021:12 001 

Intern kontroll 2022 
Beslut 

 Förvaltningen får i uppdrag att ta fram kontrollplan för 2022 för att kontrollera 

verksamhetens lokaler utifrån brandsäkerhet till nämndens sammanträde i mars 2022. 

 

 

Sammanfattning 

Under hösten 2021 uppdagades vissa brister rörande brandsäkerhet i en av de lokaler kultur- och 

fritidsnämnden bedriver verksamhet. Bristerna åtgärdades men i och med detta aktualiserades 

frågan om övriga lokalers situation. Kultur- och fritidsenheten bedriver verksamhet som i stor 

utsträckning riktar sig till barn och unga och i många fall har man stora lokaler där många kan 

vistas samtidigt som personaltätheten är låg. I vissa lokaler kan också kommunmedborgare 

komma in utan att personal är närvarande. I och med ny ledning och avsaknad av dokumentation 

av tidigare brandsäkerhetkartläggningar ser verksamheten idag ett behov av en genomgång av 

nämndens lokaler utifrån brandsäkerhet. Förvaltningen föreslår därför nämnden att under 2022 

kontrollera verksamhetens lokaler utifrån brandsäkerhet och att kontrollplan för detta tas fram 

till nästa sammanträde. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 1 februari 2022. 

Kfn § 72, 15 november 2021. 

 

 

Delges 
Tf. enhetschef 
Administrativ handläggare 
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Kfn § 9 Dnr KFN/2022:9 007 

Uppdrag om återrapport till kommunfullmäktiges revisorer 
Beslut 

 Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på återrapport till revisionen till kultur- 

och fritidsnämndens nästa sammanträde den 14 mars 2022.  

 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden träffade kommunfullmäktiges revisorer den 20 januari 2022 och 

diskuterade då bland annat budgetramen samt status på simbassängen i Heby Arena.  

Utifrån denna träff förväntar sig revisonen en redogörelse för hur kultur- och fritidsnämnden 

hanterar krav på hyressänkning för simhallen. Återrapport ska ske senast 15 mars 2022. 

Revisionen önskar även en avrapportering av konstinventeringen som revisionen initierade 14 

mars 2019.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 7 februari 2022. 

Kf rev § 8, 20 januari 2022. 

 

 

 

Delges 
Tf. enhetschef kultur- och fritid 
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Kfn § 10 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 

Attestlista februari 2022. 

Ks § 10, 25 januari 2022. 

Kf rev § 81, 9 december 2021. 

Trygghetsrådets sammanträde 7 december 2021, protokoll. 

 

 

 


