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Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2022-09-19  

Tid och plats  
2022-09-19 klockan 09:00-12:15 i 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), Åsa Johansson (C) 

Övriga närvarande 

Jenny Tobiasson, nämndsekreterare, Maja Hallberg, nämndsekreterare, Erik Mörtsell, översiktsplanerare 
(distans deltagare) § 56, Peter Jansson, tf. enhetschef, Per Lithammer, kultur- och fritidschef, Anders 
Eklund, fritidsintendent, Joel Lindh, kulturutvecklare § 51-60, Stina Röjerås, bitr. 
enhetschef/landsbygdsutvecklare, Ingela Örneholm, förvaltningsekonom, Inger Jungehall, Fritidsledare § 
54, Amneh Abu Rashed, projektledare § 54, Johakim Tallroth, handläggare kultur- och fritid. 

Val av justerare 
Marga Karttunen (SD) 

Tid och plats för justering 
2022-09-19 klockan 12:15 i Heby kommunkontor 

Justerade paragrafer 
§ 51 - § 61   

Underskrift 

 _______________________________________________________________  
Anders Pettersson, ordförande 

 _______________________________________________________________  
Marga Karttunen, justerare 

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

Organ 
Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-09-19 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 
2022-09-19 

Datum då anslaget tas ned 
2022-10-11 

Underskrift 

_______________________ 
Jenny Tobiasson 
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 Kfn § 51   

Revidering av föredragningslistan 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Föredragningslistan fastställs. 

 

Sammanfattning 
Ingela Wikander (KD) anmäler en övrig fråga gällande föreningsregister från medborgare.  
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 Kfn § 52 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 19 september föreligger. 

 

 

Beslutsunderlag 

Lista delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämndens sammanträde 19 september föreligger. 
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 Kfn § 53  

Presentation av ny kultur och fritidschef 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden välkomnar nya kultur och fritidschefen till kommunen. 
 

Sammanfattning 
Presentation av Per Lithammer ny kultur och fritidschef i Heby kommun. 

Per Lithammer har tidigare arbetat i 5 år med liknande arbetsuppgifter i Nyköpings kommun 
innan det har Per arbetat 7 år med att skötta finanserna inom nationella amatörteatern.  

Han är glad att börja sitt nya arbete i Heby kommun.  

 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
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 Kfn § 54   

Information från projektet Kvinnokraft 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.  
 

Sammanfattning 
 Inger Jungehall och Amneh Abu Rashed projektledare informerar nämnden om projektet 

kvinnokraft. 

Kvinnor i fokus, finansieras av länsstyrelsen och skapades efter ett möte med socialtjänsten. 
Kvinnor i fokus riktade sig mot föräldralediga och ensamstående mammor och öppnade sedan 
upp till nyanlända kvinnor och i samband med detta bytte projektet namn till kvinnokraft.  

Målet med projektet är att bryta isolering och skapa nätverk och kontakter, öka den fysiska och 
psykiska hälsan hos kvinnorna. 

I början av projektet gjordes en behovsanalys över vad dessa kvinnor kan behöva hjälp med  
- Arbete 
- Aktiviteter 
- Utbildning 
- Hälsa 
- Stöd och hjälp 
- Digitalt 
- Språk 

 
Projektet har ordnat med arbetsmarknads workshop (CV, intervju, personligt brev) 
Föräldrastöd COPE 
Besök av socialtjänsten 
Besök av barnmorska och hälsosamordnare i regionen 
Hantverk och bakning  

Projektet har pågått under 2 år och de har fortsatt att träffats även efter projektet avslut en gång i 
veckan.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information  
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 Kfn § 55 Dnr KFN/2021:13 821 

Renoveringen av simhallen i Heby Arena 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.  
 

Sammanfattning 
Tf. kultur- och fritidschef redogör för renoveringen av simhallen i Heby Arena.  

Projektet följer tidsplanen. Man har börjat förbereda personal inför uppstart och ny rekrytering 
av personal sker under hösten.  

En styrgrupp och ny lokalsamordnare som tar projektledaransvar från kommunens sida dessa ser 
till att de som arbetar på arenan är informerade om projektets fortsatta arbete.   

 

 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
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 Kfn § 56   

Kulturmiljöprogram 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.  
 

Sammanfattning 
Översiktsplanerare presenterar Heby kommuns nya kulturmiljöprogram som en del i processen 
att få programmet politiskt antaget.  

Våren 2020 gav Kommunstyrelsen i Heby kommun i uppdrag åt samhällsbyggnadsförvaltningen 
att i ett samarbetsprojekt med Upplandsmuseet ta fram ett nytt kulturmiljöprogram för att 
ersätta det idag gällande så kallade kulturminnesvårdsprogrammet från 1986. 

Presentationen innehåller status i arbetet, samt kulturmiljöprogrammets syfte och innehåll samt 
hur det är tänkt att användas. Syftet med presentationen är också att ge nämndledamöterna 
möjlighet att ställa frågor. 

Kulturmiljöprogrammet finns tillgängligt för förtroendevalda på Heby kommuns intranät via 
denna länk: 

https://intranat.heby.se/sidor/stod-i-jobbet/material-for-dig-som-ar-fortroendevald.html 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 7 september 2022 
Muntlig information 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://intranat.heby.se/sidor/stod-i-jobbet/material-for-dig-som-ar-fortroendevald.html
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Kfn § 57  Dnr KFN/2022:3 042 

Ekonomisk uppföljningsrapport, juli 2022 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Ekonomiska uppföljningsrapport för juli 2022 godkänns. 
 

Sammanfattning 
Juli månads resultat har en positiv avvikelse med +0,6 mot budget. Den positivt avvikelsen har 
ökat jämfört med föregående månadsrapport och det beror på att lönekostnaderna minskat i 
jämförelse mot budget. Verksamheten arbetar strategiskt med att minska personalkostnaderna. 

Investeringarna har ännu inte kommit igång. 

Helårsprognos från kvartalsrapporten är ett negativt underskott mot budget med -0,5 Mkr. 

På helåret 2022 prognostiseras med minskade intäkter på ca -3,0 Mkr i Heby arena då 
simbassängen inte kommer kunna vara öppen för besökare. Med anledning av den trasiga 
bassängen har Heby fastigheter beviljat en hyresreduktion på 1,5 Mkr. Genom att fortsätta arbeta 
strategiskt med bemanning inom verksamheterna prognostiseras en minskad personalkostnad på 
helår med ca 1,0 Mkr. 

 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport per juli 2022 

 

 
Delges + bilagor 

Kommunfullmäktiges revisorer  
Förvaltningsekonom 
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 Kfn § 58 Dnr KFN/2022:17 026 

Arbetsmiljörapport halvår 2022 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 
Personalenheten i Heby kommun har tagit fram en arbetsmiljörapport för kultur- och 
fritidsämnens verksamhetsområde. Rapporten behandlar arbetsskador, tillbud samt sjukfrånvaro 
under de sex första månaderna av 2022.  

För utförligare information hänvisas till bilagan Arbetsmiljörapport halvår 
Samhällsbyggnadsförvaltningen – Kultur- och fritid. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsmiljörapport halvår Samhällsbyggnadsförvaltningen – Kultur- och fritid 
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 Kfn § 59 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:  

• Föreningsstöd kring nya regelverket.  
• Från sjukvård till friskvård  
• Föreläsningsserie om suicide av RF SISU Uppland för förvaltningarna, privat personer och 

föreningarna vid olika tillfällen. 
• Anläggningsbesiktning påbörjas under hösten. 
• Konsertkarusellen är igång 
• Sista datum att söka föreningsstöd är 1 oktober 
• Erbjudit 250 barn sommarlovsaktiviteter/läger i sommar, har gått bra.   
• Kulturskola utvecklingsprojekt är igång igen.  
• Projektgrupp för konsten på vård- och omsorgsboendet Lövsta påbörjar snart sitt arbete.  
• Alla bra projekt och personal. 2 permanenta efter 2022.  
• Ungdomscoacher ska arbetas in permanent i verksamheterna till 2024. 
• Ny rekrytering inom fritidsområdet 
• Användande av egna bilar i verksamheterna när bränslepriset ökat, jobbar för en bilpool 

inom samhällsbyggnadsförvaltningen.  
• Fest i Heby 2022 har genomförts. 
• Nytt bokningssystem för att göra det mer användarvänligt.  
• Inkommen skrivelse från PRO Tärnsjö har besvarats på mail.   
• Ombyggnad av musikskolan i Heby.  

 
 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
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 Kfn § 60 Dnr KFN/2022:1 105 

Information och rapporter 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen. 
• Förvaltningen får i uppdrag att skriva ett svar till kommunfullmäktiges revisorer 

sammanträde 18 oktober 2022.  
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges revisorer vill få svar om projekt- och tidsplan av konstinventeringen.   

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 rev § 58/2022 
Kf rev § 63/2022 
Kf § 52/2022 
Kf § 54/2022 + bilaga 
Kf rev § 72/2022  
Kf § 59/2022 
Skrivelse från PRO Tärnsjö angående bibliotekets öppettider  
Svar på skrivelse 
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 Kfn § 61  

Övriga frågor 
 

 

 

Sammanfattning 
Ingela Wikander (KD) anmälda övriga fråga – Fritidsguiden har gått ut och medborgare har 
framfört fundering kring varför föreningar saknas. Det är föreningarna själva som meddelar om 
de vill vara med i fritidsguiden.    
 
Fryshuset bjuder in till digital konferens om ”vägen framåt - med motor intresserad ungdom” den 
28 september 12:30-14:00. Är det någon från Kultur- och fritidsnämnden som vill delta är det 
okej att anmäla sig.  
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