SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

7 april 2015

- KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-17:00

Beslutande

Marie Wilén (C), ordf,
Jan Eriksson (S), § 106
Ewa Westling-Olzon (M), § 80-105
Arvid Jansson (LP), § 106
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Bengt Löfling (V), § 77-105
Dick Pettersson (C)
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Michael Öhman (SD), § 77-97, 99-105
Jan Andersson (S)
Sixten Larsson (M), § 77-79
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Jan Eriksson (S), §77-105
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Arvid Jansson (LP), § 77-105
Sixten Larsson (M), § 80-86

Utses att justera
Justeringens
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Carina Schön (S)

Tjänstemän
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K Welin, administrativ
I Björkman, samhällsplanerare
chef
A Larsson, tf enhetschef, mark och
K Eljansbo. administrativ plan
chef
Magnus Giertz, IT-chef
M Eriksson, ekonomichef
G Cederholm, räddningschef

Kommunkontoret, Heby, fredag, 10 april 2015 kl 09:00

Sekreterare

Paragrafer

Ordförande

Katarina Welin

Justerande

Marie Wilén
Carina Schön

Organ
Sammanträdesdatum
Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

77-106

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Kommunstyrelsen
7 april 2015

10 april 2015

Datum för
anslags nedtagande

Kommunkontoret, Heby
Helena Henriksson

Justerandes signatur

1 (43)

Utdragsbestyrkande

2 maj 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 (43)

7 april 2015

- KOMMUNSTYRELSEN Ks § 77

Delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
•

Redovisning av delegationsbeslut enligt lista 17 februari -31 mars
2015 godkänns.

Sammanfattning

Delegationsbeslut enligt lista 17 februari – 31 mars 2015 presenteras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

- KOMMUNSTYRELSEN Ks § 78

3 (43)

7 april 2015

Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut
•

Redovisning av meddelanden enligt lista 17 februari – 31 mars 2015
godkänns.

Sammanfattning

Meddelanden enligt lista 17 februari – 31 mars 2015 presenteras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

4 (43)

Sammanträdesdatum

7 april 2015

- KOMMUNSTYRELSEN Ks § 79

Dnr 2014/291

Årsredovisning 2014

042

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

•

Årsredovisning 2014, 7 april 2015, antas.

Sammanfattning

Årsredovisning för 2014 presenteras. Heby kommun visar ett resultat
på 7 362 tkr.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2014, 25 februari 2015.

Förslag

Marie Wilén (C): Årsredovisning 2014, 7 april 2015, antas.

Förslagsordning

Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Protokollsanteckning

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lämnar följande
protokollsanteckning:
2014 års resultat visar på 7 362tkr, det ska ses tillsammans med budget
18 093tkr. Vilket då visar på 10 731tkr lägre än det budgeterade resultat
för år 2014. 2014 har ingen återbetalning av AFA premier från FORA
Avtalsförsäkringar skett, det som tidigare år har kraftigt förbättrat
resultaten.
Verksamhetens nettokostnader har ökat med 7 %, i pengar räknat
13 922tkr.

Det har funnits en uppmana till återhållsamhet ut till verksamheten
Detta kan man bara se som konstgjord andning, kostnader för
kommunen som återkommer på annat sätt. Vilket bl.a. redan nu går att
se med den ökade sjukfrånvaro från 5,5% till 6,6%.

Åter igen vill vi från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet påpeka att
det kommer att behövas en total översyn av prioriteringen av de
ekonomiska resurserna framöver.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

- KOMMUNSTYRELSEN Ks § 80

5 (43)

7 april 2015

Dnr 2014/291

042

Redovisning av 2014 års förvaltning av stiftelser
Kommunstyrelsens beslut
•

Redovisning av 2014 års förvaltning av stiftelser, godkänns och
undertecknas.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har under året förvaltat sju stiftelser med ett totalt
utgående kapital på 1 235 037,93 kr. Kapitalet finns på ett gemensamt
bankkonto i Nordea. Under 2014 har räntan i genomsnitt varit 0,33 %.
Ingen utdelning har skett under 2014.

Förslag

Marie Wilén (C): Redovisning av 2014 års förvaltning av stiftelser,
godkänns och undertecknas.

Förslagsordning

Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Delges
Kommunfullmäktiges revisorer
Ekonomichef
Redovisningsansvarig

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

6 (43)

7 april 2015

- KOMMUNSTYRELSEN Ks § 81

Dnr 2014/89

Tilläggsbudget investeringar 2015; statlig
medfinansiering

041

Kommunstyrelsens beslut

•

Tilläggsbudget för år 2015 avseende investeringar rörande statlig
medfinansiering om sammanlagt 377 500 kr bifalls. Medlen tas
från kommunstyrelsens anslag för oförutsett.

Sammanfattning

Den nya budgetplanen behöver justeras då nya statliga
medfinansieringsprojekten från Trafikverket beviljats, vilka kräver
medfinansiering med 50 % från kommunen. Medlen inkom 22 december
2014. De nya medlen är avsedda att användas 2015. De ska finansieras
till hälften av kommunen. Dessutom behöver medel från andra projekt,
som kommunen fått medfinansiering för och som hänför sig till 2014
flyttas över, då dessa inte avslutats.
Investeringsmedel från Heby kommun som ska föras över till 2015:

Trafikåtgärder Heby (Kyrkogatan)
Östervåla skolskjutshållplats

200 000 kr
50 000 kr

Nya investeringar som beviljats för 2015 och där Heby kommun ska
bidra med följande belopp:

Upprustning parkering Vittinge
7 500 kr
Ökad belysning hållplats Heby skola
25 000 kr
Ökad belysning hållplats väg 72 (bakom nya området) 25 000 kr
Heby station väderskydd
40 000 kr
Heby torg cykelparkering
30 000 kr

Beslutsunderlag

Sbn § 26, 19 mars 2015

Förslag

Marie Wilén (C): Tilläggsbudget för år 2015 avseende investeringar
rörande statlig medfinansiering om sammanlagt 377 500 kr bifalls.
Medlen tas från kommunstyrelsens anslag för oförutsett.

Förslagsordning

Delges
Ekonomichef
Justerandes signatur

Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

7 (43)

7 april 2015

- KOMMUNSTYRELSEN Ks § 82

Dnr 2014/89

Tilläggsbudget investeringar 2015; VA

041

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar
•

Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget 2015 utökas med
1700 tkr till projekt ’Nytt verksamhetsområde Hebron’.

Sammanfattning

I beslutad Budget 2014, plan 2015-16 fanns investeringen ”Utökat
verksamhetsområde Hebron” med en summa om 2,8 mnkr för
2014. Arbetet har dock inte slutförts under 2014 utan behöver
fortgå även i år, men i beslutad budget saknas medel för denna
kostnad 2015. Hittills har 1,1 mnkr förbrukats i projektet.

Kommunstyrelsen beviljade igångsättningstillstånd för
investeringen ”Nytt verksamhetsområde Hebron” vid
sammanträde i september 2014. Det beslutade investeringsbeloppet är
2,8 mnkr.

Av kalkylen framgår att investeringen avses vara slutförd senast juni
2015. Detta speglades inte av det förslag till budget som togs fram av
förvaltningen, varför hela summan för investeringen finns kvar
för år 2014. Detta behöver korrigeras så att projektet kan slutföras.

Hittills är 1,1 mnkr bokfört på investeringen och 1,7 mnkr återstår
enligt kalkylen.

Beslutsunderlag

Sbn § 28, 19 mars 2015

Förslag

Marie Wilén (C): Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar.
Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget 2015 utökas med
1700 tkr till projekt ”Nytt verksamhetsområde Hebron”.

Förslagsordning

Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

8 (43)

7 april 2015

- KOMMUNSTYRELSEN -

Ks § 83

Dnr 2013/101

044

Slutrapportering av investering gällande ITutrustning inom barn- och utbildningsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
•

Slutrapporteringen avseende barn och utbildningsförvaltningens
IT-projekt godkänns.

Sammanfattning

Ärendet avser barn- och utbildningsförvaltningens stora IT-projekt om
utbyggnad av trådlöst, uppgradering av IT-plattform, datorer och övrig
utrustning samt hjälpmedel inom förvaltningen.

Det totala IT-projektet omfattar en investering på 6 000 tkr (Kf § 148, 20
november 2013). Projektet är uppdelat i 5 delprojekt:
1. Trådlöst hårdvara
2. Trådlöst nätdragning
3. Informations- och kommunikationsteknik med iPads till
elever(IKT)
4. Lärardatorer
5. Allmänna investeringar inom IT

Investeringen för delprojekten 1-3 avslutades under februari 2014.
Delprojekt 4 avslutades under våren 2014. Delprojekt 5 påbörjas under
höstterminen 2014 och avslutades under februari 2015.

Den totala kostnaden för projektet blev 5 279 tkr. Igångsättningstillstånd finns för 5 929 tkr och totalt uppstod en positiv avvikelse med
650 tkr.

Ännu har inte medel för ny skolplattform utnyttjats. Det beror på att
det finns oklarheter om hur detta arbete skall fortskrida och vad det kan
komma att kosta. En annan orsak är de totalt ökade driftkostnaderna
som projektet i sin helhet medför och förvaltningens möjlighet att kunna
finansiera detta inom tilldelad ram.

Beslutsunderlag

PM, 6 februari 2015
Ks § 143, 20 augusti 2014
PM, 4 juni 2014+bilaga

Förslag

Marie Wilén (C): Kommunstyrelsen godkänner slutrapportering
avseende barn och utbildningsförvaltningens IT-projekt .

Förslagsordning
Justerandes signatur

Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

- KOMMUNSTYRELSEN Delges
IT-chef
Utbildningsnämnden
Förvaltningschef; barn- och utbildning
Ekonomichefen

Justerandes signatur

7 april 2015

Utdragsbestyrkande

9 (43)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

10 (43)

7 april 2015

- KOMMUNSTYRELSEN Ks § 84

Dnr 2014/224

Återrapportering av investeringen ”Nytt
verksamhetsområde Hebron”

044

Kommunstyrelsens beslut
•

•

Kommunstyrelsen godkänner återrapportering i enlighet med PM
16 mars 2015.
Förvaltningen ska senast till kommunstyrelsens sammanträde i
augusti 2015 inkomma med en slutrapport av projektet

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 23 september 2014, § 157, om
igångsättningstillstånd för rubricerad investering. Förvaltningen
återrapporterar enligt beslutad tidplan.

Hebron ligger strax norr om Tärnsjö. Området ingår i sekundär zon för
vattenskydd idag, och i föreslagen inre zon (den högsta skyddsklassen)
för kommande vattenskyddsområden. Förslaget om detta
vattenskyddsområde ligger, tillsammans med flera andra förslag om nya
vattenskyddsområden inom Heby kommun, hos länsstyrelsen i Uppsala
län i väntan på handläggning.
De enskilda avloppen i Hebron har av miljöenheten i Sala-Heby bedömts
som undermåliga, då reningen inte är god nog under de förutsättningar
som råder på platsen. Totalt omfattas ett 20-tal fastigheter. Ett
verksamhetsområde för VA inrättades 2011 (kommunfullmäktige § 72,
17 maj 2011). Efter detta har projektering av ledningsnätet och
lantmäteriförrättning genomförts.

Idag är vatten- och avloppsledning nedlagd från norra Tärnsjö fram till
de enskilda fastigheterna i Hebron med hjälp av så kallad styrd borrning,
vilket innebär att grävarbetet minimeras. Det som återstår i projektet är
att etablera en stor pumpstation samt 17 mindre pumpstationer. 10 av
dessa är ännu inte inköpta men finns hos leverantör. När stationerna är
installerade och driftsatta kan fastigheterna kopplas till nätet.

Enligt tidplan ska projektet vara avslutat till juni 2015. Det som
eventuellt kan försena genomförandet är om matning för el till den stora
pumpstationen dröjer. Förhoppningsvis kan elförsörjningen vara ordnad
till början av april. Om detta sker kan arbetena avslutas i slutet av maj
detta år.
Per 16 mars 2015 finns kostnader på 1,576 mnkr som belastar projektet.
Återstående arbeten bedöms kunna inrymmas inom projektets budget
på 2,8 mnkr.

Beslutsunderlag

Justerandes signatur

PM, 16 mars 2015
Ks § 157,23 september 2014

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

- KOMMUNSTYRELSEN Förslag

11 (43)

7 april 2015

Marie Wilén (C):
Kommunstyrelsen godkänner återrapportering i enlighet med PM 16
mars 2015.

Förvaltningen ska senast till kommunstyrelsens sammanträde i augusti
2015 inkomma med en slutrapport av projektet

Förslagsordning

Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Delges
Samhällsbyggnadsnämnden
Förvaltningschef; samhällsbyggnad
VA-enheten
Ekonomichef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

12 (43)

Sammanträdesdatum

7 april 2015

- KOMMUNSTYRELSEN Ks § 85

Dnr 2006/99

044

Återrapportering av investeringen Driftövervakning
Kommunstyrelsens beslut
•

•

Kommunstyrelsen godkänner återrapportering i enlighet med PM
18 mars 2015.
Förvaltningen ska senast till kommunstyrelsens sammanträde i
augusti 2015 inkomma med en slutrapport av projektet

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 23 september 2014, § 156, om
igångsättningstillstånd för rubricerad investering. Förvaltningen
återrapporterar enligt beslutad tidplan.

Syftet med det fleråriga projektet att ordna med driftövervakning inom
kommunens VA-anläggningar är sammanfattningsvis att säkra en hög
kvalitet och effektivisera driften. I stället för att VA-personal måste
besöka platserna fysisk, antingen som ett led i fastlagda rutiner eller på
grund av larm, kan de med övervakningssystemet kontrollera
anläggningen på distans och avgöra om ett besök krävs. Detta sparar dels
tid men även miljö då resorna minskar, samtidigt som man på ett säkert
och enkelt sätt kan kontrollera att anläggningarna fungerar som de ska.
Om bräddning skulle ske, vilket är relativt ovanligt i Heby kommuns VAanläggningar, kan det åtgärdas snabbare, vilket är positivt ur
miljösynpunkt.

Enligt tidplanen skulle projektet vara klart till juni 2015, vilket ser ut att
hålla. Den stora delen av arbetet är redan genomfört. Det som återstår
att genomföra är att montera elskåp vid pumpstationerna i södra
kommundelen vilket motsvarar maximalt två veckors arbete för
elektriker.
Den totala budgeten för investeringen var 1120 tkr. Hittills har 375 tkr
använts och projektets bedöms hålla sig inom budget.

Beslutsunderlag

PM, 18 mars 2015
Ks § 156, 23 september 2014

Förslag

Marie Wilén (C):
• Kommunstyrelsen godkänner återrapportering i enlighet med PM
18 mars 2015.
• Förvaltningen ska senast till kommunstyrelsens sammanträde i
augusti 2015 inkomma med en slutrapport av projektet.

Förslagsordning

Justerandes signatur

Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

- KOMMUNSTYRELSEN Delges
Samhällsbyggnadsnämnden
Förvaltningschef; samhällsbyggnad
VA-enheten
Ekonomichef

Justerandes signatur

7 april 2015

Utdragsbestyrkande

13 (43)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

7 april 2015

- KOMMUNSTYRELSEN Ks § 86

Dnr 2014/225

Slutrapportering av investering Utökat
verksamhetsområde Huddunge

14 (43)

044

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen godkänner slutrapport i enlighet med PM 16
mars 2015.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 23 september 2014, § 158, om
igångsättningstillstånd för rubricerad investering. Förvaltningen
återrapporterar enligt beslutad tidplan.

Huddunge samhälle omfattades tidigare inte helt av det kommunala
VA-ansvaret. En del fastigheter inom tättbebyggt område låg utanför
det utbyggda nätet för VA. Knappt tiotal fastigheter har tillkommit
verksamhetsområdet i Huddunge.

Idag är all ledning fram till och inom det utökade verksamhetsområdet
för VA i Huddinge nedlagd med hjälp av styrd borrning. Samtliga
fastigheter som omfattas av krav på anslutning har blivit anslutna och
nätet är i drift. Inget oförutsett har inträffat under arbetets gång. Arbetet
pågick till största del mellan september och årsskiftet med arbetsledning
från VA-enheten och entreprenör som grävde. Totalt lades 1,4 km
vatten- och avloppsledningar ned.

Projektets budget uppgick till 1,2 mnkr och kostnaden blev totalt
823 tkr. Anledningen till att investeringskostnaden blev lägre än
beräknat är dels att en del av arbetena var av sådan art att de kunde
finansieras av driftbudgeten, vilket bedömdes som lämpligt då VAverksamhetens resultatutjämningsfond har ett överskott, dels att
nedläggning av ledningar blev billigare än planerat.

Beslutsunderlag

PM, 16 mars 2015
Ks 158, 23 mars 2014

Förslag

Marie Wilén (C): Kommunstyrelsen godkänner slutrapport i enlighet
med PM, 16 mars 2015.

Förslagsordning.

Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Delges
Samhällsbyggnadsnämnden
Förvaltningschef; samhällsbyggnad
VA-enheten
Ekonomichef
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

- KOMMUNSTYRELSEN Ks § 87

7 april 2015
Dnr 2015/7

15 (43)

041

Kommunstyrelsens budget 2016, plan 2015-2016
Kommunstyrelsen tackar för informationen
Sammanfattning

I enlighet med riktlinjer för styr- budget- och uppföljningsprocessen
pågår arbetet med preliminär detaljbudget. Beslut tas i
kommunstyrelsen 11 maj 2015. Förslaget ska presenteras vid
budgetberedningen i juni. Ekonomichefen redovisar
diskussionsunderlag till driftbudget 2016, plan 2017-2018 samt
investeringsplan 2016–2022.

Förslag

Marie Wilén (C): Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Delges
Ekonomichef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

- KOMMUNSTYRELSEN Ks § 88

7 april 2015

Dnr 2007/113

Taxa för brandskyddskontroll 2015

16 (43)

174

Kommunstyrelsens beslut
•

Taxa för brandskyddskontroll i Heby kommun 2015 antas.

Sammanfattning

Enligt 3 kap 4 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor skall kommunen i
brandförebyggande syfte ansvara för att brandskyddskontroll sker av
fasta förbränningsanordningar och därtill hörande rökkanaler och för
förbränningsanordningar inrättade för eldning uteslutande med gas och
därtill hörande avgaskanaler. Kontrollen skall även omfatta skorstenar,
tak och anslutande byggnadsdelar.
Sveriges kommuner och landsting föreslår i Cirkulär 15:12 att
sotningsindex för 2015 skall fastställas till 1,87 %.

Då kommunstyrelsens beslut gällande taxa för brandskyddskontroll
2014 infördes 1 maj och årets beslut kommer att gälla från 7 april,
räknas index om till 1,71 %. Uppräkningen blir då 666 kronor x 1,71 %,
vilket medför att timpriset för taxan för brandskyddskontroll fastställs
till 677 kr exklusive moms.

Beslutsunderlag

PM, 26 mars 2015
Taxa för brandskyddskontroll 2015, förslag 26 mars 2015

Förslag

Marie Wilén (C): Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktiges beslut
• Taxa för brandskyddskontroll i Heby kommun 2015 antas.

Förslagsordning

Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Delges
Räddningstjänsten Sala-Heby
Skorstensfejarmästaren
Samordnaren för medborgarkontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

17 (43)

7 april 2015

- KOMMUNSTYRELSEN Ks § 89

Dnr 2007/113

Sotningstaxa för Heby kommun

174

Kommunstyrelsens beslut

•

Sotningstaxa för Heby kommun 2015 antas.

Sammanfattning

Sveriges kommuner och landsting föreslår i Cirkulär 15:12 att
sotningsindex för 2015 skall fastställas till 1,87 %. Då kommunstyrelsens
beslut gällande taxa för 2014 infördes 1 maj och årets beslut kommer att
gälla från april, räknas index om till 1,71 %.

Vid kontakt med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
och Skorstensfejarmästarnas riksförbund meddelas att sotning av
miljögodkända pannor för fast bränsle är mer tidskrävande än för
konventionella pannor.

Sotningstaxan omarbetas till att redovisa objektskostnader exkl. moms i
stället för objektstider, samt att den kompletteras med förtydligande
avseende extra inställelse när sotning inte kunnat genomföras.

Beslutsunderlag

PM, 26 mars 2015

Förslag

Marie Wilén (C):
Sotningstaxa för Heby kommun 2015 antas.

Förslagsordning

Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Delges
Räddningstjänsten Sala-Heby
Skorstensfejarmästaren
Samordnaren för medborgarkontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

- KOMMUNSTYRELSEN Ks § 90

7 april 2015

Dnr 2015/32

Ändring av del av detaljplan 45, Tärnsjö
stationssamhälle, Tärnsjö tätort

18 (43)
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Kommunstyrelsens beslut
•
•
•
•
•

Kommunens planbesked med anledning av ansökan från Nora
församling är att ett planarbete rörande Nora prästgård 3:20 ska
inledas.
Ändring av detaljplan 45, del av Tärnsjö stationssamhälle
DPä 45/353, läggs in bland prioriterade planer år 2015.
Förslag 2015-03-19 till planuppdrag för ändring i detaljplan del av
Tärnsjö stationssamhälle, Tärnsjö tätort, DPä 45/353 godkännes.
Principförslag 2015-03-19 till planavtal godkännes.
Förvaltningen får i uppdrag att genomföra samråd baserat på förslag
inom ramen för planuppdraget utan ytterligare beslut av
kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Nora församling har ansökt om planändring över del av fastigheten Nora
prästgård 3:20. Planändringen syftar till att möjliggöra byggande av
bostäder på ett mindre område. Fastigheten Nora prästgård 3:20 är en
stor fastighet i Tärnsjö. En del av den kallas för Sågparken och har ett
centralt läge i orten.

Planintressenten har ansökt om planändring för att bygga bostäder i
parken. Idag är parken planlagd för industriändamål. Genom en donation
kunde grusgångar asfalteras i parken för att underlätta att ta sig fram.
Parken har senare fått boulebanor, bänkar och även mer exotiska träd
planterade.

Översiktsplanen anger att inom orten finns ett fåtal parkmiljöer. Dessa
bör beaktas vid vidare planläggning så att inte goda förutsättningar för
rekreation inom orten byggs bort.

Ett förslag på bostädernas placering är redovisat och en mycket liten del
av parken sparas i mitten. Parkkaraktären torde försvinna och snarare
ge intryck av en mer privat innergård då parkytan, som blir kvar, inte är
nämnvärt stor samt att bostädernas uteplatser kommer att vetta mot
denna mark.
Planarbetet kommer att inledas som ett utökat förfarande.

Planändringen bedöms inte medföra sådana förändringar att den fordrar
en miljökonsekvensbeskrivning enligt MB 6:11. Länsstyrelsen tar
ställning till behovsbedömningen under samrådet samt om
planändringen kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan och
av den anledningen kräva en miljöbedömning.

Justerandes signatur

Planändringen är initierad av Nora församling och plankostnaderna ska i
enlighet med kommunens praxis bäras av planintressenten. Planavtal
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

19 (43)

7 april 2015

- KOMMUNSTYRELSEN -

tecknas med fastighetsägaren för att reglera ansvar och kostnader
mellan kommunen och planintressenten.

Beslutsunderlag

PM, 19 mars 2015
Förslag 2015-03-19 till planuppdrag
Principförslag till planavtal 2015-03-19
Information till sökande om planbesked

Förslag

Marie Wilén (C):
Kommunens planbesked med anledning av ansökan från Nora
församling är att ett planarbete rörande Nora prästgård 3:20 ska inledas.

Ändring av detaljplan 45, del av Tärnsjö stationssamhälle DPä 45/353,
läggs in bland prioriterade planer år 2015.

Förslag 2015-03-19 till planuppdrag för ändring i detaljplan del av
Tärnsjö stationssamhälle, Tärnsjö tätort, DPä 45/353 godkännes.
Principförslag 2015-03-19 till planavtal godkännes.

Förvaltningen får i uppdrag att genomföra samråd baserat på förslag
inom ramen för planuppdraget utan ytterligare beslut av
kommunstyrelsen.

Förslagsordning.

Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Delges
Förvaltningschef; samhällsbyggnad
Tf enhetschef; mark- och plan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

- KOMMUNSTYRELSEN Ks § 91

7 april 2015

Dnr 2015/35

20 (43)
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Ändring av detaljplan 35 Morgongåva, norra delen
Kommunstyrelsens beslut
•

•
•
•
•

Kommunens planbesked med anledning av ansökan från
fastighetsägarna är att ett planarbete rörande Stora Ramsjö 1:272
och tillhörande detaljplan ska inledas.
Ändring av detaljplan Morgongåva, norra delen DPä 35/352, läggs
in bland prioriterade planer år 2015.
Förslag 2015-03-19 till planuppdrag för ändring i detaljplan
Morgongåva, norra delen, Morgongåva tätort, DPä 35/352
godkännes.
Principförslag 2015-03-19 till planavtal godkännes.
Förvaltningen får i uppdrag att genomföra samråd baserat på
förslag inom ramen för planuppdraget utan ytterligare beslut av
kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Fastighetsägarna till fastigheten Stora Ramsjö 1:272 har ansökt om
planändring över fastigheten. Planändringen syftar till att öka
byggrätten. Övriga äldre beteckningar gällande verksamheter kommer
att justeras i samband med denna plan då det finns flera föråldrade
beteckningar.
Planarbetet är på grund av detta och den begränsade omfattningen
relativt enkelt och bör därför av praktiska och kostnadsskäl
genomföras inom förvaltningen, som också hanterar den formella
planprocessen.

Planändringen bedöms inte medföra sådana förändringar att den
fordrar en miljökonsekvensbeskrivning enligt MB 6:11. Länsstyrelsen
tar ställning till behovsbedömningen under samrådet samt om
planändringen kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan
och av den anledningen kräva en miljöbedömning.

Planändringen är initierad av fastighetsägaren och plankostnaderna ska i
enlighet med kommunens praxis bäras av planintressenten. Planavtal
tecknas med fastighetsägaren för att reglera ansvar och kostnader
mellan kommunen och planintressenten.

Beslutsunderlag

PM, 19 mars 2015
Förslag 2015-03-19 till planuppdrag
Principförslag till planavtal 2015-03-19
Information till sökande om planbesked

Förslag

Justerandes signatur

Marie Wilén (C):
Kommunens planbesked med anledning av ansökan från
fastighetsägarna är att ett planarbete rörande Stora Ramsjö 1:272 och
tillhörande detaljplan ska inledas.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

21 (43)

7 april 2015

- KOMMUNSTYRELSEN -

Ändring av detaljplan Morgongåva, norra delen DPä 35/352, läggs in
bland prioriterade planer år 2015.

Förslag 2015-03-19 till planuppdrag för ändring i detaljplan
Morgongåva, norra delen, Morgongåva tätort, DPä 35/352 godkännes.
Principförslag 2015-03-19 till planavtal godkännes.

Förvaltningen får i uppdrag att genomföra samråd baserat på förslag
inom ramen för planuppdraget utan ytterligare beslut av
kommunstyrelsen.

Förslagsordning.

Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Delges
Förvaltningschef; samhällsbyggnad
Tf enhetschef; mark- och plan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

22 (43)

7 april 2015

- KOMMUNSTYRELSEN -

Ks § 92

Dnr 2015/33

214

Ändring av detaljplan Diken 1:51 och 1:52, Harbo
tätort
Kommunstyrelsens beslut
•
•
•
•
•

Kommunens planbesked med anledning av ansökan från Harbo
Husservice är att ett planarbete rörande Diken 1:51 och 1:52 ska
inledas.
Ändring av detaljplan DPä 225/351, ”Diken 1:51 och 1:52” läggs in
bland prioriterade planer år 2015.
Förslag 2015-03-23 till planuppdrag för ändring i detaljplan ”Diken
1:51 och 1:52” godkännes.
Principförslag 2015-03-23 till planavtal godkännes.
Förvaltningen får i uppdrag att genomföra samråd baserat på
förslag inom ramen för planuppdraget utan ytterligare beslut av
kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Fastighetsägaren till fastigheterna Diken 1:51 och 1:52 i Harbo tätort har
ansökt om planändring. Planändringen syftar till att möjliggöra för mer
än ett bostadshus på Diken 1:52 samt för flerbostadshus på Diken 1:51.
Gällande detaljplaner DP 225 samt DPä 225/314 ”Norra trekanten”,
antagna 1989 respektive 2009, anger att bostadshus måste vara
friliggande på Diken 1:51 samt att endast en huvudbyggnad per fastighet
får uppföras. Dessa bestämmelser tas bort.
Planarbetet är på grund av detta och den begränsade omfattningen
relativt enkelt och bör därför av praktiska och kostnadsskäl
genomföras inom förvaltningen, som också hanterar den formella
planprocessen.

Planändringen bedöms inte medföra sådana förändringar att den
fordrar en miljökonsekvensbeskrivning enligt MB 6:11. Länsstyrelsen
tar ställning till behovsbedömningen under samrådet samt om
planändringen kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan
och av den anledningen kräva en miljöbedömning.

Planändringen är initierad av fastighetsägaren och plankostnaderna ska i
enlighet med kommunens praxis bäras av planintressenten. Planavtal
tecknas med fastighetsägaren för att reglera ansvar och kostnader
mellan kommunen och planintressenten.

Beslutsunderlag

PM, 23 mars 2015
Förslag 2015-03-23 till planuppdrag
Principförslag till planavtal 2015-03-23
Information till sökande om planbesked
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

- KOMMUNSTYRELSEN Förslag
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Marie Wilén (C):
• Kommunens planbesked med anledning av ansökan från Harbo
Husservice är att ett planarbete rörande Diken 1:51 och 1:52 ska
inledas.
•

•
•
•

Ändring av detaljplan DPä 225/351, ”Diken 1:51 och 1:52” läggs in
bland prioriterade planer år 2015.

Förslag 2015-03-23 till planuppdrag för ändring i detaljplan ”Diken
1:51 och 1:52” godkännes.
Principförslag 2015-03-23 till planavtal godkännes.

Förvaltningen får i uppdrag att genomföra samråd baserat på
förslag inom ramen för planuppdraget utan ytterligare beslut av
kommunstyrelsen.

Förslagsordning

Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Delges
Förvaltningschef; samhällsbyggnad
Samhällsplanerare/karttekniker

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

- KOMMUNSTYRELSEN Ks § 93

24 (43)

7 april 2015

Dnr 2015/34

Ny detaljplan Ridhuset i Julmyra

214

Kommunstyrelsens beslut
•
•
•
•
•

Kommunens planbesked med anledning av ansökan från Julmyra
Horse Center är att ett planarbete rörande Ridhuset i Julmyra ska
inledas.
Upprättande av detaljplan ”Ridhuset i Julmyra”, DP 354, läggs in
bland prioriterade planer år 2015.
Förslag 2015-03-24 till planuppdrag för detaljplan ”Ridhuset i
Julmyra”, DP 354, godkännes.
Principförslag 2015-03-24 till planavtal godkännes.

Förvaltningen får i uppdrag att genomföra samråd baserat på
förslag inom ramen för planuppdraget utan ytterligare beslut av
kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Julmyra Horse Center har ansökt om att upprätta en ny detaljplan för
fastigheterna Västerlövsta-Nordmyra 2:3, 2:4, 2:5, 2:6 och 2:7 samt
Vansjö 1:25. Detaljplanen syftar till att underlätta exploatering av
området genom att möjliggöra för olika typer av bostadsbebyggelse på
fastigheterna. Detaljplanen syftar även till att ge det befintliga ridhuset
juridiskt stöd.

Området omfattas idag av en fördjupad översiktsplan för Julmyra
antagen år 2007, som anger att bebyggelse enligt ”gård på gården”konceptet ska uppföras på fyra av fastigheterna. De resterande två är
planlagda som verksamhetsområde för handel, kontor, förskola med
mera, mark för hästar, hagar, ridning med mera, hästverksamhet i form
av samfälligheter samt befintlig eller möjlig bostad eller mindre gård. För
området finns ännu ingen detaljplan.
Då det rör sig om en helt ny detaljplan är planarbetet relativt omfattande
och tidskrävande. Planarbetet bör därför av kostnadsmässiga och
praktiska skäl genomföras av en konsult. Förvaltningens mark- och
planeringsenheten hanterar den formella planprocessen samt vissa
mindre administrativa uppgifter.

Beslutsunderlag

PM, 24 mars 2015
Förslag 2015-03-24 till planuppdrag
Principförslag till planavtal 2015-03-24
Information till sökande om planbesked

Förslag

Marie Wilén (C):
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

7 april 2015

- KOMMUNSTYRELSEN •
•
•
•
•

Kommunens planbesked med anledning av ansökan från Julmyra
Horse Center är att ett planarbete rörande Ridhuset i Julmyra ska
inledas.
Ändring av detaljplan ”Ridhuset i Julmyra”, DP 354, läggs in bland
prioriterade planer år 2015.
Förslag 2015-03-24 till planuppdrag för ändring i detaljplan
”Ridhuset i Julmyra”, DP 354, godkännes.
Principförslag 2015-03-24 till planavtal godkännes.
Förvaltningen får i uppdrag att genomföra samråd baserat på förslag
inom ramen för planuppdraget utan ytterligare beslut av
kommunstyrelsen.

Förslagsordning

Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Delges
Förvaltningschef; samhällsbyggnad
Tf enhetschef; mark- och plan
Samhällsplanerare/Karttekniker

Justerandes signatur

25 (43)

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

- KOMMUNSTYRELSEN Ks § 94

7 april 2015

Dnr 2013/12

Detaljplan 345 Sjukhustomten 1:1 mfl,
granskning

26 (43)
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Kommunstyrelsens beslut
•

•

Samrådsredogörelse 2015-01-15 för Sjukhustomten 1:1 m.fl., DP 345
godkännes.
Plan- och genomförandebeskrivning 2015-04-07 samt plankarta
2015-03-18 för Sjukhustomten 1:1 m.fl., DP 345 godkännes för
granskning (plansamråd).

Sammanfattning

Planhandlingar för DP 345 ”Sjukhustomten 1:1 m.fl.”, DP 345 har tagits
fram. Planförslaget var ute på samråd 5 november till 5 december 2014.
Planhandlingarna har därefter reviderats efter inkomna synpunkter och
ska nu ut på granskning. Därefter kommer planförslaget att revideras
efter de synpunkter som kommer in vid granskningsskedet för att sedan
antas.

Beslutsunderlag

PM, 24 mars 2015
Samrådsredogörelse 2015-01-25 för Sjukhustomten 1:1 m.fl., DP 345
Plan- och genomförandebeskrivning 2015-03-24 Sjukhustomten 1:1
m.fl., DP 345
Plankarta 2015-03-10 Sjukhustomten 1:1 m.fl.

Förslag

Marie Wilén (C):
• Samrådsredogörelse 2015-01-15 för Sjukhustomten 1:1 m.fl., DP 345
godkännes.
• Plan- och genomförandebeskrivning 2015-04-07 samt plankarta
2015-03-18 för Sjukhustomten 1:1 m.fl., DP 345 godkännes för
granskning (plansamråd).

Förslagsordning

Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Delges
Förvaltningschef; samhällsbyggnad
Tf enhetschef; mark och plan
Samhällsplanerare/karttekniker

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

27 (43)

Sammanträdesdatum

7 april 2015

- KOMMUNSTYRELSEN Ks § 95

Buss 865, motion

Dnr 2014/197

531

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktiges beslut
•

Motionen anses behandlad med hänvisning till kommunens
fortsatta arbete med att se över framtida
kollektivtrafikförsörjning i Runhällen.

Sammanfattning

Margaretha Gadde-Jennische (M), Mats Jennische (M) och Ewa Westling
Olzon (M) med motionen Busslinje 865, daterad 2 september 2014. I
motionen föreslås kommunfullmäktige ska besluta att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta för att busslinje 865 skall
fortsätta att gå i huvudsak enligt samma sträckning som idag och passera
både Blomsterängen och Enåkers kyrka.

Förvaltningen anser att hur riksväg 56 och dess nya sträckning kommer
att påverka kollektivtrafiken i Runhällen är avgörande för hur
kollektivtrafikförsörjningen kommer att se ut i Runhällen. Hur Runhällen
kommer att trafikeras av busslinje 865 i framtiden beror på flera olika
faktorer som behöver utredas vidare. Förvaltningen kommer att
fortsätta arbeta med frågan för att finna en hållbar lösning för Runhällen
och Heby kommun som helhet.

Beslutsunderlag

PM, 17 mars 2015
Karta från Trafikverket
Kf § 93, 16 september 2015
Motion, 2 september

Förslag

Marie Wilén (C): Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar
• Motionen anses behandlad med hänvisning till kommunens
fortsatta arbete med att se över framtida
kollektivtrafikförsörjning i Runhällen.

Förslagsordning.

Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

7 april 2015

- KOMMUNSTYRELSEN Ks § 96

Dnr 2014/253

Bygg marklägenheter i Tärnsjö

28 (43)
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Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

•

Motionen bifalles.

Sammanfattning

Anders Pettersson (S), Erzsebét Wollein (S) och Bernt-Erik Rutström (S)
inkom med motionen Bygg marklägenheter i Tärnsjö, daterad 30
oktober 2014. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att Heby
kommun verkar för att det påbörjas byggnation av marklägenheter i
Tärnsjö under denna mandatperiod, som sträcker sig fram till 2018.
I dagsläget finns det en extern intressent och ett planarbete har inletts.
Planändringen syftar till att möjliggöra exploatering av bostäder på ett
mindre område.
I och med att planändring över del av fastigheten Nora prästgård 3:20
ska inledas kommer förutsättningarna för att bygga marklägenheter i
Tärnsjö att utredas i och med det planarbete som följer.
Förvaltningen föreslår i PM 25 mars 2015, att motionen anses
behandlad i och med det planarbete med Nora prästgård 3:20 som
inletts.

Beslutsunderlag

PM, 25 mars 2015
Kf § 115, 3 november 2015
Motion, 30 oktober 2015

Förslag

Marie Wilén (C): Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar
Motionen bifalles.

Förslagsordning

Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

7 april 2015

- KOMMUNSTYRELSEN Ks § 97

Dnr 2014/83

29 (43)

106

Gemensam samverkansnämnd för IT med Knivsta
kommun
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktiges beslut
• En gemensam nämnd för IT, benämnd Samverkansnämnden, för
Knivsta och Heby kommuner från 1 juli 2015 med Knivsta kommun
som värdkommun, bildas.
• Samverkansnämnden tar över ansvar för verksamhet och budget
från 1 januari 2016,
• Reglemente för Samverkansnämnden, februari 2015 antas
• Heby kommun ingår avtal för Samverkansnämnden.

Kommunstyrelsens beslut

•

Förvaltningen får i uppdrag att informera kommunstyrelsen om
grunderna för fördelningen av startkostnaderna mellan
kommunerna.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade, § 71, 8 april 2014 att ge förvaltningen i
uppdrag att planera för en gemensam nämnd i syfte att bedriva
samverkan inom IT-verksamheten mellan Heby och Knivsta kommun.
Kommunstyrelsen gav också förvaltningen i uppdrag att återkomma med
beslutsunderlag i ärendet.
Beslutsunderlaget innehåller förutom utredning, även förslag till beslut,
förslag på reglemente och förslag på avtal för samverkansnämnden.

Beslutsunderlag

PM, 31 mars 2015
Förslag februari 2015

Förslag

Marie Wilén (C): En gemensam nämnd för IT, benämnd
Samverkansnämnden, för Knivsta och Heby kommuner från 1 juli 2015
med Knivsta kommun som värdkommun, bildas.
Samverkansnämnden tar över ansvar för verksamhet och budget från
1 januari 2016,

Reglemente för Samverkansnämnden, februari 2015, antas
Heby kommun ingår avtal för Samverkansnämnden.

Carina Schön (S): Förvaltningen får i uppdrag att informera
kommunstyrelsen om grunderna för fördelningen av startkostnaderna
mellan kommunerna.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

- KOMMUNSTYRELSEN Förslagsordning

Delges:
IT-chefen
Knivsta kommun

Justerandes signatur

30 (43)
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Ordförande ställer förslagen mot avslag och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt förslagen.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

- KOMMUNSTYRELSEN Ks § 98

7 april 2015

Dnr 2007/115

Mottagande av flyktingar och andra
skyddsbehövande, mål 746-15, yttrande till
förvaltningsrätten

31 (43)
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Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen hänvisar till sitt tidigare yttrande med den
kompletterande upplysningen, att fullmäktiges beslut 1998
omfattar 50 flyktingar och andra skyddsbehövande.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen överlämnade yttrande över överklagat beslut vid
sammanträde 24 februari 2015, § 55. Till grund för beslutet ligger PM 23
februari 2015.
Michael Öhman har genom sitt ombud yttrat sig över detta, vilket inkom
till Förvaltningsrätten i Uppsala 17 mars 2015.

Kommunstyrelsen hänvisar till sitt tidigare yttrande med den
kompletterande upplysningen att fullmäktiges beslut 1998 omfattar 50
flyktingar och andra skyddsbehövande.

Beslutsunderlag

PM, 31 mars 2015
Föreläggande, 24 mars 2015

Förslag

Marie Wilén (C) med bifallsyrkande av Bengt Löfling (V), Dick
Pettersson (C) och Ewa Westling Olzon (M): Kommunstyrelsen
hänvisar till sitt tidigare yttrande med den kompletterande
upplysningen, att fullmäktiges beslut 1998 omfattar 50 flyktingar och
andra skyddsbehövande.

Förslagsordning

Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Jäv
Delges
Förvaltningsrätten
Administrativ chef
Kommunjurist

Justerandes signatur

Michael Öhman anmäler jäv och deltar inte i handläggningen.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

- KOMMUNSTYRELSEN Ks § 99
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Dnr 2015/42

293

Projektorganisation för arbete med nytt vård- och
omsorgsboende i Heby kommun
Kommunstyrelsens beslut
•

•

Kommunstyrelsen beslutar anta projektorganisation för arbete
med nytt vård- och omsorgsboende i Heby kommun enlighet med
PM 25 mars 2015.
Kommunstyrelsen utser följande förtroendevalda att ingå i
styrgruppen Margaretha Gadde-Jennische (M), Charlotte Wall
(LP), Marie Wilén (C), Emilie Jansson (S) och Carina Schön (S).

Sammanfattning

Utredningen om Framtidens Äldreomsorg i Heby kommun (FÄO)
startade i slutet av 2011. Slutrapporten presenterades i början av 2013.
Huvuduppdraget var att ta fram förslag om hur kommunen på bästa sätt
kan utnyttja de ekonomiska resurserna som finns inom äldreomsorgen
utifrån lagstiftning och forskning. Arbetet bedrevs i olika arbetsgrupper.
En av grupperna fokuserade på det förväntat ökade behovet av vård- och
omsorgsboende i framtiden.
En bedömning av det framtida behovet av vård- och omsorgsboende
visade, att den största ökningen kommer efter år 2020 och därefter
ytterligare ökning år 2030. I utredningen konstaterades också att några
av de nuvarande boendena har omfattande behov av renovering och
ombyggnation för att uppfylla boverkets standard för vård- och
omsorgsboende. Några av boendena är också för små för att kunna
drivas kostnadseffektivt. Utifrån FÄO beslutades att ett nytt vård- och
omsorgsboende ska skapas i södra kommundelen samt att en
investeringsplan ska tas fram för detta. På sikt och när ekonomin så
tillåter behöver också ett nytt vård- och omsorgsboende byggas i norra
kommundelen. Ett ställningstagande har gjorts om att detta vård- och
omsorgsboende ska placeras på Tallgårdsområdet i Östervåla.
En uppdatering av prognosen för behovet av platser pågår. En ny
prognos och en boendeplanering kommer att vara klar i maj 2015. Det
förväntat ökade behovet av vård- och omsorgsboende kan ses redan nu
och den beslutade planeringen för ett nytt vård- och omsorgsboende
behöver påbörjas.
Förvaltningen bedömer att frågans karaktär och omfattning gör att ett
helhetsgrepp måste tas i frågan. Frågan är mer omfattande än att bara
kunna hänföras till vård- och omsorgsnämnden.

Justerandes signatur

Förvaltningen föreslår med hänvisning till ovanstående att en politisk
styrgrupp tillsätts. Kommunstyrelsens ordförande föreslås vara
ordförande i styrgruppen och även ordförande i vård- och
omsorgsnämnden bör ingå.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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- KOMMUNSTYRELSEN -

På förvaltningsnivå föreslås kommunchefens ledningsgrupp fungera som
projektgrupp. De funktioner i gruppen som inte anses vara direkt
berörda kan frigöras när så är möjligt. Hebyfastigheter/gårdars VD ska
ingå i gruppen.
Den politiska styrgruppen bör under våren 2015 fördjupa sig i bland
annat nedanstående områden samt lyfta erforderliga vägledande beslut
till kommunfullmäktige:
-

-

Frågan om geografisk placering, såväl ort samt placering i
aktuell ort.
Frågan om finansiering
Frågan om Hebyfastigheters/Hebygårdars roll
Frågan om driftsform/utförare
Frågan om hur ett nytt boende påverkar befintliga lokaler,
befintlig verksamhet etc.
Frågan om antal platser

En kontinuerlig dialog med Kommunala pensionärsrådet (KPR) ska
hållas under hela processen.

Beslutsunderlag

PM, 25 mars 2015

Förslag

Marie Wilén (C):
Kommunstyrelsen beslutar anta projektorganisation för arbete med
nytt vård- och omsorgsboende i Heby kommun enlighet med PM 25
mars 2015.

Kommunstyrelsen utser Margaretha Gadde-Jennische (M), Charlotte
Wall (LP) och Marie Wilén (C) att ingå i styrgruppen.
Anders Pettersson (S): Kommunstyrelsen utser Emilie Jansson och
Carina Schön, båda (S), att ingå i styrgruppen

Förslagsordning

Ordförande ställer förslagen mot avslag och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt förslagen.

Protokollsanteckning

Justerandes signatur

Dick Pettersson (C) lämnar följande protokollsanteckning:
Jag är bekymrad över den geografiska snedvridningen av
representationen vid tillsättande av arbetsgrupper i kommunen. I denna
projektgrupp är alla deltagare från Heby-Enåker, övriga kommunen är
inte representerad. Jag vänder mig inte emot personerna som valts. Jag
har åsikt om hur man utser personerna, alla partier har ett kollektivt
ansvar att hela kommunen får någon form av representation. Det är inget
som gäller vid varje tillfälle, men över tiden måste man titta på hela
kommunen, idag är det nästan uteslutande Västerlövsta församling som
bemannar olika grupper. Någon kan tycka att det är bypolitik att kräva
geografisk spridning. I mina ögon är det minst lika mycket bypolitik att
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

- KOMMUNSTYRELSEN -

Delges
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder
KPR
Hebygårdar
Kommunchef
Samtliga förvaltningschefer
De valda
FMS

Justerandes signatur

7 april 2015
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en ort står för nästan all representation, en stor del av den praktiska
politiken utformas i dessa grupper.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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- KOMMUNSTYRELSEN Ks § 100

Dnr 2013/20

Mångfald och valfrihet, val av referensgrupp

001

Kommunstyrelsens beslut

•

Till ledamöter och ersättare i referensgrupp för mångfald och
valfrihet utses

Ledamot
Ersättare
Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S)
Karl-Arne Larsson (C)
Kristina Pettersson (S)

•

Tomas Bergström (FP)
Per Möller (C)
Gunilla Hamrin (S)

Politiskt organ
Kommunstyrelsen
Vård- och
omsorgsnämnden

Rose-Marie Isaksson (S) Utbildningsnämnden
Per Sverkersson (S)
Samhällsbyggnadsnämnde
Sören Johansson (KD)
Kultur- och fritidsnämnde

Ewa Westling Olzon utses till sammankallande.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutar om referensgrupp för mångfald och valfrihet.
Nämnderna har nominerat ledamöter och ersättare att ingå i
referensgruppen. Ordinarie och ersättare ska kallas de två årliga mötena.

Beslutsunderlag

PM, 26 mars 2015

Förslag

Marie Wilén (C):
Till ledamöter och ersättare i referensgrupp för mångfald och
valfrihet utses
Ledamot
Ersättare
Ewa Westling Olzon (M) NN
Karl-Arne Larsson (C)
Kristina Pettersson (S)
Tomas Bergström (FP)
Per Möller (C)
Gunilla Hamrin (S)

Politiskt organ
Kommunstyrelsen
Vård- och
omsorgsnämnden

Rose-Marie Isaksson (S) Utbildningsnämnden
Per Sverkersson (S)
Samhällsbyggnadsnämnde
Sören Johansson (KD)
Kultur- och fritidsnämnde

Ewa Westling Olzon utses till sammankallande.

Anders Pettersson (S): Carina Schön (S)

Förslagsordning

Ordförande ställer förslagen mot avslag och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt förslagen.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

- KOMMUNSTYRELSEN Delges
De valda
Kommunchef
Controller
FMS

Justerandes signatur

7 april 2015

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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- KOMMUNSTYRELSEN Ks § 101

Dnr 2008/124

Styrgrupp för närvård
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Kommunstyrelsens beslut
•

Till styrgrupp för närvård i Heby kommun utses Margaretha
Gadde-Jennische (M), Karl-Arne Larsson (C) och Carina Schön (S).

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har utsett politiska representanter till
närvården. Två av dessa ska delta vid de politiska sammanträdena i alla
kommuner. Dessa är Håkan Collin (S) och Måns Vilhelmsson (M).
Härutöver har Petra Söderlund (S) och Miriam Eriksson (KD) valts till
den politiska styrgruppen för närvård i Heby kommun.

Beslutsunderlag

PM, 25 mars 2015
Skrivelse, 6 mars 2015
Ks § 26, 26 januari 2011

Förslag

Marie Wilén (C): Till styrgruppen för närvård i Heby kommun utses
Margaretha Gadde-Jennische (M) och Karl-Arne Larsson (C).

Anders Pettersson (S): Till styrgruppen för närvård i Heby kommun
utses Carina Schön (S).

Förslagsordning

Ordförande ställer förslagen mot avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen.
Delges
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Folkhälsosamordnaren
De valda
FMS

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
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- KOMMUNSTYRELSEN Ks § 102

Dnr 2011/89

014

Kollektivtrafikgruppen, val av representanter
Kommunstyrelsens beslut
•

Till kollektivtrafikgruppen utses Marie Wilén (C), Carl-Åke
Elmersjö (MP), Monica Brode (LP), Carina Schön (S) och Jan
Eriksson (S).

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har att utse representanter i kollektivtrafikgruppen.

Kollektivtrafikgruppens arbetsuppgifter ska vara följande:
- verka för utveckling av buss- och tågtrafiken,
- verka för utveckling av kommunikationerna med lämpliga
kombinationer av trafiklösningar,
- bevaka behoven av kollektivtrafik i samhällsbyggandet,
- utveckla former för samråd mellan Heby kommun och den regionala
kollektivtrafikmyndigheten samt andra aktörer.

Beslutsunderlag

Ks § 81, 29 mars 2011

Förslag

Marie Wilén (C): Till kollektivtrafikgruppen utses Marie Wilén (C),
Carl-Åke Elmersjö (MP) och Monica Brode (LP).

Anders Pettersson (S): Till kollektivtrafikgruppen utses Carina Schön (S)
och Jan Eriksson (S).

Förslagsordning

Ordförande ställer förslagen mot avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen.

Protokollsanteckning

Dick Pettersson (C) lämnar följande protokollsanteckning:
Jag är bekymrad över den geografiska snedvridningen av
representationen vid tillsättande av arbetsgrupper i kommunen. I denna
projektgrupp är alla deltagare från Heby-Morgongåva, övriga kommunen
är inte representerad. Jag vänder mig inte emot personerna som valts.
Jag har åsikt om hur man utser personerna, alla partier har ett kollektivt
ansvar att hela kommunen får någon form av representation. Det är inget
som gäller vid varje tillfälle, men över tiden måste man titta på hela
kommunen, idag är det nästan uteslutande Västerlövsta församling som
bemannar olika grupper. Någon kan tycka att det är bypolitik att kräva
geografisk spridning. I mina ögon är det minst lika mycket bypolitik att
en ort står för nästan all representation, en stor del av den praktiska
politiken utformas i dessa grupper.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

- KOMMUNSTYRELSEN Delges
Kollektivtrafikgruppen
De valda
FMS

Justerandes signatur

7 april 2015

Utdragsbestyrkande
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- KOMMUNSTYRELSEN -

Ks § 103

Dnr 2015/9

Information från Regionförbundet
Ärendet utgår.

Justerandes signatur
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Utdragsbestyrkande

009

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

- KOMMUNSTYRELSEN Ks § 104

7 april 2015
Dnr 2015/9

Information och rapporter
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Kommunstyrelsen tackar för informationen
Sammanfattning

Följande information och rapporter presenteras:

Delges
Anders Pettersson

Justerandes signatur

1. Fördelning av uppgifter inom VafabMiljö kommunalförbunds
verksamhetsområde, Sbn § 20, 19 mars 2015
2. Riktlinjer för kommunens skogsinnehav, Sbn § 21, 19 mars 2015
3. Framtidens äldreomsorg – uppföljning av uppdrag och tidplan,
februari 2015, Von § 47, 18 mars 2015
4. Ägardirektiv, bolagsordning och konsortieavtal för Sala-Heby Energi
AB, Kf § 36, 17 mars 2015
5. Inriktningar Heby kommun 2016, Kf § 37, 17 mars 2015
6. Upplandsstiftelsen, medlemssamråd
7. Presidiet, yttrande över Samrådsredogörelse för väg 72 UppsalaSala, gång- och cykelväg mellan Heby och Morgongåva
8. Anders Pettersson (S) ges möjlighet att delta vid möte den 20 april
2015 med Naturvårdsverket angående översvämningsmygg.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

- KOMMUNSTYRELSEN Ks § 105

Effektmål 2015

7 april 2015

Dnr 2014/89

42 (43)

041

Kommunstyrelsens beslut
•

Effektmålet som rör verksamhetens nettokostnads andel av
skatteintäkter och generella statsbidrag revideras och ska ha
lydelsen ”Verksamhetens nettokostnad ska uppgå till maximalt
98,3% av skatteintäkter och generella statsbidrag.”

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om effektmål för 2015. Ett mål
för att närma sig inriktningen ”Heby kommun ska ha en hållbar social,
ekologisk och ekonomisk utveckling” formulerades ”Verksamhetens
nettokostnad ska uppgå till maximalt 98% av skatteintäkter och
generella statsbidrag”.

Fullmäktige har senare beslutat om budget för år 2015, varvid budgeten
visar att verksamhetens nettokostnader planeras uppgå till 98,3% av
skatteintäkter och generella statsbidrag. Således bör kommunstyrelsens
effektmål revideras så det harmonierar med fullmäktiges budgetbeslut.

Beslutsunderlag

PM, 12 mars 2015

Förslag

Marie Wilén (C):
Effektmålet som rör verksamhetens nettokostnads andel av
skatteintäkter och generella statsbidrag revideras och ska ha lydelsen
”Verksamhetens nettokostnad ska uppgå till maximalt 98,3% av
skatteintäkter och generella statsbidrag.”

Förslagsordning

Delges
Kommunchef
Ekonomichef
Samtliga förvaltningschefer
Administrativ chef
Administrativ controller
Kommunsekreteraren

Justerandes signatur

Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

- KOMMUNSTYRELSEN Ks § 106

Effektmål 2016

7 april 2015

Dnr 2015/17
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Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

Vid dialogseminariet 27 mars 2015 samordnade kommunstyrelsen
nämndernas arbete med effektmål för 2016.

Administrativa chefen redovisar diskussionsunderlag för det fortsatta
arbetet med att formulera effektmål för 2016.
Nämnderna och kommunstyrelsen beslutar om preliminära effektmål
under maj månad i samband med att de antar preliminär
detaljbudget.

Beslutsunderlag

PM 27 mars 2015
PM 2 april 2015

Förslag

Marie Wilén (C): Kommunstyrelsen tackar för informationen.
Delges
Administrativ chef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

