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Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2022-03-14  

Tid och plats  

2022-03-14 klockan 09:00-12:30, A-salen, Folkets hus Heby 

Beslutande ledamöter 

Gudrun Wängelin Lernskog (C), ordförande, Ingela Wikander (KD) §§ 11-17, Marga Karttunen (SD), 

Torbjörn Ivarsson (-), Carola Eriksson (S) 

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Övriga närvarande 

Peter Jansson, tf. enhetschef, Rebecka Berg, nämndsekreterare, Anders Eklund, fritidsintendent, Joel Lindh, 

kulturutvecklare, Stina Röjerås, bitr. enhetschef, Elise Teinler, administrativ handläggare §§ 11-15, Ingela 

Örneholm, förvaltningsekonom §§ 14-16 

Tid och plats för justering 

2022-03-14 klockan 12:45, Heby kommunkontor 
 

Justerade paragrafer 

11 - 21  

Underskrift 

 _______________________________________________________________  

Rebecka Berg, sekreterare 

 _______________________________________________________________  

Gudrun Wängelin Lernskog, ordförande 

 _______________________________________________________________  

Marga Karttunen, justerare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-03-14 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-03-14 

Datum då anslaget tas ned 

2022-04-05 

Underskrift 

 ___________________________________  

Rebecka Berg 
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Kfn § 11   

Revidering av föredragningslistan 
Beslut 

 Ärendet ” Information om Stärkta bibliotek” [Dnr KFN/2022:2] utgår från dagens 
sammanträde.  

 Ärendet ”Renovering av Heby Arena” [Dnr KFN/2021:13] flyttas fram och blir punkt 7 på 
dagordningen. 
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Kfn § 12 Dnr KFN/2022:8 002 

Anmälan av delegationsbeslut 
Beslut 

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

 

 

Sammanfattning 

Lista delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämndens sammanträde 14 mars 2022 föreligger. 

 

Beslutsunderlag 
Lista delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämndens sammanträde 14 mars 2022. 
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Kfn § 13 Dnr KFN/2021:13 821 

Renovering av Heby Arena 
Beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att gå vidare med alternativ 2b för återställande av 
Heby Arena. 

 

Förslag 
Kultur- och fritidsnämndens förslag 

Kommunstyrelsens beslut 

 Igångsättningstillstånd för Heby Arena beviljas i enlighet med alternativ 2b. 
 

Sammanfattning 

Som tidigare rapporterats till kultur- och fritidsnämnden kommer det att krävas omfattande 

reparations- och underhållsarbeten av den stora bassängen i Heby Arena efter det läckage som 

upptäcktes under sommaren 2021. En arbetsgrupp bestående av Hebyfastigheter, entreprenör, 

leverantörer och konsulter har under hösten och vintern utrett och studerat ur ett 

systemperspektiv alternativa lösningar för att återställa simbassängen. 

Preliminär tidplan säger 36 veckor från beställning och beslut om igångsättningstillstånd. 

Kultur- och fritidsnämnden har nu att ta ställning till tre alternativ för återställandet, vilka mer 

utförligt beskrivs i bilaga 1. Sammanfattningsvis är det nedanstående alternativ som presenteras: 

 Alternativ 1 - Återställande av simhallen utan rutschbana. 
 Alternativ 2a - Återställande av simhallen med rutschbana enligt tidigare sträckning. 
 Alternativ 2b - Återställande av simhallen med rutschbana kompletterad med en separat 

landningsbassäng i påbyggnad. 
 

Under sammanträdet diskuterar kultur- och fritidsnämnden vilket av ovanstående alternativ som 

ska föreslås till kommunstyrelsen som i sin tur fattar det slutliga beslutet om 

igångsättningstillstånd för renoveringen av Heby Arena.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 7 mars 2022 

Bilaga 1 – Tjänsteskrivelse från Hebyfastigheter, 7 mars 2022 

Förslag 

Gudrun Wängelin Lernskog (C), ordförande, föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta: 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att gå vidare med alternativ 2b för återställande av 
Heby Arena. 
 

Vidare föreslår ordförande att kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta:  
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 Igångsättningstillstånd för Heby Arena beviljas i enlighet med alternativ 2b. 
 

Förslagsordning 

Ordföranden ställer de egna förslagen mot avslag och finner att nämnden bifaller förslagen.  

 

Delges 
Kommunstyrelsen 
Hebyfastigheter AB 
Tf. enhetschef kultur och fritid 
Lokalstrateg 
Ekonomichef 
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Kfn § 14 Dnr KFN/2022:11 042 

Årsredovisning 2021 
Beslut 

 Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning och måluppfyllelse 2021 godkänns. 
 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget med 0,7 Mkr för 2021. Vid 
delårsbokslutet prognostiserades ett underskott på 2,2 Mkr. Det lägre underskottet förklaras 
bland annat med att vissa tjänster inte tillsatts, återbetalning av hyra för Heby arena (0,5 Mkr) 
samt stöd beslutat av kommunstyrelsen för uteblivna intäkter (0,8 Mkr). 

Sett till måluppfyllelsen för år 2021 klassas två av kultur- och fritidsnämndens effektmål som 
uppfyllda, två effektmål som delvis uppfyllda och tre effektmål som ej uppfyllda.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2 mars 2022. 

Årsredovisning 2021, kultur- och fritidsnämnden. 

 

 

 

Delges + bilaga 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges revisorer 
Ekonomichef 
Tf. enhetschef kultur och fritid 
Förvaltningsekonom 
Administrativ handläggare 

 

 

  



PROTOKOLL 
2022-03-14 
Kultur- och fritidsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 9(17) 

Kfn § 15 Dnr KFN/2021:12 001 

Intern kontroll 2022, beslut om kontrollplan 
Beslut 

 Kontrollplan rörande brandsäkerhet i kultur- och fritidsnämndens lokaler godkänns.  

 Kontrollplan rörande brandsäkerhet i kultur- och fritidsnämndens lokaler kompletteras 

nämndens verksamhetsplan 2022. 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har att besluta om kontrollplan för intern kontroll 2022. 

Uppföljningen ska ske en gång under året och ska vara återrapporterad till nämnden under 2022. 

Ansvarig för uppföljningen är enhetschef kultur och fritid samt administrativ handläggare. 

Innehållet i kontrollplanen presenteras nedan.  

Vad ska följas upp? 

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. 

Uppföljningen ska omfatta: 

 En kartläggning av vilka brandsäkerhetsrutiner som finns inom verksamheten. 

 En sammanställning av när den senaste brandinspektionen gjordes för samtliga lokaler 

under kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. 

 En kontroll av var det finns brandsläckare och utmärkta nödutgångar. 

 En sammanställning av när respektive arbetsplats senaste hade en brandövning. 

 En kontroll av om det finns någon på verksamheten som har ett uttalat ansvar för att 

introducera nya medarbetare i vilka brandsäkerhetsrutiner som finns med mera. 

 

Hur ska uppföljningen gå till? 

 En kontaktperson för respektive lokal utses. 

 Ett frågeformulär skickas ut till kontaktpersonerna där de får fylla i: 

o Vilka brandsäkerhetsrutiner verksamheten har. 

o När den senaste brandinspektionen genomfördes. 

o Hur många brandsläckare det finns och om nödutgångarna är utmärkta. 

o När den senaste brandövningen genomfördes. 

o Om det finns någon på verksamheten som har ett uttalat ansvar för att 
introducera nya medarbetare i vilka brandsäkerhetsrutiner som finns med mera. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2 mars 2022. 

 

Delges 
Tf. enhetschef kultur och fritid 
Administrativ handläggare 
Kommunfullmäktiges revisorer 

 

  



PROTOKOLL 
2022-03-14 
Kultur- och fritidsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 11(17) 

Kfn § 16 Dnr KFN/2022:10 041 

Budget 2023, plan 2024-2025, information 
Beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.  

 

Sammanfattning 

Förvaltningen informerar om mål- och budgetprocessen och förutsättningar inför kommande 

budgetarbete för kultur- och fritidsnämndens del.  

Under sammanträdet presenteras bland annat hur kultur- och fritidsverksamhet tar sig till 

uttryck på nationell nivå, i jämförbara kommuner samt i Heby kommun och hur mycket resurser 

som avsätts till detta område.   

Vidare diskuteras faktorer som bidrar till kommuners attraktivitet där en promemoria från 

Tillväxtanalys bland annat lyfter fritidsmöjligheter samt utbudet av kultur och nöjen som centrala 

delar.   

Avslutningsvis lyfts vad som är aktuellt och vilka möjligheter som finns inom kultur- och 

fritidsområdet i Heby kommun samt potentiella områden att fokusera på i arbetet med budgeten 

för år 2023.  

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information. 

Ks § 38, 22 februari 2022. 

HebyFS 2022:1 Riktlinje för mål och budget. 

Ks § 39, 22 februari 2022. 

Planeringsdirektiv mål och budget 2023, plan 2024-2025. 

 

Ajournering 
Ärendet ajourneras kl. 10:30-10:45. 
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Kfn § 17 Dnr KFN/2022:13 805 

Beslut om bidrag till förening 
Beslut 

 KFUM Heby beviljas ett bidrag från kultur- och fritidsnämnden på 10 000 kr.  

 Förvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av ”Riktlinjer för föreningsstöd i Heby 

kommun” som ska återrapporteras till nämnden vid sammanträdet i november 2022. 

 Ingela Wikander (KD) och Carola Eriksson (S) utses till representanter för kultur- och 

fritidsnämnden i arbetet med översynen av ”Riktlinjer för föreningsstöd i Heby kommun”. 

 

Sammanfattning 

Den 1 december beslutade kommunstyrelsen att ge ett extra föreningsstöd till Heby kommuns 

föreningar motsvarande ett belopp på 500 000 kronor. Stödet ska delas ut till föreningar som i 

sitt arbete bidrar till uppfyllnad av ett eller båda av de två nämndsgemensamma 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”. 
 

Berörda tjänstepersoner inom kultur- och fritidsnämndens och kommunstyrelsens område har 

tillsammans med styrgruppen för social hållbarhet berett de ansökningar som kommit in. Av 

totalt 27 ansökningar har 23 stycken bedömts bidra till uppfyllnad av ett eller båda de 

gemensamma effektmålen samt i övrigt de kriterier som finns i kommunens riktlinje för 

föreningsstöd. På sitt sammanträde den 22 februari 2022 (Ks § 42) godkände kommunstyrelsen 

förvaltningens förslag till fördelning av det extra föreningsstödet.   

En av de föreningar som fick avslag på sin ansökan om föreningsstöd är KFUM Heby. Under 

beredningen av beslutet gjordes bedömningen att KFUM Heby är en förening med religiösa 

inslag, vilket inte är förenligt med kommunens nuvarande riktlinjer för fördelning av 

föreningsstöd. KFUM Heby menar själva att de inte har några religiösa inslag i sin 

föreningsverksamhet. 

Kultur- och fritidsnämndens uppfattning är att KFUM Heby bedriver en socialt viktig 

verksamhet, framför allt för kommunens unga. Föreningens ansökan gällde 10 530 kr som 

skulle gå till fotbollsverksamhet. Kultur- och fritidsnämndens presidiums vilja är att möjliggöra 

projektet som KFUM Heby sökt bidrag för och föreslår därför nämnden att besluta om att 

beloppet KFUM Heby ansökt om ska betalas ut till föreningen från kultur- och fritidsnämndens 

egen budget.  

För att möjliggöra att fler föreningar som bedriver socialt viktig verksamhet för kommunens 

invånare ska kunna beviljas extra föreningsstöd framöver vill kultur- och fritidsnämnden även 
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göra att medskick till förvaltningen att göra en översyn av ”Riktlinjer för föreningsstöd i Heby 

kommun”. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 8 mars 2022. 

Ks § 42, 22 februari 2022 + bilaga. 

 

Förslag 

Gudrun Wängelin Lernskog (C), ordförande, föreslår kultur och fritidsnämnden besluta: 

 KFUM Heby beviljas ett bidrag från kultur- och fritidsnämnden på 10 000 kr.  

 Förvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av ”Riktlinjer för föreningsstöd i Heby 

kommun” som ska återrapporteras till nämnden vid sammanträdet i november 2022. 

 

Tilläggsförslag 

Ingela Wikander (KD) föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta: 

 Ingela Wikander (KD) och Carola Eriksson (S) utses till representanter för kultur- och 
fritidsnämnden i arbetet med översynen av ”Riktlinjer för föreningsstöd i Heby 
kommun”. 
 

Förslagsordning 

Ordföranden ställer först det egna förslaget mot avslag och finner att nämnden bifaller 

förslaget. Ordföranden ställer sedan Ingela Wikanders (KD) förslag mot avslag och finner att 

nämnden bifaller förslaget.   

 

 

Delges 
Kommunstyrelsen 
Tf. enhetschef kultur och fritid 
Strateg social hållbarhet 
Fritidsintendent  
Förvaltningsekonom 
Ansökande förening 
C. Eriksson 
I. Wikander 
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Kfn § 18 Dnr KFN/2019:8 800 

Information om konstinventering 
Beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen.  

 

Sammanfattning 

Inventeringsansvarig informerar om det pågående arbetet med inventering av kommunens 

konstinnehav. Kultur- och fritidsnämnden fick under år 2019 en förfrågan från 

kommunfullmäktiges revisorer gällande att genomföra en kontroll av den konst som kommunen 

äger och förvaltar. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 7 oktober 2019 (Kfn § 60/2019) att 

söka externa medel alternativt omprioritera resurser inom tilldelad budget för att genomföra 

inventeringen.  

Konstinventeringen hade således precis startats när coronapandemin drabbade Sverige. Under 

pandemin har det varit uppehåll i arbetet då Heby kommun uppmanat personal att i möjligaste 

mån inte vistas i kommunens lokaler och många verksamheter minimerat tillgången för externa 

besökare. Under våren 2022 kommer arbetet att startas upp igen då det återigen är möjligt att 

bland annat besöka och inventera konsten på kommunens vård- och omsorgsboenden. Framöver 

behöver det föras en diskussion kring hur kommunen ska hantera konstinnehavet och vilka regler 

som ska finnas kring exempelvis inköp av konst.  

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information.  

 
Delges 
T. Ivarsson 
Kommunfullmäktiges revisorer 

 

 

  



PROTOKOLL 
2022-03-14 
Kultur- och fritidsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 15(17) 

Kfn § 19 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: 

 

 Ungdomscoachernas pågående arbete 
 Integrationsarbete 
 Föreningsträff 
 Föreläsning med Martin Boquist om ledarskap  
 Inköp av konst till nya vård- och omsorgsboendet 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information. 
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Kfn § 20 Dnr KFN/2022:9 007 

Återrapport till kommunfullmäktiges revisorer 
Beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden antar svaret i tjänsteskrivelse 4 mars 2022, angående 
hantering av krav på hyressänkning för simhallen samt inventering av kommunens 
konstinnehav, som sitt eget och överlämnar det till kommunfullmäktiges revisorer. 

 

Sammanfattning 

Den 20 januari 2022 fick kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att senast den 15 mars 
återrapportera hur nämnden hanterar krav på hyressänkning för delar av Heby arena med 
anledning av att stora simbassängen varit ur funktion hösten 2021. 
 
Vid samma möte uppmärksammade kommunfullmäktiges revisorer att inventeringen av 
kommunens konstinnehav inte återrapporterats. Revisionen initierade konstinventeringen 14 
mars 2019. Viss oklarhet om läget rådde från kultur- och fritidsnämndens sida vid mötet men 
efter detta har det uppdagats att inventeringen ännu inte kunnat slutföras. 
 

Hantering av krav på hyressänkning för simhallen 

Kultur- och fritidsnämnden har med anledning av att stora simbassängen i simhallen varit ur 

funktion hösten 2021 och att verksamheten därmed inte kunnat använda lokalen full ut gett 

förvaltningen i uppdrag, att i samarbete med lokalansvarig och ekonomichef, träffa en 

överenskommelse med Heby fastigheter om en rimlig nedsättning av hyran. Hyresnedsättningen 

ska beakta såväl juridiska som koncernmässiga förutsättningar och baseras på principer som kan 

ligga till grund för kommande eventuella hyressänkningar. 

Inventering av kommunens konstinnehav 

Vid mötet den 20 januari gav representanter för kultur- och fritidsnämnden revisionen svaret att 

inventeringen av kommunens konstinnehav var genomförd och att det återstod att hitta en lokal 

där konsten kan förvaras. Efter detta möte har det uppdagats att svaret bottnade i ett 

missförstånd och att kontinventeringen inte kunnat slutföras.  

Konstinventeringen hade precis startats när coronapandemin drabbade Sverige. Under pandemin 

har det varit uppehåll i arbetet då Heby kommun uppmanat personal att i möjligaste mån inte 

vistas i kommunens lokaler och många verksamheter minimerat tillgången för externa besökare. 

Under våren 2022 kommer arbetet att startas upp igen då det återigen är möjligt att bland annat 

besöka och inventera konsten på kommunens vård- och omsorgsboenden. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 4 mars 2022. 

Kfn § 9, 14 februari 2022. 

Kf rev § 8, 20 januari 2022. 

Delges 
Kommunfullmäktiges revisorer 
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Kfn § 21 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 

Kommunala pensionärsrådets sammanträde 23 februari 2022, protokoll. 

Ks § 41, 22 februari 2022. 

Attestlista mars 2022. 

 

 

 

 

 

 


