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Sammanträdesdatum

12 februari 2015

- KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid

Folkets Hus, Heby kl 17:00-20:30

Beslutande

Annika Krispinsson (C), ordförande
Carl-Åke Elmersjö (MP)
Håkan Collin (S) § 2-26
Carl-Eric Thörngren (S)
Carina Schön(S) § 1-13, 15-26
Marie Wilén (C)
Olof Nilsson (S)
Michelle Storm (SD)
Per Möller (C)
Gunnar Ingle (S)
Rickert Olzon (M) § 1-8, 10-26
Sixten Larsson (M) § 9
Monika Brode (LP)
Michael Öhman (SD)
Rose-Marie Isaksson(S)

Ej tjänstgörande ersättare

Paul Namerius (M)
Sixten Larsson (M) § 1-8,
10-15
Marie Uppman (MP)
Harald Brixeskog (MP)
Per Mattsson (V)

Utses att justera
Justeringens
plats och tid
Sekreterare

Justerande

Annika Krispinsson
Olof Nilsson

Sammanträdesdatum
Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Paragrafer
1-26

Mats Jennische

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Kommunfullmäktige
12 februari 2015
18 februari 2015

Datum för
anslags nedtagande

Kommunkontoret, Heby
Helena Henriksson

Justerandes signatur

Peter Lund, kommunchef
Helena Henriksson,
kommunsekreterare
Mikael Eriksson, ekonomichef

Mats Jennische (M)

Kommunkontoret, onsdag 18 februari 2015 kl 09:00

Ordförande

Björn Fredriksson (SD)
Bengt Löfling (V)
Erzsebét Wollein (S)
Berith Röjerås (C)
Bernt-Erik Rutström (S)
Torbjörn Ivarsson (LP)
Per Eriksson (C)
Carola Eriksson (S) § 1-7, 9-26
Hans Wiktorson (SD)
Mats Jennische (M)
Helena Pettersson (MP)
Per Sverkersson (S) § 9-26
Ingela Wikander (KD)

Tjänstemän

Gerd Carlsson (C)
Pär Jansson (C)
Åsa Johansson (C)
Jan Dagh (SD)

Olof Nilsson (S)

Helena Henriksson

Organ

Salima Fahad (V)
Margareta Qvistberg (S)
Margaretha Gadde-Jennische
(M)
Staffan Johansson (C)
Frida Ahlezon (KD)
Britt Nilsson (S)
Roland Back (LP)
Göran Rohlin (SD)
Dick Pettersson (C)
Jan Andersson (S) § 9-26
Gudrun Wängelin Lernskog(C)
Tomas Bergström (FP)
Ewa Westling-Olzon
Jan Eriksson (S)

Utdragsbestyrkande

12 mars 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

- KOMMUNFULLMÄKTIGE Kf § 1

2 (36)

12 februari 2015
Dnr 2015/9

Styrelser, nämnder och beredning, information

009

Kommunfullmäktige tackar för informationen
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har antagit Riktlinjer för styr- budget- och
uppföljningsprocess av styrelser, nämnder, bolag och dess förvaltningar
för år 2015. Ekonomichef Mikael Eriksson informerar om den nya
budgetprocessen för Heby kommun.

Carl-Åke Elmersjö (MP) demokratiberedningens ordförande informerar
om demokratiberedningens arbete. Beredningens presidium har träffat
företrädare från förvaltningen och kartlagt underlag och arbetsområden
för beredningen. Inledningsvis kommer man att titta närmare på hur
man kan stärka arbetet med Bästa Heby. Beredningens första
sammanträde hålls den 4 mars 2015.

Marie Wilén (C) kommunstyrelsens ordförande informerar om
utbildningen Förenkla Helt Enkelt som tar upp hur man kan förbättra
företagsklimatet. Kommunen genomför utbildningen tillsammans med
sex andra kommuner. Utbildningen har gått i tre etapper och uppdraget
är att göra en handlingsplan för kommunen. SKL och Tillväxtverket har
hjälpt till med utbildningen.

Margareta Gadde-Jennische (M) ordförande i vård- och
omsorgsnämnden informerar att nämnden beslutat att öppna delar av
Tallgården som under en period varit stängda, för att tillmötesgå
behovet av platser. Behovet av vård- och omsorgsboende har snabbt
ökat i förhållande till vad som kunnat förutses. Idag finns det 17
personer som är biståndsbedömda för vård och omsorgsboende.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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12 februari 2015
Dnr 2015/9

Revisorerna, information

3 (36)

009

Revisorer
Revisionens ordförande Leif Nilsson (S) informerar att revisorerna har
kallat nämndernas presidium för en träff den 5 mars 2015. Revisorerna
vill diskutera presidiets tankar om verksamheten, internkontroll, risker
osv. Presidiet får ta med tjänstemän om så önskas.

Revisionen kommer också att träffa kommunstyrelsens presidium 26
mars med anledning av årsbokslutet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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12 februari 2015
Dnr 2015/9

Återrapporteringar

4 (36)

009

Sammanfattning
Carl-Åke Elmersjö (MP), Heby kommuns röstombud för Kommuninvest
AB rapporterar från medlemssamråd inför stämman som hålls 16 april.
Elmersjö informerar om Kommuninvests verksamhet och det underlag
man fått på samrådet. Kommunfullmäktige har möjlighet att göra
medskick till röstombudet inför stämman.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

12 februari 2015

- KOMMUNFULLMÄKTIGE Kf § 4

Interpellationer
Det har inte inkommit några interpellationer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

- KOMMUNFULLMÄKTIGE Kf § 5

Frågor

12 februari 2015
Dnr 2015/14

6 (36)

009

Svaren på de enkla frågorna finns att lyssna på Heby kommuns
webbradio, www.heby.se

1. Dick Pettersson (C) ställer fråga till kultur- och fritidsnämndens

ordförande Torbjörn Ivarsson (LP) med anledning av att man
normalt brukar röja sly i Lapphällarna innan säsongen börjar för att
de inte ska bli stubbar osv. i backen. Hur kommer det sig att man inte
har gjort det underhållet av Lapphällarna inför den här säsongen?
Torbjörn Ivarsson besvarar frågan.

2. Bernt-Erik Rutström (S) ställer enkel fråga till personalutskottets
ordförande Ewa Westling Olzon (M) om det är en ny policy att de
man anställer inom hemtjänsten ska ha egen bil?
Ewa Westling Olzon besvarar frågan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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7 (36)

12 februari 2015
Dnr 2011/25

Instruktion för kommunala pensionärsrådet,
revidering

003

Kommunfullmäktiges beslut
•

Instruktion för kommunala pensionärsrådet, förslag, 20 januari
2015, antas.

Sammanfattning

Instruktion för kommunala pensionärsrådet behöver anpassas till den
nya politiska organisationen.

Beslutsunderlag

Ks § 11, 20 januari 2015
Instruktion för kommunala pensionärsrådet, 19 december 2014

Förslag

Annika Krispinsson (C): Redaktionell ändring i § 13, orden ”och den
ordinarie fullmäktigeberedningens” stryks.
Carina Schön (S): Representant från Hebyfastigheter inkluderas i
pensionärsrådet.

I 1 § ändras meningen till ”Det kommunala pensionärsrådet bör vara
remiss och referensorgan i frågor som pensionärerna samt forum för
kunskapsspridning i Heby kommun.”

Förslagsordning

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag med ordförandes
redaktionella ändring mot Carina Schöns förslag med ordförandes
redaktionella ändring och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt Carina Schöns förslag.

Delges
KPR
HebyFS

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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12 februari 2015
Dnr 2015/12

Allmänhetens frågestund

8 (36)

109

Kommunfullmäktige tackar för informationen
Sammanfattning
David Olsson har inkommit med skriftlig fråga till allmänhetens
frågestund daterad 10 februari 2015:

”Vid KF i december ställde jag två frågor till personalutskottets
ordförande (bifogas nedan).
Den första frågan är mycket generell i sin karaktär; ”Tar Du avstånd från
denna typ av uttalanden?”
Ändå valde Ewa Westling Olzon enligt ljudupptagningen att inte besvara
frågorna med hänvisning till att det gäller ett enskilt ärende samt att hon
inte ville kommentera tidningsartiklar. Westling Olzon gör också en sak
av att det skulle handla om något som inträffat under den förra
mandatperioden. Tidningsartikeln var dock införd i december, två dagar
efter att kommunstyrelsen hade valt personalutskott retroaktivt (!)
gällande från 1:a december, med Ewa Westling Olzon som ordförande.

Om Westling Olzon gör bedömningen att hon inte kan uttala sig på grund
av att det gäller ett enskilt ärende så blir det ju än mer anmärkningsvärt
att Margaretha Gadde Jennische valde att uttala sig så tydligt som hon
gjorde i media!
Mina frågor till PU:s ordförande blir därför:
- Kommer Du att vidta åtgärder (t.ex. utbildning) för att förhindra
att högt uppsatta politiska företrädare för Heby kommun
upprepar beteendet med uttalanden likt Gadde Jennisches?
- Tror Du att uttalandena kan ha skadat Heby kommuns anseende
som arbetsgivare?
- Har Du vidtagit ”disciplinära åtgärder” eller gjort någon anmälan
eller liknande mot Gadde Jennische?”

Personalutskottets ordförande Ewa Westling Olzon (M) besvarar
frågorna.
David Olsson har inkommit med skriftlig fråga till allmänhetens
frågestund daterat 10 februari 2015:

”Kommunfullmäktige skall idag behandla en motion om särskild
granskning av Sala Heby Energi (SHE) AB´s stöd till Solelföreningen i
Sala Heby.

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen har i sin beredning av motionen föreslagit att
motionen skall ”anses besvarad” med hänvisning till att bolagets
revisorer och ägare har informerats vid revisormöten respektive
ägarmöten. Därför menar kommunstyrelsen att ytterligare granskning
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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12 februari 2015

inte behövs. Dessutom påpekar styrelsen att relationen mellan bolag och
förening regleras i avtal.
Bolaget sköter det administrativa åt föreningen men framför allt stöder
bolaget föreningen genom att man under ett antal år har köpt
föreningens producerade el till ett pris som vida överstiger
marknadspriset (Nordpool spot).
Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande blir därför:

1. Finns det diarieförda anteckningar från dessa ägarmöten
respektive revisorsmöten? (Vilka diarienummer?)

2. Hur mycket uppgår det sammanlagda stödet till över tid, i
form av att elen köps till överpris?

3. Vem eller vilka har beslutat om denna överprismodell och när
togs det beslutet?”

Delges
Frågeställaren

Justerandes signatur

Kommunstyrelsens ordförande Marie Wilén besvarar frågorna.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

12 februari 2015

- KOMMUNFULLMÄKTIGE Kf § 8

Dnr 2013/46

Östervåla kyrkskola, försäljning

253

Kommunfullmäktiges beslut
•
•

Hebyfastigheter AB får tillstånd att sälja Hov 73:1, Kyrkskolan, i
Östervåla.
Hebyfastigheter AB ska innan försäljning sker inhämta
synpunkter från ägaren till Östervålastolen om lämplig placering
av densamma.

Sammanfattning

Hebyfastigheter ansöker i en skrivelse daterad 2014-11-26 om lov från
kommunfullmäktige att sälja fastigheten Heby Hov 73:1, Kyrkskolan i
Östervåla. Ärendet har även tidigare behandlats av kommunstyrelsen,
som 26 februari 2013 beslutade att fastighetsbolaget skulle utreda på
vilka sätt de kunde behålla byggnaden i sin ägo, genom uthyrning eller
på annat sätt. Bolaget har inte lyckats finna någon intressent som vill
hyra lokalerna till det pris som efterfrågas. En kalkyl för ombyggnation
till lägenheter har tagits fram, som visar att det är svårt att få lönsamhet i
en sådan affär.
Kommunstyrelsen ser på ärendet ur två perspektiv. Dels
samhällsbyggnadsperspektivet, där Kyrkskolan är ett av inslagen i
centrumbilden i Östervåla som är karaktärskapande. Dels
lokalförsörjningsperspektivet, då det under många år huserat
kommunala verksamheter i byggnaden.

På fastigheten står även en skulptur, rest inom ramen för ett EU-projekt,
föreställande en stol. Stolen refererar till de långa traditioner som av
möbelsnickeri som trakten bär. Det vore mycket olyckligt om en
försäljning skulle få som direkt eller indirekt reslutat att denna stol blev
förstörd eller nedtagen. Det är önskvärt att man i ett köpeavtal
överenskommer med köparen om att denne tillser att stolen underhålls i
framtiden. Om detta är absolut omöjligt att komma överens om måste
man flytta den till en annan lika god plats inom Östervåla tätort.
Då kommunen inte bedöms ha behov av lokalerna i Kyrkskolan, och då
byggnadens utseende skyddas och tomtens bebyggande regleras strikt i
det planförslag som tas fram anses skälen att hindra försäljning som få.
Kommunstyrelsen föreslår därför att lov att sälja fastigheten ges.

Beslutsunderlag

Ks § 21, 20 januari 2015
PM, 13 januari 2015
PM, 26 november 2014

Förslag

Justerandes signatur

Tomas Bergström (FP) med bifall av Mats Jennische (M) och Olof
Nilsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Dick Pettersson (C): Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för
ytterligare översyn vad gäller lokalbehovet i Östervåla.
Michael Öhman (SD): Avslag till försäljningen.

Ajournering

Kommunfullmäktige ajournerar sig för fika och allmänhetens frågestund
kl 18:30-19:11.

Kommunfullmäktige ajournerar sig kl 19:23 och 19:27.

Förslagsordning

Ordförande ställer först frågan om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.

Ordförande ställer därmed kommunstyrelsens förslag mot Michael
Öhmans avslagsförslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.

Reservation

Björn Fredriksson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Michael Öhmans förslag.

Jäv

Carola Eriksson (S) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av
ärendet.

Protokollsanteckning

Dick Pettersson (C) lämnar följande protokollsanteckning:

Protokollsanteckning ang. försäljning av Kyrkskolan i Östervåla!
Det är med sorg jag konstaterar att Kommunfullmäktige i Heby ger Heby
Fastigheter medgivande att sälja Kyrkskolan.
I KF debatten ombads jag komma med bra förslag på
användningsområde för huset. För mig är Kyrkskolan ett kommunalt
verksamhetshus där främst ungdomars intressen skall tillvara tas, det
finns inga bättre förslag, jag hävdar att man får mycket verksamhetshus
för 240 tkr. Om inte förvaltningen eller politiken vill något, så händer det
naturligtvis inget, inte ens med ett sådant fint hus.
I Östervåla har Kyrkskolan en central position, sedan den byggdes
1891(?) har där utöver skola varit; Östervåla kommuns Fullmäktige
sammanträdeslokal, Brottarna har tränat och tävlat där, Östervåla
Dansgille hade gammeldans kurser där, man hade kurser i vävning på
vävstol, Komvux var där sedan Veterinärvillan såldes, kommunala
musikskolan och fritidsgården var där. Det finns säkert flera föreningar
eller aktiviteter som varit där.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kyrkskolan rustades utvändigt som en kompensation efter att KF
beslutat om rivning av mejeriet, trots Östervålas protester, och för att
kommunen sedan köpte stationshuset i Heby. Man insåg nog att man
gjorde ett förstort övergrepp på Våla och retade innevånarna väl mycket!
Invändigt har inte fastighetsägaren gjort någon renovering, utöver direkt
akuta ingrepp, sedan Heby Fastigheter tog över kommunens lokaler för
c:a 10 år sedan. Med tanke på standarden borde kommunen förhandlat
om sänkt hyra istället för flytt. Att huset är dåligt isolerat och därmed har
hög uppvärmningskostnad är fastighetsägarens problem, inget som
hyresgästen skall drabbas av.
Kyrkskolan är tom sedan Fritidsenhetens besparingsplan från 2012
antagits, då fritidsenheten inte lyckats hålla budgeten efter rustningen av
Sim och sporthallen i Heby och upprustningen av elljusspåren. Där
sparade man bl.a. en personal inom Ungdomsgårdarna, 260 tkr, man
stängde Gamla sporthallen i Heby, 150 tkr samt flyttade Ungdomsgården
och musikskolan från Kyrkskolan, 240 tkr. Ungdomsgården flyttades till
foajén i Östervåla sporthall, där man har en hörnsoffa och en TV.
Musikskolan flyttades till källaren under Biblioteket i Åbygårdarna, efter
en upprustning för c:a 600 tkr.
Idag är personalen på ungdomsgårdarna återställd, Gamla Sporthallen i
Heby tillbaka som verksamhetslokal, av dessa tre är det bara
besparingen på Kyrkskolan som finns kvar.
Ungdomarna i Östervåla har väldigt dålig närvaro på ”Gården” i
Sporthallsfoajén, man trivs inte där och istället driver de runt på
samhället, i hyreshusens trapphus och källare eller vad de nu hittar på.
Där skulle nog Fastighetsbolaget kunna spara lite på kostnader till
vaktbolaget för rondering av trapphus, när man driver ut ungdomarna
på gatan igen. När ”gubbarna” i Heby grinade över att missta sin
”pingislokal” blev det panik och ett ordförandebeslut tog tillbaka
besparingen. När ungdomarna i Östervåla driver på samhället efter att
fritidsgården i Kyrkskolan stängts, med allt elände det kan föra med sig,
så reagerar vare sig förvaltning eller politiken.
Att nu sälja Kyrkskolan och därmed avhända sig den naturliga
fritidsgården i Östervåla kan komma att drabba kommunens sociala sida,
oron både i skolan och på samhället sprider sig!
Dick Pettersson, Kommunfullmäktigeledamot (C), Östervåla

Delges
Hebyfastigheter
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef; samhällsbyggnad
Ekonomichef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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001

Plan för extraordinära händelser i Heby kommun,
revidering
Kommunfullmäktiges beslut
•

Plan för extraordinära händelser i Heby kommun antas med
redaktionell ändring.

Sammanfattning

Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, ska
samtliga kommuner och landsting inför varje mandatperiod fastställa en
plan för hur de ska hantera en extraordinär händelse.
En extraordinär händelse kännetecknas av att den avviker från det
normala och innebär en allvarlig störning.
Handlingsplanen ska utgå från vad som kommit fram i den Risk- och
Sårbarhetsanalys som alla kommuner ska genomföra.

Planen för extraordinära händelser i Heby kommun revideras nu inför
den kommande mandatperioden. Dock arbetar Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) med att ta fram nya anvisningar för
kommunernas plan för extraordinära händelser, varför sannolikt en ny
revidering behöver göras under de närmaste åren.
Denna revidering innebär, förutom smärre uppdateringar, att det
hittillsvarande kravet på förvaltningarna att ha egna särskilda krisstaber
avskaffas. Fortsättningsvis leds förvaltningarna inom ramen för
ordinarie ledningsstruktur även vid ett krisläge.

Beslutsunderlag

Ks § 33, 20 januari 2015
PM, 19 maj 2014
Plan för extraordinära händelser i Heby kommun, förslag till revidering,
19 maj 2014

Jäv

Rickert Olzon (M) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.

Förslagsordning

Delges
Kommunstyrelsen
Krisberedskapssamordnaren

Justerandes signatur

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014/252

511

Farlig trafikled genom Heby samhälle, motion
Kommunfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med hänvisning till kommunens svar till
underlag för länstransportplan, 15 februari 2013 samt
kommunens kommande arbete med framtagande av en
trafikstrategi.

Sammanfattning

Till kommunfullmäktige § 115, 3 november 2014, inkom Charlotte Wall
(LP), Torbjörn Ivarsson (LP) och Roland Back (LP) med motionen Farlig
trafikled genom Heby samhälle, daterad 30 oktober 2014. I motionen
föreslås kommunfullmäktige besluta att Heby kommun kontaktar och
påverkar Trafikverket att utreda förutsättningarna för och behoven av
en reglering/ändring av trafiken på Storgatan från centrala Heby till väg
56 så att olycksrisken väsentligt minskar.
I PM, 19 december 2014 skriver förvaltningen:

Storgatan (väg 895) ligger inom tätort och är en länsväg som ingår i
det statliga vägnätet. Hastighetsgränsen är 50km i timmen och 70km i
timmen sista 500m ut mot rv 56.
Anläggandet av trafiksäkerhetsåtgärder längs det statliga vägnätet
hanteras i Länstransportplan för Uppsala län som antogs under 2014.
I arbetet med upprättande av planen hade kommunerna i länet
möjlighet att peka ut de brister vilka kommunen ser som nödvändiga
att åtgärda inom planperioden fram till år 2025.
I underlag för länstransportplan för 2014-2025, daterat 15 februari
2013 angav Heby kommun följande trafiksäkerhetsåtgärder till
länsplaneupprättaren (Regionförbundet i Uppsala län):
Prioritet 1 (högsta prioritet)

1. Morgongåva – G/C-passage jv och rv, lösning för biltrafiken

•

Prioritet 2

1. Östervåla - övergångsställe vid skolan, angöring
2. Harbo – övergångsställe, hastighetsdämpande åtgärder,
busshållplats
3. Tärnsjö – miljö- och gestaltningsåtgärder enligt förstudie
4. Heby - cirkulationsplats

Prioritet 5

Justerandes signatur

1. Heby kommun - Generellt övergångsställen enligt trafikanalys
2. Heby, Skolgatan – trafiklösning vid skolan, angöring,
övergångställe
3. Östervåla centrum – säkrare miljö för oskyddade trafikanter
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

15 (36)
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Prioritet 6 (lägsta prioritet)

1. Enåker – Runhällen – Ängshäll – gc-väg
2. Huddunge, Lunda – Ravastbo vsk – gc-väg
3. Harbo – Laksjöbadet – gc-väg
4. Heby – Villervallan – gc-väg
5. Heby – Horrstaås – gc-väg
6. Östervåla – hembygdsgården – gc-väg
7. Morgongåva – Axsjöbadet – gc-väg
8. 852 – Vittingeparken – gc-väg
9. Östervåla vid Zetterbergs – övergångställe
10. Tärnsjö, Storgatan 56 – gc-väg
11. Morgongåva, Strandv-Idrottsv – gc-väg
12. Heby, Storgatan – övergångställe
13. Heby – Horrsta – gc-väg

Förvaltningen anser att ovanstående lista fortfarande är relevant och
ser inga behov av en omarbetning.

Vad beträffar hastighetsdämpandeåtgärder kommer det att ses över i
kommunens kommande arbete med framtagande av en trafikstrategi.
Dessa synpunkter kommer då att tas med i arbetet. Det är först när
det finns en aktuell trafikstrategi som kommunen kan påverka
Trafikverket i denna fråga.

Beslutsunderlag

Ks 15, 20 januari 2015
PM,19 december 2014
Kf § 115, 3 november 2014
Motion, 30 oktober 2014

Förslag

Marie Wilén (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag

Förslagsordning

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Delges
Motionären
Förvaltningschef; samhällsbyggnad
Samhällsplaneraren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

- KOMMUNFULLMÄKTIGE Kf § 11

12 februari 2015
Dnr 2014/255

Gång- och cykelväg mellan hembygdsgården i
Mårtsbo och Östervåla centrum, motion

16 (36)

014

Kommunfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med hänvisning till kommunens svar till
underlag för länstransportplan, 15 februari 2013.

Sammanfattning

Till kommunfullmäktige § 115, 3 november 2014, inkom Britt Nilsson
(S) och Jan Andersson (S) med en motion angående gång- och
cykelväg mellan hembygdgården i Mårtsbo och Östervåla centrum,
daterat 24 oktober 2014. I motionen föreslås att en gång- och
cykelväg mellan hembygdsgården i Mårtsbo och Östervåla centrum
anläggs.
I PM, 19 december 2014 skriver förvaltningen att väg 272
(Tärnsjövägen) är en länsväg som ingår i det statliga vägnätet.
Anläggandet av gång- och cykelvägar längs det statliga vägnätet
hanteras i Länstransportplan för Uppsala län som antogs under 2014.
I arbetet med upprättande av planen hade kommunerna i länet
möjlighet att peka ut de brister vilka kommunen ser som nödvändiga
att åtgärda inom planperioden fram till år 2025.
I underlag för länstransportplan för 2014-2025, daterat 15 februari
2013 angav Heby kommun följande gång- och cykelvägsprojekt till
länsplaneupprättaren (Regionförbundet i Uppsala län):
Prioritet 1 (högsta prioritet)

1. Heby – Morgongåva
2. Morgongåva – Vittinge
Prioritet 2

1. Harbo – Lindsbro (Östervåla)
Prioritet 5

1. Heby – Tärnsjö – Gysinge
2. Tärnsjö – Östa
Prioritet 6 (lägsta prioritet)

Justerandes signatur

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Harbo – Haga
Enåker – Runhällen – Ängshäll
Huddunge, Lunda – Ravastbo vsk
Harbo – Laksjöbadet
Heby – Villervallan
Heby – Horrstaås
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

- KOMMUNFULLMÄKTIGE 7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Östervåla – hembygdsgården
Morgongåva – Axsjöbadet
852 – Vittingeparken
Tärnsjö, Storgatan-56
Morgongåva Strandv – Idrottsv
Heby - Horrsta

Sammanlagt inkom länets kommuner med önskemål om över 60
cykelvägsobjekt. En urvalsmodell användes för att utgöra en
utgångspunkt för prioritering av vilka cykelvägar som bedöms ge
mest nytta och som utgör utgångspunkt för vilka åtgärdsvalsstudier
som bör påbörjas.

Förvaltningen anser att ovanstående lista fortfarande är relevant och
ser inga behov av en omarbetning.

Beslutsunderlag

Ks § 16, 20 januari 2015
PM,19 december 2014
Kf § 115, 3 november 2014
Motion, 24 oktober 2014

Förslag

Marie Wilén (C) med bifall av Dick Pettersson (C): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Förslagsordning.

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget. .

Delges
Motionärerna
Förvaltningschef; samhällsbyggnad
Samhällsplaneraren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

12 februari 2015

- KOMMUNFULLMÄKTIGE Kf § 12

Dnr 2014/234

18 (36)

512

Trafiksäkerhetsåtgärder vid riksväg 56 öster om
Tärnsjö, motion
Kommunfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalles.

Sammanfattning

Till kommunfullmäktige § 115, 3 november 2014, inkom Anders
Pettersson (S) med motionen Trafiksäkerhetsåtgärder vid riksväg 56
öster om Tärnsjö, daterad 7 oktober 2014. I motionen föreslås
kommunfullmäktige besluta att Heby kommun måste påverka
Trafikverket så att de bygger gång- och cykelväg mellan på- och avfart
Tärnsjö och på- och avfart Östervåla längsmed riksväg 56. Heby
kommun bör även arbeta för att Trafikverket sänker hastigheten till
70 km i timmen på vägsträckan samt att belysning i de två
vägkorsningarna på- och avfart Tärnsjö och på- och avfart Östervåla
uppförs.
Väg 56 (Räta linjen) är en riksväg som ingår i det statliga vägnätet.
Anläggandet av gång- och cykelvägar längs det statliga vägnätet
hanteras i Länstransportplan för Uppsala län som antogs under 2014.
I arbetet med upprättande av planen hade kommunerna i länet
möjlighet att peka ut de brister vilka kommunen ser som nödvändiga
att åtgärda inom planperioden fram till år 2025.
I underlag för länstransportplan för 2014-2025, daterat 15 februari
2013 angav Heby kommun följande gång- och cykelvägsprojekt till
länsplaneupprättaren (Regionförbundet i Uppsala län):
Prioritet 1 (högsta prioritet)
1. Heby – Morgongåva
2. Morgongåva – Vittinge
Prioritet 2

1. Harbo – Lindsbro (Östervåla)
Prioritet 5

1. Heby – Tärnsjö – Gysinge
2. Tärnsjö – Östa

Prioritet 6 (lägsta prioritet)

Justerandes signatur

1.
2.
3.
4.

Harbo – Haga
Enåker – Runhällen – Ängshäll
Huddunge, Lunda – Ravastbo vsk
Harbo – Laksjöbadet
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

- KOMMUNFULLMÄKTIGE 5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Heby – Villervallan
Heby – Horrstaås
Östervåla – hembygdsgården
Morgongåva – Axsjöbadet
852 – Vittingeparken
Tärnsjö, Storgatan-56
Morgongåva Strandv – Idrottsv
Heby - Horrsta

Sammanlagt inkom länets kommuner med önskemål om över 60
cykelvägsobjekt. En urvalsmodell användes för att utgöra en
utgångspunkt för prioritering av vilka cykelvägar som bedöms ge
mest nytta och som utgör utgångspunkt för vilka åtgärdsvalsstudier
som bör påbörjas. För denna korsning har inga
trafiksäkerhetsåtgärder, så som hastighetsdämpandeåtgärder eller
belysning, prioriterats i länstransportplanen 2014-2025.

Förvaltningen anser att ovanstående lista fortfarande är relevant och
ser inga behov av en omarbetning. Däremot kommer förvaltningen att
utreda möjligheten att höja trafiksäkerheten för gång- och
cykeltrafikanterna i denna korsning genom att söka stöd från
Landsbygdsprogrammet den kommande hösten om allt går som
planerat.

Beslutsunderlag

Ks § 17, 20 januari 2015
PM,19 december 2014
Kf § 115, 3 november 2014
Motion, 7 oktober 2014

Förslag

Olof Nilsson (S) med bifall av Carina Schön (S), Bernt-Erik Rutström
(S), Erzsebet Wollein (S): Motionen bifalles.

Marie Wilén (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag, det vill säga att
motionen anses besvarad med hänvisning till kommunens svar till
underlag för länstransportplan, 15 februari 2013.

Förslagsordning.
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Olof Nilssons förslag
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Olof Nilssons förslag.

Delges
Motionären
Förvaltningschef; samhällsbyggnad
Samhällsplaneraren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

- KOMMUNFULLMÄKTIGE Kf § 13

12 februari 2015
Dnr 2014/202

20 (36)

107

Särskild granskning av Sala-Heby Energis stöd till
Solelföreningen, motion
Kommunfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med PM, 19 november 2014.

Sammanfattning

David Olsson, M, har i motion 9 september 2014 föreslagit fullmäktige
besluta att utföra en särskild granskning av det stöd som Sala Heby
Energi (SHE) ger till Solel i Sala och Heby ekonomisk förening
(Solelföreningen).

Eftersom SHE:s revisorer har blivit informerade om samarbetet med
Solelföreningen i samband med revisionsmöten, och eftersom SHE:s
ägare har blivit informerade i samband med ägarmöten, behövs inte
ytterligare granskning. Avseende de frågor som motionären har lyft så är
SHE:s relation till Solelföreningen reglerade i avtal som har redovisats
för revisorer och SHE:s styrelse och meddelats ägarna.
Förvaltningen föreslår att motionen anses besvarad med PM, 19
november 2014.
Kommunstyrelsen föreslår att motionen anses besvarad med PM 19
november 2014.

Beslutsunderlag

Ks § 23, 20 januari 2015
PM, 19 november 2014
Kf § 93, 16 september 2014
Motion, 9 september 2014

Förslagsordning.

Delges
Motionären

Justerandes signatur

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner
att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

- KOMMUNFULLMÄKTIGE Kf § 14

12 februari 2015
Dnr 2014/210

Är Heby kommun en lämplig ägare till ett
elproducerande bolag, motion

21 (36)
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Kommunfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås.

Sammanfattning

David Olsson (M) har inkommit med motionen Är Heby kommun
en lämplig ägare av ett elproducerande bolag? daterad 16
september 2014. I motionen föreslås att aktivt ta ställning till ett
fortsatt ägande av Sala Heby Energi AB i nuvarande form.

Förvaltningen föreslår i PM, 29 december 2014 att motionen avslås.
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås.

Beslutsunderlag

Ks § 24, 20 januari 2015
PM, 29 december 20147
Kf § 93, 16 september 2014
Motion, 11 september 2014

Förslagsordning.

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner
att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Jäv

Carina Schön (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.
Delges
Motionären
Kommunchefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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- KOMMUNFULLMÄKTIGE Kf § 15

Dnr 2014/161

Arbetsgrupp för främjande av kulturmöten och
integration mellan kommuninvånare med olika
kulturell bakgrund, motion

106

Kommunfullmäktiges beslut
•

Genom att ytterligare fokusera arbetet med integration i befintliga
samverkansorgan i enlighet med vad som beskrivs i PM 3
november 2014 anses motionen besvarad.

Sammanfattning

En motion, Arbetsgrupp för främjande av kulturmöten och integration
mellan kommuninvånare med olika kulturell bakgrund, daterad 18 juni
2014, har inkommit från Carl-Åke Elmersjö (MP) och Anne Stockenberg
(MP). I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta
en arbetsgrupp med i motionen angivet syfte, efter samråd med övriga
nämnder, föreningar och organisationer samt de intressegrupper och
enskilda som vill arbeta för att främja kulturmöten som kan leda till
inkludering och lokal förankring för kommuninvånare med olika
kulturell bakgrund. I PM, 3 november 2014 görs bedömningen att frågan
om att främja kulturmöten bör integreras i den ordinarie verksamhet
som respektive nämnd och andra organ bedriver, i syfte att få en hållbar
utveckling.
I befintliga samverkansorgan som Arbetsmarknadsrådet,
Trygghetsrådet, Kulturråd, Föreningslivsträffar, Närvårdsgrupp.
Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet finns en
naturlig arena för integrationsfrågor, som ytterligare kan förstärkas.

Beslutsunderlag

Ks § 35, 20 januari 2015
PM, 3 november 2014
Kf § 73, 18 juni 2014
Motion, 18 juni 2014

Förslag

Carl-Åke Elmersjö (MP) med bifall av Carina Schön (S): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Michael Öhman (SD): Avslag till motionen.

Förslagsordning.

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Michael Öhmans
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

- KOMMUNFULLMÄKTIGE Reservation
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Michael Öhman (SD), Michelle Storm (SD), Björn Fredriksson (SD), Hans
Wiktorsson (SD) och Göran Rohlin (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Michael Öhmans förslag.

Delges
Motionärerna
Förvaltningschef; vård- och omsorg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

12 februari 2015

- KOMMUNFULLMÄKTIGE Kf § 16

Dnr 2014/214

24 (36)

106

Uppdrag till den nya demokratiberedningen –
etablering av arbetsgrupp för långsiktigt hållbar
landsbygdsutveckling - dialogforum, motion
Kommunfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalles.

Sammanfattning

Carl-Åke Elmersjö (MP) och Anne Stockenberg (MP) har i motionen ”
Uppdrag till den nya demokratiberedningen – etablering av arbetsgrupp
för långsiktigt hållbar landsbygdsutveckling – dialogforum”, föreslagit
kommunfullmäktige att besluta ”Att uppdra till demokratiberedningen
att, efter samråd med LRF-avdelningarna och byaråd/utvecklingsråd och
motsvarande grupper i kommunen, föreslå former för en brett förankrad
och varaktig satsning på långsiktigt hållbar landsbygdsutveckling i Heby
kommun med återkommande medborgardialog.”
I motionen lyfts ett antal områden fram som exempel på var fokus i ett
sådant utvecklingsarbete skulle kunna ligga. Det lyfts också fram att
dessa frågor är naturligt kopplade till demokratiutveckling och
medborgardialog.

I PM, 23 december 2014 redogörs för kommunens arbete med
landsbygdsutveckling och näringslivsfrågor. Dessa frågor bedöms som
viktiga, för att inte säga avgörande, för kommunens utveckling. Utöver
det dagliga arbetet i förvaltningen så planerar Heby kommun att
tillsammans med Uppsala universitet genomföra en övergripande studie
med syfte att lyfta fram potentialen i en landsbygdskommun som Heby
kommun. Här kommer frågor som inflyttning, byggnation, pendling,
kommunal service etc. att belysas utifrån ett forskningsperspektiv. Det
är ett långsiktigt arbete som förhoppningsvis ska ge Heby kommun en
god grund att stå på, en form av fördjupad omvärldsanalys med särskilt
betoning på förutsättningarna på landsbygden. Utifrån denna är tanken
att rätt strategiska beslut och ställningstaganden ska kunna göras.

Föreningar, lokala utvecklingsgrupper, lokalt näringsliv med flera
kommer att bli involverade i en studie av detta slag. Utifrån det
perspektivet blir en ansats som den som lyfts fram i motionen
nödvändig. Vid sidan av det forskningsbaserade utvecklingsarbetet har
kommunfullmäktige nyligen beslutat om en kvalitetspolicy. Arbetet med
bemötandefrågor är högt prioriterat i kommunens
kvalitetsutvecklingsarbete. Om brukarperspektivet till stor del kan
hanteras av förvaltningen så är medborgarperspektivet primärt en fråga
för de förtroendevalda. Förhoppning är att det, primärt genom
demokratiberedningen och dess stöd till nämnderna, ska finnas väl
fungerande strukturer och modeller för hur medborgardialogen ska bli
givande.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

- KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutsunderlag
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Ks § 36, 20 januari 2015
PM, 23 december 20147
Kf § 93, 16 september 2014
Motion, 11 september 2014

Förslagsordning.

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Delges
Motionärerna
Demokratiberedningen
Kommunchefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

- KOMMUNFULLMÄKTIGE Kf § 17

12 februari 2015
Dnr 2014/213

26 (36)

001

Utred och ta ställning till om hela Heby kommun
skall ansöka om att gå samman med Uppsala
kommun! motion
Kommunfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås.

Sammanfattning

David Olsson (M) har i motion daterad 16 september 2014 föreslagit att
kommunens ska utreda och ta ställning till om hela Heby kommun skall
ansöka om att gå samman med Uppsala kommun.

Heby kommun står liksom de flesta andra kommuner inför utmaningar
de närmaste åren. Dessa är till stora delar relaterade till ett ekonomiskt
läge där resurserna är begränsade och där behoven och efterfrågan ökar.
Förvaltningens bedömning är dock inte att ett samgående med Uppsala
kommun är lösningen på de utmaningar vi har framför oss. En positiv
utveckling inom flera områden talar för att Heby kommun även i
framtiden ska förbli en egen kommun.

Som exempel till ovanstående kan nämnas byggnation av bostäder på
flera orter i kommunen, en ökad efterfrågan från företag som vill
etablera sig, den positiva utvecklingen på Julmyra, vid Företagsparken i
Morgongåva, de förbättrade kommunikationerna och de stigande
fastighetspriserna. Heby kommun blir på ett mer uttalat sätt en del av
den expansiva Stockholms- och Uppsalaregionen. Utifrån det bör finnas
goda förutsättningar att skapa en långsiktigt hållbar situation för
kommunen, dess brukare och medborgare.

Inom kommunförvaltningen har ett övergripande
kvalitetsutvecklingsarbete påbörjats, benämnt Bästa Heby. Arbetet
syftar till att förbättra kvaliteten, öka effektiviteten och ta tillvara på
medarbetarnas kreativitet. Vid sidan av det träder en ny politisk
organisation i kraft. En viktig del i den organisationen är
demokratiberedningen, med särskit ansvar att säkerställa att en
konstruktiv medborgardialog förs inom alla nämnders ansvarsområden.
Förvaltningens bedömning är att en sammanslagning med Uppsala
kommun skulle istället skulle flytta makten längre från
2kommuninvånarna. Heby kommuns geografiska område skulle
sannolikt bli perifert i ett Uppsala som till stora delar riktar sitt intresse
mot huvudstadsområdet.
Ett samgående med Uppsala kommun bedöms heller inte ligga i linje
med den av fullmäktige beslutade visionen som lyder:

Heby kommun – en växande landsbygdskommun, med närhet, trygghet och
livskvalitet.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

27 (36)

12 februari 2015

En utredning av det slag motionären föreslår blir också kostsam och
förvaltningen har sannolikt inte kapacitet att utreda frågan helt på egen
hand. Även det talar för att utredningen inte bör genomföras.
Mot bakgrund av ovanstående är kommunstyrelsens förslag att
motionen avslås.

Beslutsunderlag

Ks § 37, 20 januari 2015
PM, 23 december 20147
Kf § 93, 16 september 2014
Motion, 11 september 2014

Förslagsordning.

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Delges
Motionären
Kommunchefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

- KOMMUNFULLMÄKTIGE Kf § 18

12 februari 2015

Anmälan av nya motioner
Inga nya motioner presenteras

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

- KOMMUNFULLMÄKTIGE Kf § 19

12 februari 2015
2014/285
2014/288

Anmälan av nya medborgarförslag

317
219

Kommunfullmäktiges beslut
•

•

Medborgarförslaget Ett ljust medborgarförslag överlämnas till
samhällsbyggnadsnämnden för beredning, besvarande och
återrapportering.
Medborgarförslaget Upprusta Allévägen i Morgongåva
överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning,
besvarande och återrapportering.

Sammanfattning

I medborgarförslag, 11 december 2014 föreslår Mats Köbin att Heby
kommun sätter upp fler lysen och gör övergångsstället mer tydligt vid
övre delen av järnvägskorsningen i Morgongåva. Förslagsställaren
föreslår även att runstenen vid stationen i Morgongåva ljussätts.
I medborgarförslag, 16 december 2014 föreslå Lars Björn att en
upprustning görs av Allévägen i Morgongåva.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag, 11 december 2014
Medborgarförslag, 16 december 2014
Delges
Samhällsbyggnadsnämnden
Förvaltningschef; samhällsbyggnad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

- KOMMUNFULLMÄKTIGE Kf § 20

12 februari 2015
Dnr 2015/1

Avsägelser

30 (36)

102

Kommunfullmäktiges beslut
•
•

Elisabet Karlsson Heggbrennas avsägelse som nämndeman i Uppsala
Tingsrätt godkännes.
Maire Lautakoskis avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige
godkännes och överlämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Sammanfattning

Elisabet Karlsson Heggbrenna (C) har i skrivelse, 12 januari 2015 avsagt
sig uppdraget som nämndeman i Uppsala Tingsrätt.

Maire Lautakoski (S) har i skrivelse, 7 januari 2015 avsagt sig uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Delges
Länsstyrelsen
Uppsala tingsrätt
E Karlsson Heggbrenna
M Lautakoski
FMS

Justerandes signatur

Skrivelse, 12 januari 2015
Skrivelse, 7 januari 2015

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

12 februari 2015

- KOMMUNFULLMÄKTIGE Kf § 21

Dnr 2014/231

Uppsala tingsrätt, val av nämndeman

31 (36)

102

Kommunfullmäktiges beslut
•

Mats Jennische (M) utses som nämndeman i Uppsala tingsrätt för
perioden till och med 31 december 2015.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har i § 20, 12 februari 2015 godkänt Elisabet
Karlsson Heggbrennas (C) avsägelse från uppdraget som nämndeman i
Uppsala Tingsrätt.
Då valet genomfördes med proportionellt valsätt så utses nästa person
på listan ur den aktuella valsedelsgruppen till ny nämndeman.

Beslutsunderlag

Delges
Uppsala tingsrätt
Den valda
FMS

Justerandes signatur

Kf § 20, 12 februari 2015

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

- KOMMUNFULLMÄKTIGE Kf § 22

12 februari 2015
Dnr 2015/231

32 (36)

102

Kommunala pensionärsrådet, val av ledamöter,
ersättare och ordförande

Kommunfullmäktiges beslut
•

Kommunala pensionärsrådet, ledamöter och ersättare samt
ordförande, för tiden till och med 31 december 2018, utses enligt
följande:

Ledamöter

Anne-Charlotte
Mattsson (FP)
Margareta GaddeJennische (M)
Carola Eriksson (S)
Johan Eriksmark (S)
Ordförande

Sammanfattning

Ersättare

Anders Pettersson (S)

Nominerad av

Kommunstyrelsen

Carl-Otto Bergqvist (V) Vård- och omsorgsnämnden
Torbjörn Ivarsson(LP)
Bodil Persson (M)
Margareta GaddeJennische

Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

I instruktion för kommunala pensionärsrådet framgår bland annat att
kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden, ska utse en ledamot och
en ersättare till det kommunala pensionärsrådet. Ledamoten och
ersättaren ska vara ledamot eller ersättare i de nämnda organen.
Nomineringar från samtliga organ har inkommit.

Beslutsunderlag

Kfn § 5, 7 januari
Von § 8, 7 januari 2015
Sbn § 4, 8 januari 2015
Ks § 28, 20 januari 2015
Sammanställning av nomineringar från pensionärsråden

Ajournering

Delges
De valda
KPR
FMS

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige ajournerar sig kl 20:14-20:24.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

12 februari 2015

- KOMMUNFULLMÄKTIGE Kf § 23

Dnr 2015/231

33 (36)

102

Kommunala pensionärsrådet, val av ledamöter och
ersättare från pensionärsföreningar
Kommunfullmäktiges beslut
•

Kommunala pensionärsrådet, val av föreningsrepresentanter för
tiden till och med 31 december 2018, utses enligt följande:

Ordinarie

Ulla-Britta Andersson
Per Rickman
Sylva Boström
Barbro Brodin
Agneta Flink

Sammanfattning

Ersättare

Birgit Persson
Sören Odhner
Sven-Olov Olsson
Lennart Hognert
Maud Plantin

Nominerad av
PRO Vittinge
PRO Heby
PRO Östervåla
RPG Östervåla
PRO Tärnsjö

I instruktion för kommunala pensionärsrådet framgår bland annat att
ledamöter och ersättare från pensionärsföreningar ska nomineras av
lokala pensionärsföreningar inom Heby kommun, som har öppet
medlemskap för alla pensionärer. Varje organisation garanteras minst en
plats.

Beslutsunderlag

Delges
De valda
KPR
FMS

Justerandes signatur

Sammanställning av nomineringar från pensionärsråden

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

- KOMMUNFULLMÄKTIGE Kf § 24

12 februari 2015
Dnr 2014/231

Val av begravningsförrättare

34 (36)

102

Kommunfullmäktiges beslut
•

Carina Schön (S) utses till begravningsförrättare för perioden till och
med 31 december 2018.

Sammanfattning

Delges
Den valda
FMS

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige har möjlighet att utse borgerlig
begravningsförrättare.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

- KOMMUNFULLMÄKTIGE Kf § 25

12 februari 2015
Dnr 2014/231

35 (36)

102

Utbildningsnämnden, val av insynsrepresentant
Kommunfullmäktiges beslut
•

Göran Wik (SD) väljs till insynsrepresentant för
Sverigedemokraterna i utbildningsnämnden, för perioden fram till
31 december 2018.

Sammanfattning

Delges
Den valda
FMS

Justerandes signatur

Enligt utbildningsnämndens reglemente har parti i kommunfullmäktige
som inte har ledamot eller ersättare i utbildningsnämnden rätt till en
insynsplats. Fullmäktige utser förtroendevald till sådan insynsplats. Den
förtroendevalde har rätt att få närvara under utbildningsnämndens
sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten samt få
sin mening antecknad till protokollet.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

36 (36)

12 februari 2015

- KOMMUNFULLMÄKTIGE Kf § 26

Dnr 2015/9

Anmälningsärenden

009

Kommunfullmäktige tackar för informationen
Sammanfattning
Följande anmälningsärenden presenteras
-

-

-

Justerandes signatur

Riktlinjer till styr-, budget och uppföljningsprocess av
styrelser, nämnder och bolag och dess förvaltningar under
2015, Ks § 4, 20 januari 2015+bilaga

Planeringsförutsättningar för år 2016, Ks § 5, 20 januari
2015+bilaga

Delårsrapport per 31 augusti 2014, svar på revisionsrapport,
Ks § 9, 20 januari 2015

Översyn av kommunala handikapprådet, Ks § 12, 20 januari
2015
Överenskommelse om mottagande och bosättning av
nyanlända invandare, Ks § 18, 20 januari 2015

Ny sammanräkning, Länsstyrelsen, Protokoll 22 januari 2015

Hot och våld mot förtroendevalda, inbjudan till politiker och
tjänstemannautbildning, inbjudan

Utdragsbestyrkande

