
Kommunplan 2013 
del 1 

Utvecklingsplan 

för växande 

Heby kommun 



ÖV E RS I K T S P L A N  FÖ R  H E BY  KO M M U N

Kommunplan för Heby kommun 2013 del 1 

Frågor angående planen ställs till 
mark- och planeringsenheten, information@heby.se 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Heby kommun, Tingsgatan 11, 744 88 Heby -  telefon: 0224-360 00, 
e-post: information@heby.se, hemsida: www.heby.se 

www.heby.se
mailto:information@heby.se
mailto:information@heby.se


  
  
   
   
   
   
   
   

   
   

 

   

   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

  
  
  
  
  

INNEHÅLL 
1. Inledning 

Läsanvisning 4 
Planprocessen 4 

2. Vision för Heby kommun 
Vad innebär visionen? 5 

3. Övergripande förutsättningar 
Utblick mot omvärlden 6 
Inriktning på nationell nivå 7 
Regional tillhörighet 8 
Regional utvecklingsplanering 9 

Heby kommun i korthet 9 
Utvecklingsresurser 10 
Lokalt engagemang 10 
Entreprenörsanda 10 
Landsbygden 10 
Det goda boendet 10 
God tillgång till mark 10 

Utmaningar 11 
Sammanhållning på kommunnivå 11 
Flerkärning ortsstruktur 11 
Geografiskt läge 11 
Befolkningsutveckling 11 

4. Inriktning för kommunens 
verksamhet 

En trygg uppväxt 12 
Det goda boendet 14 
Arbete och företagsamhet 15 
Ett rikt liv 16 
Omsorg om alla 17 
En hållbar utveckling 18 
Vår kommun 19 
Inriktning 2013 20 



4 ÖV E RS I K T S P L A N  FÖ R  H E BY  KO M M U N

P l a n e r i n g s p r o c e s s e n  1. INLEDNING 
Program 

FÖP  

Detal jp lan 

ÖP  Samråd  Utstä l ln ing Laga kraft  Antagande  

Varje kommun ska enligt Plan- och bygglagen ha 
en aktuell översiktsplan som omfattar hela kom-
munens yta. Översiktsplanen är inte ett juridiskt 
bindande dokument, men ger viktig vägledning i 
beslut som rör användningen av mark- och vatten-
områden samt hur den byggda miljön ska utvecklas 
och bevaras. I översiktsplanen ska kommunen väga 
olika allmänna och enskilda intressen mot varandra 
och ange hur de av staten angivna riksintressena 
ska tillgodoses samt hur gällande miljökvalitets-
normer ska iakttas. Planen ska också behandla 
frågor av mellankommunalt intresse. 

Heby kommun har valt att i översiktsplanen även 
integrera kommunens vision och strategiska 
inriktningar för viktiga utvecklingsområden, för 
att utifrån dessa arbeta fram hållbara riktlinjer 
för markanvändningen. Vi väljer att benämna den 
utvidgade översiktsplanen ”kommunplan”. 

Läsanvisning 
Kommunplanen består av två delar. Del 1, utveck-
lingsplan, är ett brett dokument som täcker många 
delar av kommunens verksamhet. Här visas kom-
munens vision för framtiden och viktiga mål och 
inriktningar i enlighet med visionen.  I kommunpla-
nens del 2, översiktsplan, beskrivs hur strategier 
och riktlinjer för bevarad eller förändrad mark- och 
vattenanvändning och avvägningar av olika intres-
sen förhåller sig till den utveckling som kommu-
nens vision förutsätter. 

Planprocessen 
Kommunplanen är ett levande dokument och dess 
aktualitet prövas varje mandatperiod. Planens tids-
perspektiv sträcker sig dock längre. I planen arbe-
tas med en planeringshorisont på 15-20 år. 

Innan kommunplanens färdigställande har allmän-
heten vid flera tillfällen haft möjlighet att tycka till 

om planen och på så sätt kunnat påverka inrikt-
ningen. 

Planarbetet inleddes under våren 2011 med ett så 
kallat programsamråd, där kommunen vände sig till 
alla medborgare för att få in värdefulla synpunkter 
och hitta inriktningen på det fortsatta arbetet. Efter 
programsamrådet upprättades ett förslag till kom-
munplan och remitterades till en bred krets intres-
serade på samråd. Efter samrådstiden arbetades 
planen om utifrån de synpunkter som kom in. En ny 
omarbetad version av kommunplanen upprättades 
och genomgick under perioden 11 februari till 14 
april offentlig utställning. Under sommaren 2013 
reviderades planförslaget utifrån inkomna syn-
punkter under utställningen. 

Kommunfullmäktige i Heby kommun beslutade i 
september 2013 att anta Kommunplan 2013. 

Har du frågor om översiktsplanen vänder du dig till 
kommunens mark- och planeringsenhet. 
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2. VISION FÖR HEBY KOMMUN 

Vad innebär visionen? 
I Heby ges landsbygden möjlighet att utvecklas och 
öka i befolkning och ledorden närhet, trygghet och 
livskvalitet utgör grundstenarna i den atmosfär som 
kännetecknar kommunen.  

Närhet kan handla om kort geografiskt avstånd 
till offentlig eller kommersiell service eller kort 
avstånd till natur och rekreation, men kan också 
innebära en närhet i kontakten mellan männis-
kor på en levande landsbygd. Socialt nätverkande 
genom företagsamhet och ett aktivt föreningsliv ger 
närhet i relationerna människor emellan och i ett 
samhälle med närhet finns också förutsättningar att 
skapa trygghet. 

Trygghet handlar för den enskilde om att klara sin 
livssituation och att känna tillit till sin omgivning, 
men kan planeringsmässigt innefatta utformning 

av säkra offentliga miljöer och att medborgare ska 
känna sig trygga med att kommunal service till-
handahålls där den behövs. 

Begreppet livskvalitet är svårare att ringa in. 
Livskvalitet är ju summan av en rad faktorer, där 
närhet och trygghet är viktiga delar. Knutet till ett 
planeringssammanhang kan livskvalitet innebära 
möjligheten att kunna bygga sitt drömhus i Heby 
kommun. Det kan handla om närhet till rekreation 
och fritidsupplevelser eller om tillgång till estetiskt 
tilltalande utomhusmiljöer. Vision för Heby kom-
mun genomsyrar det arbete kommunen bedriver 
och gör på sikt Heby kommun till en ännu bättre 
plats att bo och verka på. 
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3. ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 

Utblick mot omvärlden 
En strategisk utvecklingsplanering behöver ta 
utgångspunkt i de pågående förändringar vi kan 
identifiera i vår omvärld. Här lyfts de viktigaste 
trenderna som antas få påverkan på kommunens 
framtida utveckling. 

Globalisering - Den kanske enskilt viktigaste över-
gripande drivkraften som formar utvecklingen på 
samtliga geografiska nivåer, såväl internationellt 
som lokalt, är globaliseringstrenden. Globalise-
ringen leder utvecklingen mot ökad handel, gräns-
överskridande investeringar och kapitalflöden samt 
utbyte av information och teknologi mellan länder. 
I en global värld får enskilda länders ekonomiska 
problem påverkan på resten av världen, skuldpro-
blem i södra Europa medför oro på finansmarkan-
den och skapar effekter som även når Sverige. 

En fortsatt tilltagande globalisering kan förväntas 
medföra goda exportmöjligheter genom en fortsatt 

ökad efterfrågan på svenska råvaror. Globalisering-
en innebär också en ökad rörlighet för människor, 
vilka i sig själva och genom sin kunskap utgör vik-
tiga resurser och en nyckelfaktor för framgångsrik 
utveckling. 

Klimathot - Ett överhängande klimathot sätter fokus 
på förebyggande arbete på energi- och klimatområ-
det. Utveckling av teknik på miljö- och energiområ-
det går i hög hastighet och i Uppsala regionen finns 
kunskap och tradition som ger förutsättningarna 
för regionala kreativa miljöer att bli globala aktörer 
inom forskning och utveckling av miljöteknik.   

Högre bränslepriser - Ökade energipriser ställer i 
sig också krav på en omställning inom transport-
sektor och lantbruk.  Beroendet av fossila bränslen 
behöver minskas och utvecklingen av förnyelsebara 
bränslen påskyndas. Stigande pris på fossila bräns-
len torde också motverka strävan efter en levande 
landsbygd eftersom bilen i dagsläget utgör enda 
transportalternativ för många landsbygdsboende.  
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Utökad användning av Internet - Internet och en 
snabb utveckling av olika sociala medier kan på 
sikt minska betydelsen av det geografiska läget. 
Välutbyggda elektroniska kommunikationer ska-
par förutsättningar för utveckling av näringsliv på 
landsbygden. 

Ökad urbanisering - Uppsala stad växer i invånaran-
tal. Samtidigt som inflyttningen medför ett tillflöde 
av kapital, företagande och arbetskraft till regionen 
kan Uppsala stads attraktionskraft också innebära 
en utarmning av den närmaste omgivningen. En 
utarmning kan leda till en förstärkning av kommu-
nens i viss mån negativa befolkningsprofil med få 
i yrkesverksamma åldrar och relativt många äldre. 
Utmaningen ligger i att kunna dra nytta av Uppsalas 
tillväxt genom att tillvarata och förvalta de resurser 
som söker sig till regionen. 

Regionförstoringen fortsätter - Utvecklade kommu-
nikationsmöjligheter har gett en ökad rölighet och 
större arbetsmarknadsregioner. Avstånd mellan 
bostadsort och arbete har ökat, människor är idag 
beredda att resa längre sträckor än tidigare för att 
ta sig till jobbet. God kollektivtrafik är en mycket 
viktig angelägenhet för att kommunens invånare 
ska kunna pendla till arbete och studier, och för att 
näringslivet i kommunen ska kunna rekrytera kom-
petent arbetskraft.     

Ökat intresse för lokalproducerat - Med bakgrund i 
växthuseffektens hot mot vårt klimat har ett ökat 
intresse för lokalproducerat uppstått. Tydligast 
är intresset för ekologiska livsmedel och förnybar 
energi. Även trenden närturism förefaller vara på 
frammarsch och innebär utvecklingsmöjligheter för 
en landsbygdskommun.    

Upplevelsevärden i närområdet ökar i betydelse -
Intresset för närturism ökar och människor vär-
desätter i allt högre grad olika upplevelsemässiga 
faktorer i sin livsmiljö. Heby kommun har i det 
avseendet mycket att erbjuda både som mål för 

turism och som bostadsort. I kommunen finns ett 
rikt föreningsliv, många fina anläggningar och en 
variationsrik natur. För många människor spelar 
skolan en stor roll vid val av bostadsort. Attraktiva 
bostadsmiljöer kräver också välutbyggd infrastruk-
tur, välfungerande kommunikationer och en god 
tillgång till service. Det är av stor vikt att dessa 
faktorer är av hög kvalitet för att möjliggöra för 
inflyttning och en hållbar tillväxt i kommunen.  

Inriktning på nationell nivå 
För att få tydlighet i hur kommunen arbetat fram 
översiktplanens strategier och riktlinjer vill vi i 
utvecklingsplanen också visa de övergripande ut-
gångspunkter, i form av mål på nationell nivå, som 
kan anses ha särskild beröring på strategier och 
riktlinjer i översiktsplanen. Med syftet att i plando-
kumentet hålla fokus på kommunens intentioner 
och avvägningar kommer dessa övergripande natio-
nella målsättningar inte att redovisas i detalj utan 
enbart återges översiktligt för att skapa en bild av 
vilka utgångspunkter som är styrande i kommun-
ens strategiarbete. 

En övergripande vägvisare är EU:s tillväxtstrategi 
för de kommande tio åren, Europa 2020. Inriktning-
en är att EU ska bli en smart och hållbar ekonomi 
för alla och strategin ska hjälpa EU och medlems-
länderna att uppnå hög sysselsättning, god produk-
tivitet och stor social sammanhållning. Priorite-
ringar från EU 2020 har antagits på nationell nivå 
och genomsyrar inriktningsmål och strategier på 
regional och kommunal nivå. 

Bland de mer områdesspecifika målsättningarna 
med beröring på översiktsplanens ämnen är infra-
strukturmål i form av transportpolitiska mål och 
målsättningar för regeringens IT-politik viktiga. 
Ett övergripande mål för transportpolitiken går ut 
på att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 

3. ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 

medborgarna och näringslivet i hela landet. För 
IT-utvecklingen preciseras målsättningar i den så 
kallade digitala agendan. Här anges att Sverige ska 
vara bäst i världen på att använda digitaliseringens 
möjligheter. Sverige ska ha bredband i världsklass 
och alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter 
att använda sig av elektroniska samhällstjänster 
och service via bredband. På regional nivå i länet 
preciseras de nationella målen i en regional digital 
agenda. Den regionala agendan utgör styrning och 
stöd för strategier och utveckling i länet. 

För landsbygden ligger EU:s strategiska riktlinjer 
för landsbygdsutveckling för perioden 2007–2013 
till grund för utformningen av Sveriges nationella 
strategi för landsbygdsutveckling samt för det na-
tionella landsbygdsprogrammet. Sveriges politik för 
landsbygdens utveckling styrs av visionen ”Bruka 
utan att förbruka”. Den siktar mot att öka tillväxten 
i landsbygdens näringsliv på ett miljö- och resursef-
fektivt sätt. Politiken genomförs till stor del genom 
det nationella landsbygdsprogrammet 2007–2013. 

Det övergripande målet för samhällsplanering, bo-
stadsmarknad, byggande och lantmäteriverksamhet 
handlar om att ge alla människor i alla delar av 
landet en från social synpunkt god livsmiljö där en 
långsiktigt god hushållning med naturresurser och 
energi främjas samt där bostadsbyggande och eko-
nomisk utveckling underlättas. Nationellt mål för 
bostadspolitiken är en långsiktigt väl fungerande 
bostadsmarknad där konsumenternas efterfrågan 
möter ett utbud av bostäder som svarar mot beho-
ven. 

Starkt kopplat till den svenska miljölagstiftningen 
finns de nationella miljömålen. Miljömålen konkre-
tiserar tillsynsarbetet, och det är därför viktigt att 
planera tillsynen med miljömålen som grund. 
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3. ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 

Riksdagen beslutade 2010 om en ny struktur för 
miljöarbetet med ett generationsmål, miljökva-
litetsmål och etappmål. Generationsmålet är det 
övergripande målet för miljöpolitiken och innebär 
att vi till nästa generation ska kunna lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan 
att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser. På kommunal nivå bryts de 16 
nationella miljökvalitetsmålen ner i lokala miljö-
mål, de lokala målen anges i sin helhet längre fram 
i dokumentet. Till miljökvalitetsmålen finns vidare 
ett antal preciseringar som tydligare definierar 
vilket miljötillstånd som ska uppnås. 

På energi- och klimatområdet har man på nationell 
nivå beslutat om att till år 2020 arbeta för en 40 
%-ig minskning av utsläpp av växthusgaser jämfört 
med år 1990 och en 20 % effektivare energianvänd-
ning. Man är också överens om att minst 50 % av 
den totala energianvändningen ska komma från 
förnybara energikällor och att minst 10 % av den 
totala energianvändningen i transportsektorn ska 
vara förnybar energi. I Heby kommun har målsätt-
ningen att kommunen år 2030 ska vara nettoprodu-
cent av förnybarenergi antagits. 

För vindbruk har riksdagen har satt upp en na-
tionell planeringsram för vindkraft som innebär 
att planmässiga förutsättningar ska skapas för att 
möjliggöra en årlig produktionskapacitet på 30 te-
rawattimmar (TWh) till 2020. Målsättningen är att 
20 TWh ska byggas ut på land och 10 TWh byggs ut 
till havs. I vindbruksplan för Heby kommun utreds 
förutsättningar på kommunal nivå. 

EU:s ramdirektiv för vatten, införlivat i svensk rätt 
genom bland annat vattenförvaltningsförordningen, 
anger att god status i sjöar, vattendrag, grundvatten 
och kustvatten ska uppnås senast år 2015. Detta 
innebär att arbetet ska vara inriktat på att minska 
föroreningar, främja hållbar vattenanvändning och 
förbättra tillståndet för de vattenberoende ekosys-
temen. För att uppnå god status har vattenmyndig-

heten tagit fram åtgärdsprogram, vilka också bryts 
ner regionalt hos respektive länsstyrelse. 

Ytterligare ett område som behandlas i översikts-
planen är hanteringen av avfall. Ansvaret för avfall 
från hushåll är uppdelat på olika aktörer. Produ-
centerna ansvarar för att samla in och återvinna till 
exempel förpackningar och tidningar. Kommunerna 
ska hantera det avfall där producentansvar inte in-
förts. Producentansvaret ses som en grundläggande 
faktor för att Sverige har en relativt sett hög grad 
av återvinning. Den 9 augusti 2011 trädde en ny 
avfallsförordning ikraft. I och med lagen tillämpas  
EU:s reviderade ramdirektiv om avfall. Det innebär 
att nya definitioner införs samt att Naturvårdsver-
ket får ansvaret att besluta om en nationell avfalls-
plan och ett program för förebyggande av avfall. 

I syfte att förbättra skydd, förvaltning och planering 
av europeiska landskap har den europeiska land-
skapskonventionen antagits. Konventionen syftar 
också till att främja samarbetet kring landskaps-
frågor inom Europa och till att stärka allmänhe-
tens och lokalsamhällets delaktighet i det arbetet. 
Konventionen innefattar alla typer av landskap 
som människor möter i sin vardag och på sin fritid. 
Genom att ratificera landskapskonventionen åtar 
Sverige sig att skydda, förvalta och planera för vårt 
landskap i enlighet med konventionens intentioner. 

Regional tillhörighet 
Region är ett begrepp som kan användas till många, 
mycket olika geografiska indelningar. Heby kom-
mun kan sägas ingå i ett antal funktionella regio-
ner, funktionella för en eller flera företeelser, där 
kommunen har gemensamma intressen med andra 
och kan agera tillsammans med andra mot gemen-
samma mål. 

”Enfunktionsregioner” 
För försörjning med järnvägstrafik tillhör vi          

Dalabanestråket, som inkluderar många kommuner 
i en långsträckt region med sydöstlig-nordvästlig 
sträckning från Uppsala till Mora. 

Mellan Gävle och Norrköping formas en funktionell 
region baserad på nyttan av rv 56 – Räta Linjen, 
som korsar Dalabaneregionen i Sala-Hebyområdet i 
en nordöst-sydvästlig orientering. 

I en region med öst-västlig utbredning mellan 
Hedemora och Älvkarleby förenar Dalälven ett antal 
kommuner med gemensamt intresse att utveckla 
förutsättningarna för boende, företagande och 
friluftsliv i detta till stora delar särpräglade kultur- 
och naturlandskap. 

”Dagligregioner” 
Det är ändå arbetsmarknaden som inordnar Heby 
kommun i den funktionella region som nog har 
störst betydelse. Kommunen tillhör - enligt den sta-
tistiskt baserade definitionen - periferin av Stock-
holms arbetsmarknadsregion. Det gör man genom 
den starka utpendlingsanknytningen till Uppsala, 
som i sin tur starkt relaterar till Stockholm. I andra 
hand har kommunen dock också ett relativt stort, 
och mer jämbördigt, utbyte av arbetskraft med Sala 
kommun, som tillhör Västerås arbetsmarknads-
region. Totalt sett är annars pendlingen ganska 
ensidig – utpendlingen från kommunen är mer än 
tre gånger så stor som inpendlingen. 

På utbildningsmarknaden är inriktningen mot 
Uppsala kommun dominerande på gymnasie- och 
högskolenivå men gymnasiependlingen mot Sala är 
också betydande. Av uppenbara skäl är obalansen 
här total eftersom Heby kommun i det närmaste 
helt saknar gymnasie- och högskoleutbildningar. 

”Hemhörighetsregionen” 
Hur de större flyttningsrörelserna går kan vara ett 
sätt att se inom vilken horisont hushållen ser sin 
regionala tillhörighet inom vilken man kan röra 
sig och känna sig ”hemma”. Vissa studier visar att 
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motiv för flyttning inte bara styrs av sökande efter 
attraktiva bostäder eller arbeten utan kanske lika 
ofta efter  bekanta människor och bekanta miljöer. 

De flyttningsrörelser som sker mellan Heby kom-
mun och övriga landet liknar till stor del pend-
lingsrörelserna med de skillnaderna dels att flytt-
ningarna är relativt väl balanserade mellan ut- och 
inströmmar i de främsta relationerna dels att 
spridningen är jämnare mellan de olika områden 
som Heby kommun har utbyte med. 

De personutbyten som på detta sätt sker mellan 
Heby kommun och omvärlden – på daglig basis 
eller mer sällan - skapar influensområden som kan 
vara regionbildande för att de är strukturbyggande, 
informationsstyrande eller på annat sätt länkar 
kommunen till olika områden i omvärlden. 

”Storregionen” 
På ett ännu större plan tillhör Heby kommun allt 
mer påtagligt Mälarregionen. Här kan man se en 
drygt tjugoårig utveckling där kommunen alltmer 
har naturliga kontakter och samarbeten i perspek-
tivet Mälardalen-Östra mellansverige. Denna typ av 
samarbeten, som kan gälla vitt skilda frågor, City-
banan är ett exempel, blir alltmer nödvändiga när 
utvecklingsprojekten blir allt större, inkluderar allt 
fler områden och aktörer och blir allt dyrare. 

Utan att någon formell strategi fastlagts har ändå 
kommunen utvecklat ett förhållningssätt till arbetet 
på detta storregionala plan. Det kan ändå finnas an-
ledning att mer strukturerat dra upp riktlinjer för 
hur man vill arbeta med detta vida perspektiv. 

Regional utvecklingsplanering 
Regionförbundet har under 2012 arbetat fram en 
ny Regional utvecklingsstrategi. Strategin utgår från 
visionen om Uppsala som Europas mest attraktiva 
kunskapsregion. Kopplat till visionen formuleras 
två huvudsakliga utmaningar: 

-Att utveckla ett hållbart samhälle i världsklass. 

-Att bli en smart spelare på en global arena. 

För att kunna skapa ett hållbart samhälle i världs-
klass gäller det att dra nytta av det geografiska 
läget, samtidigt som regionen förmår växa med ut-
vecklad livskvalitet och välfärd och inkluderar hela 
befolkningen i arbets- och samhällsliv. Och för att 
kunna hävda sig i en allt mer sammanflätad värld, 
där konkurrensen är tuff, gäller det att ligga i fram-
kant och jobba på att utveckla regionens nycklar till 
tillväxt. 

Den regionala utvecklingsstrategin pekar ut fyra 
strategiska inriktningar och sätter under dessa upp 
ett antal mätbara mål för uppföljning samt åtagan-
den som visar vad som behöver göras för att nå 
målen. I RUS:ens förslag till åtaganden hittar vi de 
tydligaste beröringspunkterna med kommunens 
översiktsplan. 

Innovativ region – Uppsalaregionen ska bidra till 
värdeskapande kunskap och näringsliv i global kon-
kurrens. Utgångspunkten är regionens styrkeområ-
den, innovationsförmåga och unika profil. 

Växande region – Uppsalaregionen utvecklas starkt 
och är en del av huvudstadsregionen med hållbara 
kommunikationer i alla riktningar. Kommuner och 
orter har en egen utvecklingskraft och skapar goda 
livsvillkor för regionens invånare. 

Kompetent region – Uppsalaregionens viktigaste 
tillgång och utvecklingskraft är befolkningens kom-
petens och förmåga. Varje kvinna och man ska ges 
möjlighet att delta aktivt i arbets- och samhällsliv. 

Attraktiv region – Uppsalaregionen ska välkomna 
fler människor och företag med erbjudande om 
attraktiva livsmiljöer, god välfärd samt effektiva 
samhällsstrukturer för hållbar utveckling. 

Ett framgångsrikt genomförande av strategin krä-
ver insatser från många aktörer, och varje kommun 
i länet har en viktig roll i arbetet med att nå de mål 
som strategiförslaget sätter upp.  

Heby kommun i korthet 
Heby är en till ytan relativt stor kommun i förhål-
lande till sitt invånarantal. Ändå bor det människor 
i alla delar av kommunen och här finns en i högsta 
grad levande landsbygd. Detta betyder emellertid 
inte att hela kommunen består av bebyggda om-
råden. Ganska stora sammanhängande områden 
består av nästan helt obebodda marker. 

Kännetecknande för Heby kommun är strukturen 
med flera små orter och en hög andel av befolkning-
en bosatt på den tätortsnära landsbygden. Kommu-
nen har vuxit fram ur de sju socknarna Östervåla, 
Harbo, Nora, Huddunge, Västerlövsta, Enåker och 
Vittinge, och idag ser vi kanske lika tydligt som förr 
hur aktiviteter och engagemang uppstår utifrån det 
traditionella lokalsamhället. Olika typer av enklare 
service tillhandahålls i de mindre tätorterna och 
de två största orterna Heby och Östervåla fungerar 
som mer välsorterade servicecentra i söder respek-
tive norr. Annan kvalificerad service söks däremot i 
grannkommunernas städer.      

Kommunens geografiska läge möjliggör pendling 
till flertalet större orter. I öst-västlig riktning löper 
järnvägen - Dalabanan - och riksväg 72 med anslut-
ning mot Uppsala och Sala och i nordsydlig riktning 
korsar Räta Linjen i form av riksväg 56 med vilken 
man enkelt tar sig antingen till Västerås och Norr-
köping eller till Gävle. I norra kommundelen går 
länsväg 272, Tidernas väg, i nordsydlig riktning 
och knyter ihop Östervåla och Harbo med Uppsala.
Möjligheterna att arbetspendla är mycket viktiga 
för kommunens invånare och framför allt tågtra-
fiken knyter Heby närmare stora arbetscentra. I 
kommunplanens del 2 beskrivs förutsättningarna i 
kommunen på en mer ingående nivå. 
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3. ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 

Utvecklingsresurser 
I Kommunplan 2013 sätter vi fokus på att ringa in 
vad som är bra med Heby kommun och hur kom-
munens fördelar kan utvecklas ytterligare. I kom-
munplanearbetet har fem för kommunen särskilt 
viktiga strategiska tillgångar identifierats.  

Lokalt engagemang 
På många håll runt om i kommunen finns ett stort 
engagemang i den egna bygdens utveckling. Lokala 
initiativ för den egna orten har stor betydelse för 
att skapa en hållbar utveckling. Det lokala engage-
manget främjar demokrati och delaktighet och ger 
en utveckling av såväl ideella verksamheter som nä-
ringsliv. Småskalighet är kännetecknande för Heby 
kommun och i den relativt lilla kommunen är det 
också nära till beslutsfattarna. Informations- och 
beslutsvägar är relativt korta, vilket ger en värdefull 
flexibilitet. Lokalt engagemang kan främjas genom 
välfungerande lokala nätverk och genom samver-
kan mellan aktörer på olika nivåer. 

Entreprenörsanda 
I kommunen finns ett utbrett småföretagande. Var 
tionde invånare är egenföretagare. Den goda före-
tagsamheten kan förklaras utifrån tradition och de 
förhållanden som tidigare rådit i kommunen. Tidvis 
har kompletterande inkomstkällor till jordbruket 
behövts och olika former av mindre verksamheter 
har uppstått på landsbygden. Idag lever andan kvar 
och olika former av nätverk främjar utvecklingen av 
företagsamheten i kommunen.  

Landsbygden 
De gröna näringarna, såsom jord- och skogsbruk, 
utgör en hörnsten i kommunens arbetsmarknad. 
Dessa näringar ger underlag för både permanent- 
och fritidsbebyggelse på kommunens landsbygd 
och ger stöd för andra näringar som kan växa fram 
på landsbygden. Förutom den kompetens och 

entreprenörsanda som av tradition finns på lands-
bygden utgör den en viktig resurs för kvalitetsbo-
ende, upplevelser och rekreation. Landsbygden är 
tätt förknippad med begreppet god livskvalitet, och 
landsbygdsturimen är en bransch som kan utveck-
las. Vackra miljöer ger underlag för en utveckling av 
friluftslivet inte minst på Östahalvön. 

Det goda boendet 
I kommunen kan erbjudas boende anpassat efter 
varje hushåll. Bostäder i trygga miljöer med närhet 
till naturen gör kommunen till en attraktiv plats att 
bo på. Goda möjligheter att utöva olika fritidsakti-
viteter finns och inom pendlingsavstånd finns flera 
större städer.  En förutsättning är en pålitlig och 
välfungerande kollektivtrafik. Även lokal service i 
olika former behövs för att en ort ska upplevas som 
attraktiv.  

God tillgång till mark 
Kommunens goda tillgång till ledig mark möjliggör 
för många olika former av boenden och gör kom-
munen attraktiv för etablering av olika typer av 
arealkrävande näringar.  Eftersom Heby kommun är 
en landsbygdskommun finns även stora möjligheter 
till energiproduktion inom kommunen, exempelvis 
biobränslen som skog och energigrödor, gödsel, och 
sol- och vindenergi.   

Tätortsboende kan erbjudas i mycket centrala lägen 
samtidigt som boende för den som eftersträvar en 
lite större tomt finns i utkanten av flera av kommu-
nens tätorter. Stora markytor lämpliga för olika for-
mer av verksamhet finns att tillgå och den relativa 
närheten till Stockholm gör att dessa på sikt kan bli 
mer attraktiva. 

Inriktningsmål 2013 

Heby kommun ska skapa förutsättningar för en 
positiv utveckling av företagsklimatet.. 
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Utmaningar 
I kommunen finns resurser för utveckling och 
tillväxt, men för att dessa till fullo ska kunna tillva-
ratas behöver hänsyn till ett antal utmaningar tas. 
Dessa är utmaningar som rätt utnyttjade i många 
fall kan bidra till att stärka Heby kommun. 

Sammanhållning på kommunnivå 
Den första januari 1971 föds Heby kommun som 
en sammanslagning av de sju socknarna Öster-
våla, Harbo, Nora, Huddunge, Västerlövsta, Enåker 
och Vittinge. Socknarna utgjorde sedan gammalt 
områden, kanske med ursprung redan i förkristen 
tid, där egna angelägenheter av både världslig och 
religiös natur ombesörjdes. 

Fortfarande idag är det i första hand den egna 
orten/bygden som skapar identitet och tillhörighet 
för kommunens medborgare. För att kunna tackla 
framtidsfrågor på ett mer hållbart sätt behöver 
sammanhållningen på kommunnivå stärkas.   

Flerkärnig ortsstruktur 
Kommunens ortsstruktur, med flera ungefär jämn-
stora tätorter, beror av både historiska och geogra-
fiska förhållanden. Frånvaron av en given huvudort 
i kommunen ger upphov till en rad planeringsmäs-
siga utmaningar men kan också innebära att den 
service som erbjuds i kommunens olika tätorter är 
bättre utbyggd än vad den skulle ha varit om kom-
munen byggts upp kring en stark centralort. 

Å andra sidan medför frånvaron av en given central-
ort dels att vissa typer av service överhuvudtaget 
inte kan bli aktuella i kommunen på grund av bris-
ten på koncentrerat kundunderlag dels att mycket 
av den kommunala service som är oundgänglig 
måste utföras med små och mindre ekonomiska 
lösningar. Den flerkärninga strukturen innebär 
också miljömässiga utmaningar kopplat till energi-

effektivitet och hållbar tillväxt. 

I viss mån kan Östervåla och Heby ses som central-
orter för den norra respektive södra kommundelen. 
Mellan Östervåla och Heby finns enbart ett begrän-
sat serviceutbyte och pendlingen mellan orterna 
är relativt liten. En förbättring av serviceutbudet i 
kommunen kräver en befolkningsökning men i viss 
mån skulle också förbättrade pendlingsmöjligheter 
inom kommunen kunna ge ett tillräckligt underlag 
för vissa verksamheter. 

Geografiskt läge 
Kommunens geografiska läge i utkanten av Mälar-
regionen gör planering av infrastruktur och kollek-
tivtrafik mycket viktig. Många som bor i kommunen 
pendlar till framför allt Uppsala, Sala, Västerås och 
Stockholm och en förutsättning för att kommunen 
ska kunna dra nytta av sina tillgångar som bostads-
ort är att det finns goda förutsättningar för boende 
i kommunen att pendla till arbete och studier. 

För att kunna konkurrera om olika former av 
verksamhetsetableringar är en välutbyggd och 
fungerande infrastruktur viktig. Det är också viktigt 
att profilera sig och genom samarbete med andra 
kommuner tydligt marknadsföra Heby som en del 
av Mälardalen. 

Befolkningsutveckling 
De senaste åren har kommunens befolkning mins-
kat med några personer varje år. Minskningen 
beror på låga födelsetal i kombination med att 
andelen personer som valt att flytta ut från kommu-
nen är fler än de som valt att flytta in. Utvecklingen 
ger en befolkning där andelen äldre växer, vilket 
i sig ger upphov till utmaningar för kommunens 
verksamheter. 

En negativ befolkningsutveckling utgör ett hot för 
den service som idag tillhandahålls på olika håll 
runt om i kommunen. Här kan man genom nybygg-

nation skapa en ökad rörlighet på bostadsmarkna-
den och på så vis främja ett positivt flyttningsnetto. 
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Verksamheten i Heby kommuns kommunförvaltning 
regleras av styrdokument. I styrdokumenten ingår 
planer, policyer och program. En policy är övergri-
pande och kännetecknar allt arbete som beställs 
eller utförs inom kommunen. Den inskränker sig 
alltså inte till ett verksamhetsområde. Det finns flera 
övergripande policydokument i Heby kommun. Dessa 
handlar bland annat om hur kommunen ska arbeta 
med frågor som rör en hållbar utveckling och jäm-
ställdhet, men även om kommunens interna angelä-
genheter såsom tjänstledigheter och pensioner.  

Planer och program är begränsade till ett visst verk-
samhetsområde inom kommunen, exempelvis skol-
skjutsar eller utbildning. Dessa pekar ut riktning för 
verksamheten och talar i grova drag om hur arbetet 
ska utföras. Kommunplanen samlar i detta kapitel 
huvudragen i dessa styrdokment för att om möjligt 
ge en helhetsbild av inriktningen för kommunens 
verksamhet.    

En trygg uppväxt 
God utbildning är av vikt för den enskildes person-
liga utveckling och livssituation. Ansvaret för skolan 
delas av stat och kommun, och genom skollagen 
och läroplanerna regleras det statliga uppdrag som 
förskolan och skolan har när det gäller barn från 
tidig förskoleålder till vuxna människor. Kommu-
nen ansvarar för uppdragets genomförande och att 
utbildningen håller god kvalitet. I Heby kommun 
erbjuds en trygg resa genom det livslånga lärandet. 

Varje individ har rätt att utvecklas på ett sätt som 
gynnar dess bästa och få stöd utifrån sina specifika 
behov. Heby kommun arbetar för att alla barn ska 
nå målen i grundskolan, vara behöriga till gymna-
sial utbildning och därefter till studier på högre 
nivå. Alla verksamheter ska ge individen möjlighet 
att skaffa sig en bredd av kunskaper och färdigheter 
såväl intellektuella som estetiska, teoretiska och 
praktiska. 

I såväl skollagen som läroplanerna och barnkon-
ventionen anges riktlinjer för de värderingar och 
normer som ska vara gällande för barn och vuxna i 
utbildningsväsendet. Varje verksamhet är utformad 
i överensstämmelse med grundläggande demokra-
tiska värderingar och genomsyras av värden så som 
människolivets okränkbarhet, individens frihet och 
integritet, alla människors lika värde, jämställd-
het mellan könen samt solidaritet med svaga och 
utsatta. I Heby kommun vill vi skapa ett framtida 
samhälle där alla människors, barns såväl som vux-
nas, lika värde och jämställdhet är en självklarhet. 
Såväl barn som vuxna har rätt att säga sin mening, 
bli hörda och respekterade liksom att kunna vara 
med och påverka det som berör lärandet och verk-
samhetens utformande. 

Individers hälsa och välbefinnande ska sättas i 
främsta rummet. I kommunens verksamheter ska 
varje barn och vuxen känna trygghet och bli res-
pekterade. Ett systematiskt arbete pågår ständigt 
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i skola och samhälle för att förhindra mobbing, 
kränkningar och negativ särbehandling av alla slag. 
Detta sker med hjälp av förebyggande åtgärder så 
som en fokusering på att tidigt lära barn att hantera 
konflikter, känna respekt för andra människor och 
solidaritet med svaga och utsatta. Varje skola har 
planer och beredskap för att vidta adekvata åtgär-
der där mobbing ändå uppstår och såväl personal 
som föräldrar och barn är gemensamt delaktiga i 
arbetet för att upptäcka och åtgärda varje form av 
negativ särbehandling. 

Heby kommun arbetar aktivt och långsiktigt med 
förebyggande och hälsofrämjande insatser. I kom-
munen samverkar barnomsorg, skola och social-
tjänst för att barn som far illa eller riskerar att fara 
illa ska få hjälp och stöd i ett så tidigt skede som 
möjligt. Samverkan ska alltid ske utifrån ett indi-
vidperspektiv och inte utifrån ett verksamhetsper-
spektiv. 

Arbete med förebyggande insatser sker i samver-
kan med andra kommuner, förvaltningarna emel-
lan samt tillsammans med ideella organisationer, 
landsting och andra myndigheter. Arbetet går i 
linje med de nationella folkhälsomålen och folk-
hälsopolicyn för Uppsala län med fokus på brotts-, 
drog- och skadeförebyggande samt hälsofrämjande 
arbete. Kommunfullmäktige antog år 2008 fyra 
inriktningsmål för välfärdsarbetet: 

1. Heby kommun är en trygg och säker kommun 

2. Medlemmarna i Heby kommun upplever fysiskt 
och psykiskt välbefinnande. 

3. Heby kommun har nolltolerans vid användandet 
av alkohol och droger vid arbetsplatser, allmänna 
platser, i trafiken och i idrotten. 

4. Heby kommun bedriver ett brottsförebyggande 
arbete i samverkan med polismyndigheten och 

övriga berörda parter. 

I Heby kommun samarbetar kommun och polis 
för att öka tryggheten och minska brotten. Arbetet 
regleras i ett samverkansavtal som antogs som-
maren 2009. Syftet med samverkansavtalet är att 
utveckla den lokala polisverksamheten och kom-
munens alkohol/drog-, brotts- och skadeförebyg-
gande verksamhet inom gemensamt framtagna 
utvecklingsområden. Tanken är att genom utökad 
och fördjupad samverkan förbättra tryggheten för 
invånare och verksamma i Heby kommun. 

Trygghetsrådet är Heby kommuns politiska organ 
för att förmedla information och samordna kommu-
nens insatser mellan kommunstyrelsen, nämnderna 
och styrelsen för Hebyfastigheter/Hebygårdar AB 
i frågor som rör välfärds- och brottsförebyggande 
arbete. I Trygghetsrådet ingår politiker, tjänstemän 
samt polis. Trygghetsrådet arbetar i möjligaste mån 
med att vara remiss- och referensorgan i frågor som 
rör välfärds- och brottsförebyggande frågor samt 
ett forum för kunskapsspridning i Heby kommun. 
Rådet ska ta initiativ till förbättringar inom de om-
råden rådet ansvarar för. 

Kommunens drogförebyggande arbete utgår från 
det alkohol- och drogpolitiska programmet. 

Heby kommun arbetar med utgångspunkt att alla 
människor själva har att ta ansvar för sitt eget liv. 
Varje vuxen har en ansvarsfull roll som förebild för 
unga, både i ord och handling. Att vuxna tar sitt an-
svar har en avgörande betydelse för hur framgångs-
rikt det förebyggande arbetet kommer att bli. 

Inriktningsmål 2013 

Heby kommun ska vara en trygg och säker kom-
mun. 

Skolorna i Heby kommun ska vara bland landets 
bästa. 

Individuella behov. Varje barn/elev ska erbju-
das en förskola och skola som utgår från varje 
individs behov, för att därigenom ges möjlighet 
att utvecklas på absolut bästa sätt. 

Stimulera nyfikenhet. Varje barn/elev ska erbju-
das en verksamhet som stimulerar till ständiga 
förbättringar i sitt lärande och sin utveckling 

Glädje och trygghet. Varje barn/elev har rätt till 
en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet 
och stimulans och som bidrar till god hälsa. 

Mer att läsa: 

• Utbildningspolitisk plan för Heby kommun 

• Alkohol- och drogpolitiskt program för Heby kom-
mun 

• Folkhälsopolicy för Uppsala län 

• Samverkansavtal med polisen 
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Det goda boendet 
Tätorter och annan bebyggelse utgör en god och 
hälsosam livsmiljö där natur- och kulturvärden tas 
till vara och utvecklas. Heby kommun verkar för att 
byggnader och anläggningar lokaliseras och utfor-
mas på ett miljöanpassat sätt så att en långsiktigt
god hushållning med mark, vatten,energi och andra 
resurser befrämjas. I tätorterna arbetar kommunen 
för att gator ska bli trivsammare och mer attraktiva 
för gång- och cykeltrafikanter.  

Heby kommun ska vara förstahandsalternativet för 
dem som söker boende på tätortsnära landsbygd. 
Kommunen arbetar därför för att medborgarna ska 
erbjudas ett allsidigt utbud av bostäder med olika 
upplåtelseformer och storlekar i kommunens olika 
delar. Förr flyttade människor dit jobben fanns, idag 
värderar många boendet i första hand och ”goda 
bostäder” omfattar inte bara bostäderna i sig utan 
även boendemiljön. Kommun arbetar för att skapa 
attraktiva boendemiljöer i det befintliga bostadsbe-
ståndet. 

För många Hebybor är bostadsorten inte den 
samma som arbetsorten. Möjligheten att pendla till 
ett arbete i Stockholm, Uppsala, Sala eller Västerås 
är viktig, och kommunen arbetar för en välutbyggd 
och pålitlig kollektivtrafik som knyter kommunen 
närmare omkringliggande städer.  

Ökad rörlighet på bostadsmarknaden ger möjlighet 
till en ökning av kommunens befolkningsmängd. En 
nyckel till ökad rörlighet är att det inom kommunen 
finns boenden och boendeformer som är attraktiva 
för gruppen äldre än 60 år. Samtidigt skapas en 
förstärkning av underlaget för kollektivtrafiken för 
att säkra dennas framtid. Ny bebyggelse placeras 
på ett sådant sätt att underlaget för kommunal och 
kommersiell service samt kollektivtrafiken stärks. 

Samhällsplaneringen inrikar sig på att tillskapa 
utvecklingsmöjligheter i form av en beredskap av 
planlagda tomter för bostäder i samtliga av kom-
munens tätorter. 

Utanför tätorterna ges möjlighet till fritidsboende 
och olika former av livsstilsboenden. I Heby kom-
mun bor man i naturen och boende på landsbyg-
den är en viktig faktor som ger hela kommunen en 
chans att leva. 

Kommunens struktur, med utbrett landsbygds-
boende och flera små tätorter, medför att avståndet 
till räddningstjänst och ambulans är längre för 
en större andel av befolkningen, än i en kommun 
med mer koncentrerat boende. Längre tid innan 
räddningsinsats kan påbörjas,ökar kraven på 
den enskildes förmåga att förebygga och hantera 
bränder och olyckor. Kommunens arbete med 
skydd mot olyckor framgår av Handlingsprogram 
för skydd mot olyckor. Räddningstjänsten bedrivs 
tillsammans med Sala kommun. Det finns 
deltidsbrandkårer i Heby, Tärnsjö och Östervåla. 

Genom kommunen går flera viktiga vägar och även 
järnväg, som är förhållandevis hårt trafikerade. 
Dessa medför ökade risker för trafikolyckor 
och för olyckor med farligt gods. En risk- och 
sårbarhetsanalys enligt lagen om extraordinära 
händelserhåller på att arbetas fram. Detta görs i 
nära samverkan bl.a.med länsstyrelsen. En särskild 
analys vad avser risker för översvämning längs 
hela Dalälvens sträckning håller på att tas fram. 
Vattenregleringsföretagen driver detta arbete 
i samverkan med berörda länsstyrelser och 
kommuner. 

Inriktningsmål 2013 

Heby kommuns dricksvatten ska hålla god 
kvalitet och kommunen ska ha en hållbar och 
långsiktig VA-lösning 

Mer att läsa: 

• Bostadspolitiskt program för Heby kommun 

• Trafikplan för Heby kommun 

• Handlingsprogram för skydd mot olyckor 

• VA-plan för Heby kommun 
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Arbete och företagsamhet 
Småföretagande, framför allt inom de gröna näring-
arna, utgör en stor och viktig del av kommunens 
arbetsmarknad. 

Kommunens näringslivsarbete verkar för att 
stimulera nätverk och dialog genom att förmedla 
kontakter och samverka med näringslivets aktörer. 
Medverkan i lokala och regionala näringslivsfräm-
jande nätverk är en del i arbetet för att stärka för-
utsättningarna för lokalt nyföretagande och affärs-
utveckling. Genom rådgivning och information kan 
kommunen också stimulera företagandet. 

Kommunen tillhandahåller samordning av service 
och information till intressenter i samband med 
nyetableringar. Kommunens medborgarkontor ger 
företagsservice och  näringslivsansvarig i kom-
munförvaltningen fungerar som en kontaktväg för 
företag in i organisationen. 

Kommunen står för kunskaps- och kontaktförmed-
ling mellan företagen och övriga näringslivsfräm-
jande aktörer i regionen, EU-stöd och internatio-
nella näringslivskontakter. Näringslivsansvariga 
tjänstemän i länets kommuner träffas regelbundet 
för samarbete, information och utbyte av erfaren-
heter och Arbetsmarknads- och näringslivsrådet 
i Heby kommun är ett nätverk mellan den lokala 
företagarorganisationen Företagarna, kommunen, 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Syftet 
är att samverka för att få till stånd korta informa-
tionsvägar. 

Kommunen arbetar för att främja utveckling av 
besöksnäringen genom att på olika sätt stötta och 
samverka med turismnätverk, entreprenörer och 
lokala utvecklingsgrupper. Kommunen arbetar för 
att tillvarata och understödja lokala idéer och ide-
ellt engagemang. 

Kommunens upphandlingar görs med utnyttjande 
av de konkurrensmöjligheter som finns och därför 
utformas förfrågningsunderlag så att små och 
medelstora företag har möjlighet att konkurrera om 
kommunens uppdrag. Heby kommun skapar dialog 
och informerar marknaden om framtida inköp. 

Som en del i det livslånga lärandet uppmuntras 
samarbete mellan skola och näringsliv. Genom för-
bättrade relationer mellan skola och näringsliv kan 
en positiv attityd till företagande stärkas. 

Inriktningsmål 2013 

Heby kommun ska ha en god ekonomisk hus-
hållning med hållbar utveckling. 

Heby kommun ska vara en attraktiv kommun för 
medborgare, företagare och anställda att leva 
och verka i. 

Mer att läsa: 

• Upphandlingspolicy för Heby kommun 

4. INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET 
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4. INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET 

Ett rikt liv 
De ideella föreningarnas verksamhet är grunden 
för det breda fritidsutbud som finns i Heby kom-
mun. Kommunens uppgift gentemot föreningarna 
är att stödja deras verksamhet och att följa utveck-
lingen inom föreningssektorn. Kommunens arbete 
handlar till stor del om att stimulera den enskildes 
lust, intresse och möjlighet att delta i kulturens och 
fritidens föreningsliv. En viktig förutsättning är att 
det finns arenor för idrott men också att det finns 
mötesplatser för andra typer av fritidsaktiviteter. 

Kommunens verksamhet ska fördjupa och utveckla 
kommuninvånarnas demokratikänsla, förbättra 
rekreationsmöjligheterna och förbättra folkhälsan. 
Heby kommun vill ge förutsättningar för alla kom-
muninvånare att ta ett delat ansvar för sin frisk-
vård, för att öka livskvaliteten och motverka ohälsa. 
En bred och fungerande fritidssektor möjliggör 
detta. 

I syfte att skapa förutsättningar för en bra och aktiv 
fritid i hela kommunen ska verksamheter för barn 
och ungdomar prioriteras. Kommunen ska stödja 
ungdomarnas fritidsintressen på deras egna villkor. 
Det ska finnas särskilda mötesplatser anpassade 
efter ungdomars behov och önskemål, utvecklade i 
samarbete med ungdomarna. Skolan och fritidssek-
torn ska tillsammans hjälpa kommunens ungdomar 
att grundlägga ett livslångt intresse för kultur- och 
fritidsaktiviteter. 

Kommunens kulturverksamhet bidrar till framtids-
tro och utveckling i kommunen som helhet och i de 
olika kommundelarna genom att lägga extra vikt 
vid kulturverksamhet som har positiva effekter på 
dynamik och attraktivitet, till exempel för inflytt-
ning, besöksnäring, allsidigt samhällsliv, kultur-
miljö, stimulerande ungdomsaktiviteter och social 

gemenskap. Arbetet bygger på samverkan med 
föreningsliv, organisationer och olika lokala aktörer 
som tillsammans fortlöpande bidrar till utformning 
och innehåll i kulturverksamheten. 

Kommunen arbetar för en stärkt helhetssyn och en 
god samordning inom det offentliga kulturområdet. 
Därigenom underlättas såväl det interna arbetet 
som de regionala kontakterna, där kommunen tar 
en aktiv del i samspelet med landsting, länsstyrelse 
och andra organisationer. 

Genom att medverka till ett varierat och angeläget 
kulturutbud och goda förutsättningar för skapande 
verksamhet främjar kommunens kulturverksamhet 
stimulans och kreativitet. Kommunen lyfter tillsam-
mans med kulturföreningar, lokala utvecklingsgrup-
per och regionala utvecklingsorgan fram viktiga 
lokala kulturvärden. 

Inriktningsmål 2013 

Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god 
kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande 
och valfrihet. 

Heby kommun ska upplevas som ett innehållsrikt 
och levande samhälle inom kultur- och fritids-
området, såväl av de egna medborgarna som av 
omvärlden. 

Mer att läsa: 

• Kulturpolitiskt program för Heby kommun 

• Fritidspolitiskt program för Heby kommun 

• Biblioteksplan för Heby kommun 
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4. INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET 

Omsorg om alla 
Heby kommun har nöjda medborgare som upplever 
trygghet och får god service utan diskriminering. 
De har möjlighet till inflytande i frågor som berör 
och engagerar dem. Kommunen strävar efter att un-
derlätta för grupper av personer som ofta inte hörs 
att kunna framföra sina åsikter och synpunkter. 

Kommunen bedriver ett aktivt arbete för att före-
bygga social ohälsa och utslagning. Genom nära 
samverkan med frivilligorganisationer och andra 
verksamheter samt stöd till närstående strävar vi 
efter hållbara lösningar för den enskilde individen. 
Genom stöd- och hjälpinsatser i ett tidigt stadium, 
oavsett var i livet personen är, ges goda förutsätt-
ningar för ett socialt aktivt liv. Ambitionen är att 
ge alla medborgare goda förutsättningar för ett 
självständigt liv. 

En person som behöver kommunens stöd ska få 
sina behov tillgodosedda snabbt, enkelt och rättssä-
kert. Han eller hon ska också känna sig väl bemött 
av kommunens personal. Den enskilde ges möjlig-
heter till delaktighet vid utredning, att kunna välja 
vem som ska utföra en insats och hur den ska ut-
formas. Alla insatser som ges ska vara flexibla, med 
möjlighet för den enskilde att påverka till exempel 
vilken boendeform man önskar. 

All verksamhet genomsyras av grundtankarna i FN:
s konventioner om barns rättigheter och rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning. 

Mer att läsa: 

• Äldreplan för Heby kommun 

•Plan för arbete med FN:s konvention om rättighe-
ter för personer med funktionsnedsättning 
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4. INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET 

En hållbar utveckling 
Heby kommun bedriver ett aktivt miljöarbete både 
gentemot allmänheten och i den egna verksamhe-
ten. I kommunen eftersträvas bevarad biologisk 
mångfald, giftfri produktion och konsumtion, energi 
och transportsparande åtgärder samt användandet 
av förnyelsebara råvaror och resurser. Målet är ett 
hållbart samhälle med god livskvalitet utan att möj-
ligheterna undergrävs för kommande generationer 
att försörja sig, och leva i en hälsosam miljö. 

Kommunen har en central roll i ansträngningarna 
att nå regeringens miljökvalitetsmål. Kommunen 
är en viktig aktör i arbetet med de regionala mil-
jömålen men ska också genom att utarbeta lokala 
miljömål tala om hur den avser arbeta för att nå 
de av regeringen uppsatta målen. I Heby har ett 
antal övergripande inriktningsmål för arbetet med 
miljöfrågor antagits. Utifrån dessa arbetar ansvarig 
nämnd och förvaltning vidare med att bryta ner in-
riktningsmålen till mätbara effektmål och slutligen 
till konkreta aktiviteter för att leva upp till målen. 

Lokala miljömål: 

Heby kommun ska verka för att minska sin klimatpå-
verkan genom att minska utsläppen av växthusgaser. 

Heby kommun ska verka för att minska förorening-
arna i luften så långt som möjligt. 

Heby kommun ska verka för att minska utsläppen av 
kväveoxid och svaveldioxid. 

Heby kommun ska verka för att minska läckage av 
hälsofarliga ämnen såsom kemikalier och tungmetal-
ler. 

Heby kommun ska verka för att minska utsläpp av 
ozonnedbrytande ämnen. 

Heby kommun ska verka för en säker strålmiljö. 

Heby kommun ska verka för att vattenburna utsläpp 
av fosfor och kväveföroreningar inom kommunen ska 
minska. 

Heby kommun ska verka för att vattenregleringen 
i Nedre Dalälvsområdet och Tämnaren sköts så att 
de internationellt höga natur- och kulturvärdena 
knutna till stränder och översvämningsmarker bibe-
hålls och utvecklas. 

Heby kommun ska verka för att skydda grundvattnet. 

Heby kommun ska verka för att våtmarkernas eko-
logiska och vattenhushållande funktion i landskapet 
ska bibehållas samt värdefulla våtmarker bevaras 
för framtiden. 

Heby kommun ska verka för att skogens och skogs-
markens värde för biologisk produktion skyddas 
samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras 
samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. 

Heby kommun ska verka för att bevara odlingsland-
skapets natur- och kulturvärden. 

Heby kommun ska verka för att tätorter och annan 
bebyggelse skall utgöra en god och hälsosam livs-
miljö för Hebyborna där natur- och kulturvärden ska 
tas till vara och utvecklas. Heby kommun ska verka 
för att byggander och anläggningar lokaliseras och 
utformas på ett miljöanpassat sätt, så att en lång-
siktigt god hushållning med mark, vatten, energi och 
andra resurser befrämjas. 

Som en del i arbetet med att uppfylla kommunens 
miljömål har kommunen tagit fram en energiplan 
med klimatstrategi som omfattar hela den geogra-
fiska kommunen. Energiplanen har den övergripan-
de målsättningen att minska energianvändningen 
och öka produktionen av förnybar energi till den 

grad att kommunen blir nettoproducent av förny-
bar energi år 2030. 

Inriktningsmål 2013 

Heby kommun ska begränsa sin negativa miljö-
påverkan. 

Mer att läsa: 

• Program för lokala miljömål Heby kommun 

• Agenda 21 för Heby kommun 

• Energiplan, Heby 2030 
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4. INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET 

Vår kommun 
Information och kommunikation är en grundförut-
sättning för att Heby kommun ska kunna utveckla 
och förstärka demokratin och för att invånarna i 
Heby kommun ska kunna tillvarata sina demokra-
tiska rättigheter. 

I Heby kommun känner invånarna att det är lätt att 
komma i kontakt med kommunens beslutsfattare 
och verksamheter. Lokala kontaktytor och offent-
lig service på lokal nivå underlättar kontakter och 
möjligheter till informationsutbyte. 

Kommunens förvaltningsorganisation är en servi-
ceorganisation för medborgarna och de förtroen-
devalda företräder medborgarna i ett självständigt 
fullmäktige som är både en beslutsförsamling och 
ett debatt- och diskussionsforum. Fullmäktige ar-
betar flexibelt med olika nätverk och arbetsformer 
för att ge medborgarna reellt inflytande byggt på 
samverkan. 

Det viktigaste verktyget för att tillföra idéer och 
kunskap till kommunens olika verksamheter är 
medborgardialog. Syftet är i första hand att hämta 
in, inte att föra ut. Idéer, synpunkter och klagomål 
tas på allvar och ger kommunen en möjlighet att 
förbättra verksamheten. 

Inriktningsmål 2013 

Kommunen ska vara serviceinriktad och rättssä-
ker i sin myndighetsutövning med snabb hand-
läggning och gott bemötande. 

Myndighetsnämndernas beslut ska ha en sådan 
kvalitet att de står sig i besvärsinstanserna. 

Mer att läsa: 

• Slutrapport Öppna Heby 

• Informations- och kommunikationspolicy för 
Heby kommun 
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4. INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET 

Inriktning 2013 

Utvecklingsresurser 
Heby kommun ska skapa förutsättningar för en 
positiv utveckling av företagsklimatet. 

En trygg uppväxt 

Heby kommun ska vara en trygg och säker kom-
mun. 

Skolorna i Heby kommun ska vara bland landets 
bästa. 

Individuella behov. Varje barn/elev ska erbju-
das en förskola och skola som utgår från varje 
individs behov, för att därigenom ges möjlighet 
att utvecklas på absolut bästa sätt. 

Stimulera nyfikenhet. Varje barn/elev ska erbju-
das en verksamhet som stimulerar till ständiga 
förbättringar i sitt lärande och sin utveckling 

Glädje och trygghet. Varje barn/elev har rätt till 
en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet 
och stimulans och som bidrar till god hälsa. 

Det goda boendet 

Heby kommuns dricksvatten ska hålla god 
kvalitet och kommunen ska ha en hållbar och 
långsiktig VA-lösning 

Arbete och företagsamhet 

Heby kommun ska ha en god ekonomisk hushåll-
ning med hållbar utveckling. 

Heby kommun ska vara en attraktiv kommun för 
medborgare, företagare och anställda att leva 
och verka i. 

Ett rikt liv 

Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god 
kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande 
och valfrihet. 

Heby kommun ska upplevas som ett innehållsrikt 
och levande samhälle inom kultur- och fritids-
området, såväl av de egna medborgarna som av 
omvärlden. 

Hållbar utveckling 

Heby kommun ska begränsa sin negativa miljö-
påverkan. 

Vår kommun 

Kommunen ska vara serviceinriktad och rättssä-
ker i sin myndighetsutövning med snabb hand-
läggning och gott bemötande. 
Myndighetsnämndernas beslut ska ha en sådan 
kvalitet att de står sig i besvärsinstanserna. 
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