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Kommunfullmäktiges protokoll 2022-11-01  

Tid och plats  
2022-11-01 klockan 17:00-21:45 i Heby folkets hus, ajournering klockan 18:30 – 19:20 

Beslutande ledamöter 
Carina Schön (S) ålderspresident tillika ordförande § 80 - 81, Olof Nilsson (S) ordförande § 82 - 104, Dick 
Pettersson (C), Jan Andersson (S), Carola Eriksson (S), Rose-Marie Isaksson (S), Anders Pettersson (S), 
Bernt-Erik Rutström (S), Per Sverkersson (S), Göran Hillbom (C), Annika Krispinsson (C), Per Möller (C), 
Marie Wilén (C), Anneli Ellnebrant (M), Ewa Westling Olzon (M), Håkan Bengtzon (M), Florence Emma Anvo 
(KD), Anders Kihl (KD), Toni Hietakuja (SD), Marga Karttunen (SD), Mattias Widén (SD), Inga-Lill Hellgren 
(S), Carin Bolander (C), Ann-Christin Grattback Åkerblom (S), Bengt Thalin (V), Daniel Steinmo (MP), Per 
Erik Johansson (C), Annika Isaksson (S), Hans-Göran Björk (KD), Tina Hultman (L), Åsa Eklind (SD), 
Morgana Wiksell (V), Carl-Henrik Andersson (SD), Joel Wåhlén (SD), Malin Strömberg (SD), Kristina Cedrins 
(M), Bo Andersson (M), Jonas Paulsson (KD), Jonathan Othén (SD), Ing-Mari Fogelberg (SD), Mikael Ek (SD) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Jan Eriksson (S), Karl-Arne Larsson (C), Carl-Åke Elmersjö (MP), Olle Vahlberg (L), Ingela Wikander (KD), 
Carl-Otto Bergqvist (V), Håkan Collin (S), Ann-Kristin Persson (S), Rickert Olzon (M), Caroline Gille (M), 
Linda Johnsson (C), Ludvig Almblad (M), Julia Bolin (C), Rolf Edlund (C), Bengt Neteborn (SD), Göran Richert 
(SD) 

Övriga närvarande 
Emma Burstedt, kommundirektör, Disa Hasselberg, kommunsekreterare, Erik Mörtsell, översiktsplanerare  
§ 80 
Val av justerare 
Annika Krispinsson (C) och Hans-Göran Björk (KD) 

Tid och plats för justering 
Måndag 7 november 2022 klockan 08.30 i Tegelbruket, Heby kommunkontor 

Justerade paragrafer 
§ 80- § 104  

Underskrift 
 _________________________________________________________________  
Carina Schön (S), ordförande § 80 - 81 

 _________________________________________________________________  
Olof Nilsson (S), ordförande § 82 - 104 
 
 _________________________________________________________________ 
Annika Krispinsson, justerare 

 _________________________________________________________________ 
Hans-Göran Björk, justerare 

 _________________________________________________________________ 
Disa Hasselberg, sekreterare 

Heby kommun
Dnr: Kf/2022-11-01
HandlingsId: 2022:2441
Datum: 2022-11-07



PROTOKOLL 
2022-11-01 
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 2(34)

Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2022-11-01 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 
2022-11-07 

Datum då anslaget tas ned 
2022-12-06 

Underskrift 

_______________________ 
Disa Hasselberg 
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Kf § 80    

Information om Kulturmiljöprogram 
 

Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 
Erik Mörtsell, översiktsplanerare redogör för huvuddragen i det framtagna förslaget till 
Kulturmiljöprogram för Heby kommun. 

 

 
Delges 

Översiktsplanerare 
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Kf § 81 Dnr 2022/82 102  

Kommunfullmäktige, val av ordförande, förste vice 
ordförande och andre vice ordförande 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Olof Nilsson (S) utses till kommunfullmäktiges ordförande för perioden fram till 14 oktober 
2026. 

 Dick Pettersson (C) utses till kommunfullmäktiges vice ordförande för perioden fram till 14 
oktober 2026. 

 Mattias Widén (SD) utses till kommunfullmäktiges andre vice ordförande för perioden fram 
till 14 oktober 2026. 

 

Förslag 
Jan Andersson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att utse Olof Nilsson (S) till 
kommunfullmäktiges ordförande för perioden fram till 14 oktober 2026. 

Jan Andersson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att utse Dick Pettersson (C) till 
kommunfullmäktiges vice ordförande för perioden fram till 14 oktober 2026. 

Jonathan Othén (SD) föreslår kommunfullmäktige besluta att Mattias Widén (SD) utses till 
kommunfullmäktiges andre vice ordförande för perioden fram till 14 oktober 2026. 

 

Förslagsordning 
Ålderspresident Carina Schön (S) ställer i tur och ordning Jan Anderssons (S) båda förslag mot avslag 
och finner att kommunfullmäktige bifaller förslagen.  

Ålderspresident Carina Schön (S) ställer Jonathan Othéns (SD) förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget.  

 

 

Delges 

De valda 
Löneadministrationen 
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Kf § 82 Dnr 2022:82 102  

Kommunfullmäktiges revisorer, val av revisorer samt 
presidium (ordförande och 1:e vice ordförande) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Sven-Erik Eriksson (KD) , Pär Rickman (S), Jan Alriksson (C), Ulf Fahlstad (M), Sandeep 
Dinker (S) , Marita Neteborn (SD) och Linda Andersson (SD) utses till kommunfullmäktiges 
revisorer för perioden fram till att fullmäktige behandlar Årsredovisningen 2026. 

 Sven-Erik Eriksson (KD) utses till kommunfullmäktiges revisorers ordförande för perioden 
fram till att fullmäktige behandlar Årsredovisningen 2026.  

 Pär Rickman (S) utses till kommunfullmäktiges revisorers vice ordförande för perioden fram 
till att fullmäktige behandlar Årsredovisningen 2026. 

 

Förslag 
Bo Andersson (M) föreslår kommunfullmäktige besluta att utse Sven-Erik Eriksson (KD) till ledamot 
och kommunfullmäktiges revisorers ordförande för perioden fram till att fullmäktige behandlar 
Årsredovisningen 2026. 

Bo Andersson (M) föreslår kommunfullmäktige besluta att utse Ulf Fahlstad (M) till ledamot av 
kommunfullmäktiges revisorer för perioden fram till att fullmäktige behandlar Årsredovisningen 
2026. 

Jan Andersson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att utse Pär Rickman (S)  till ledamot och 
kommunfullmäktiges revisorers vice ordförande för perioden fram till att fullmäktige behandlar 
Årsredovisningen 2026. 

Jan Andersson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att utse Jan Alriksson (C) och Sandeep Dinker 
(S) till ledamöter av kommunfullmäktiges revisorer för perioden fram till att fullmäktige behandlar 
Årsredovisningen 2026. 

Jonathan Othén (SD) föreslår kommunfullmäktige besluta att utse Marita Neteborn (SD) och Linda 
Andersson (SD) ledamöter av kommunfullmäktiges revisorer för perioden fram till att fullmäktige 
behandlar Årsredovisningen 2026. 

Förslagsordning 
Ordförande Olof Nilsson (S) ställer samtliga förslag till kommunfullmäktiges revisorer mot avslag och 
finner att fullmäktige bifaller förslagen. 

Ordförande Olof Nilsson (S) ställer sedan Bo Andersson (M) förslag om att utse Sven-Erik Eriksson 
(KD) till kommunfullmäktiges revisorers ordförande mot avslag och finner att fullmäktige bifaller 
förslaget.  

Ordförande Olof Nilsson (S) ställer sedan Jan Anderssons (S) förslag om att utse Pär Rickman (S) till 
kommunfullmäktiges revisorers vice ordförande mot avslag och finner att fullmäktige bifaller 
förslaget.  

Delges 

De valda, förtroendemannaregistret 
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Kf § 83   

Allmänhetens frågor 
 

Det föreligger inga frågor från allmänheten. 
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Kf § 84 Dnr 2022:82 102 

Kommunstyrelse, val av ledamöter och ersättare 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Per Sverkersson (S), Marie Wilén (C), Mattias Widén (SD), Bo Andersson (M), Carina Schön 
(S), Göran Hillbom (C), Hans Göran Björk (KD), Toni Hietakuja (SD), Jan Andersson (S), Annci 
Åkerblom Grattback (S) och Joel Wåhlén (SD) utses till kommunstyrelsens ledamöter för 
perioden fram till 30 november 2026. 

 Jan Eriksson (S), Dick Pettersson (C), Gunilla Hamrin (S), Axel Fogelberg (S), Annika 
Krispinsson (C), Sol Porgord (S), Carl-Henrik Andersson (SD), Lars Säberg (SD), Ing-Marie 
Fogelberg (SD), Anneli Ellnebrant (M) och Florence Anvo (KD) utses till ersättare i 
kommunstyrelsen för perioden fram till 30 november 2026. 

 Vänsterpartiet anmäler Andreas Johansson (V) till insynsrepresentant. 

 Liberalerna anmäler Olle Vahlberg (L) till insynsrepresentant. 

 Partierna fastställer följande inkallelseordning: 

o För S: S, C 

o För C: C, S 

o För SD: SD 

o För M: M, KD 

o För KD: KD, M 

 

Förslag 
Ledamöter 

Annika Krispinsson (C) föreslår kommunfullmäktige besluta att utse Per Sverkersson (S), Marie 
Wilén (C), Carina Schön (S), Göran Hillbom (C), Jan Andersson (S), Annci Åkerblom Grattback (S) till 
ledamöter i kommunstyrelsen för perioden fram till 30 november 2026. 

Anders Kihl (KD) föreslår kommunfullmäktige besluta att utse Bo Andersson (M), Hans Göran Björk 
(KD) och Ewa Westling Olzon (M) till ledamöter i kommunstyrelsen för perioden fram till 30 
november 2026. 

Jonathan Othén (SD) föreslår kommunfullmäktige besluta att utse Mattias Widén (SD), Toni 
Hietakuja (SD) och Joel Wåhlén (SD) till ledamöter i kommunstyrelsen för perioden fram till 30 
november 2026. 

Ersättare 

Annika Krispinsson (C) föreslår kommunfullmäktige besluta att utse Jan Eriksson (S), Dick Pettersson 
(C), Gunilla Hamrin (S), Axel Fogelberg (S), Annika Krispinsson (C), och Sol Porgord (S) till ersättare i 
kommunstyrelsen för perioden fram till 30 november 2026. 

Anders Kihl (KD) föreslår kommunfullmäktige besluta att utse Anneli Ellnebrant (M) och Florence 
Anvo (KD) till ersättare i kommunstyrelsen för perioden fram till 30 november 2026. 

Jonathan Othén (SD) föreslår kommunfullmäktige besluta att utse Carl-Henrik Andersson (SD), Lars 
Säberg (SD) och Ing-Marie Fogelberg (SD) till ersättare i kommunstyrelsen för perioden fram till 30 
november 2026. 
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Förslagsordning 
Ordförande Olof Nilsson (S) konstaterar att det finns förslag på 12 ledamöter till 11 platser i 
kommunstyrelsen och frågar kommunfullmäktige om frågan ska avgöras med majoritetsbeslut 
genom sluten omröstning. 

Jonathan Othén (SD) begär att valet sker proportionellt enligt lagen om proportionella val i 
kommuner och regioner.  

Begäran av proportionellt val får gehör och ska verkställas, vilket beskrivs nedan.  

Efter att val av ledamöter skett via proportionellt val så sker val av ersättare via majoritetsval.  

 

Proportionellt val 
Proportionellt val är begärt och ska verkställas. Kommunfullmäktiges utser Annika Krispinsson (C) 
och Hans Göran Björk (KD) till rösträknare tillsammans med Karin Eljansbo, kanslichef. Varje 
valteknisk samverkan förbereder sina valsedlar som skrivs ut av förvaltningen. 

Sluten omröstning sker genom att ledamöterna röstar en och en via upprop.  

S + C + V + MP (Samverkan för Heby kommuns bästa) har 21 mandat, M, KD och L (Blå) har 10 
mandat och SD har 10 mandat.  

Valförrättarna räknar röstsedlarna och resultatet från omröstningen är 21 röster på valsedeln för S + 
C +V + MP, 10 röster på valsedeln för M + KD + L och 10 röster på valsedeln för SD. 

Enligt proportionalitetsprincipen tillfaller  mandatnummer 1, 2, 5, 6, 9, 10 till S + C +V + MP. 

Då SD och Blå har samma jämförelsetal sker lottning om plats 3, 7 och 11. Den grupp som inte 
erhåller plats 3 respektive 7 via lottning erhåller plats 4 och 8. Utfallet i lottningen om plats 11 blev 
att platsen tillföll SD. 

 

Resultatet i det proportionella valet blev som följer: 

1. Per Sverkersson (S) 

2. Marie Wilén (C) 

3. Mattias Widén (SD) 

4. Bo Andersson (M) 

5. Carina Schön (S) 

6. Göran Hillbom (C) 

7. Hans Göran Björk (KD) 

8. Toni Hietakuja (SD) 

9. Jan Andersson (S) 

10. Annci Åkerblom Grattback (S) 

11. Joel Wåhlén (SD) 

 

Ajournering 
Fullmäktige ajournerar sig mellan kl. 18.35 fram till 19.20 för att förbereda valsedlar. 

Heby kommun
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Delges 

Kommunstyrelsen 
De valda 
Lönekontoret 
Förtroendemannaregistret 
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Kf § 85 Dnr 2022:82 102  

Kommunstyrelse, val av ordförande, 1:e vice 
ordförande och 2:e vice ordförande 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Marie Wilén (C) utses till kommunstyrelsens ordförande för perioden 1 december 2022 fram 
till 30 november 2024. 

 Per Sverkersson (S), utses till kommunstyrelsens vice ordförande för perioden 1 december 
2022  fram till 30 november 2024. 

 Bo Andersson (M) utses till kommunstyrelsens andre vice ordförande för perioden 1 
december 2022 fram till 30 november 2026. 

 

Förslag 
Jan Andersson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att utse  

 Marie Wilén (C) till kommunstyrelsens ordförande för perioden fram till 30 november 2024. 

 Per Sverkersson (S) till kommunstyrelsens vice ordförande för perioden fram till 30 
november 2024. 

Anders Kihl (KD) föreslår kommunfullmäktige besluta att utse  

 Bo Andersson (M) till kommunstyrelsens andre vice ordförande för perioden fram till 30 
november 2026. 

Jonathan Othén (SD) föreslår kommunfullmäktige besluta att utse  

 Mattias Widén (SD) till kommunstyrelsens andre vice ordförande för perioden fram till 30 
november 2026. 

 

Förslagsordning 
Ordförande Olof Nilsson (S) ställer Jan Anderssons (S) förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

Då det finns två förslag till kommunstyrelsens andre vice ordförande beslutar ordförande att val ska 
ske genom sluten votering. 

Utfallet i voteringen blir 10 röster på Mattias Widén (SD), 19 röster på Bo Andersson (M) och 12 
blanka röster.  

Ordförande Olof Nilsson (S) finner att kommunfullmäktige beslutat att utse Bo Andersson (M) till 
kommunstyrelsens andre vice ordförande för perioden fram till 30 november 2026. 

 

Delges 

Kommunstyrelsen 
De valda 
Lönekontor 
Förtroendemannaregistret 
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Kf § 86 Dnr KS/2022:82 102  

Valberedning, val av ledamöter, ersättare samt 
presidium 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Olof Nilsson (S), Dick Pettersson (C) och Mattias Widén (SD) utses till ledamöter i 
kommunfullmäktiges valberedning för perioden fram till 14 oktober 2026. 

 Hans-Göran Björk (KD), Ewa Westling Olzon (M) och Daniel Steinmo (MP) utses till ersättare 
i kommunfullmäktiges valberedning för perioden fram till 14 oktober 2026. 

 Olof Nilsson (S) utses till ordförande i kommunfullmäktiges valberedning för perioden fram 
till 14 oktober 2026. 

 Dick Pettersson (C) utses till vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning för 
perioden fram till 14 oktober 2026. 

 

Förslag 
Jan Andersson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att utse Olof Nilsson (S), Dick Pettersson (C) 
och Mattias Widén (SD) till ledamöter i kommunfullmäktiges valberedning för perioden fram till 14 
oktober 2026. Olof Nilsson (S) föreslås till ordförande och Dick Pettersson (C) föreslås till vice 
ordförande. 

Anders Kihl (KD) föreslår att Hans-Göran Björk (KD) och Ewa Westling Olzon (M) utses till ersättare i 
kommunfullmäktiges valberedning för perioden fram till 14 oktober 2026. 

Jonathan Othén (SD) föreslår kommunfullmäktige besluta att Daniel Steinmo (MP) utses till ersättare 
i kommunfullmäktiges valberedning för perioden fram till 14 oktober 2026. 

 
Delges 

De valda 
Lönekontor 
Förtroendemannaregistret 
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Kf § 87 Dnr KS/2022:82 102  

Anmälan av gruppledare 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige noterar att följande personer anmäls till gruppledare för respektive 
parti; 

o Olof Nilsson (S) 

o Dick Pettersson (C) 

o Mattias Widén (SD) 

o Bengt Thalin (V) 

o Daniel Steinmo (MP) 

o Tina Hultman (L) 

o Hans-Göran Björk (KD) 

o Ewa Westling Olzon (M) 

 

Sammanfattning 
Olof Nilsson (S), Dick Pettersson (C), Mattias Widén (SD) är gruppledare för sina respektive partier i 
och med att de valts till kommunfullmäktiges presidium och därför leder gruppledarnas 
gemensamma arbete. Övriga partier har att anmäla varsin gruppledare. Gruppledarnas arbete och 
ansvars regleras i Instruktion för gruppledare som kommunfullmäktige beslutat om, samt i 
kommunfullmäktiges arbetsordning.  

 
Delges 

De valda 
Lönekontor 
Förtroendemannaregistret 
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Kf § 88   

Genomgång av kommunfullmäktiges arbetsordning 
 

Föredragningen hänskjuts till nästkommande sammanträde. 
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Kf § 89 Dnr 2020:19 105  

Styrelser, nämnder och beredning 
 

Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 
Marie Wilén (C), kommunstyrelsens ordförande, redogör för aktuell information inom 
kommunstyrelsens ansvarsområde.  

Heby kommun har i den senaste mätningen i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat, klättrat 
10 placeringar. 

Heby kommun utvecklar just nu i samverkan med flera andra kommuner såsom Tierp och Älvkarleby 
ett dynamiskt inköpssystem för att främja lokala livsmedelsproducenters möjligheter att delta i 
upphandling av olika livsmedel, gällande mindre volymer och kortare leveransperioder. 

I kommunen pågår just nu en kampanj för att spara el i samarbete med Energi- och klimatrådgivarna 
i Uppsala län. 

Kommunstyrelsen har beslutat att dela ut ett extra föreningsstöd om 500 000 kr där medel kan sökas 
inom två inriktningar, inriktning krisberedskap (150 00 kr) respektive social hållbarhet (350 000kr). 
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Kf § 90   

Revisorerna, information 
 

Kommunfullmäktige tackar för informationen.  

 

Sammanfattning 
Sven-Erik Eriksson (KD), ordförande i kommunfullmäktiges revisorer, redogör kort för revisionens 
uppgifter och hur arbetet fördelas mellan föregående mandatperiods revisorer och de revisorer som 
är valda för den nya mandatperioden. Under 2023 kommer dubbla revisioner att verka fram till dess 
att kommunfullmäktige behandlar årsredovisningen för 2022, vilket är den föregående 
mandatperiodens revisorers sista uppdrag att fullfölja.  
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Kf § 91   

Frågor 
 

Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 
Anders Pettersson (S) ställer en fråga till Annika Krispinsson (C), vård- och omsorgsnämndens 
ordförande: 

Det förekommer en del ryktesspridning och oro från medarbetare och boende gällande vård- och 
omsorgsboendet Tallgårdens framtid. Kommer Tallgården att stängas och vad har man 
kommunicerat till brukare och medarbetare på boendet? 

 

Annika Krispinsson (C), vård- och omsorgsnämndens ordförande ger följande svar: 

Ja, Tallgården kommer att stängas någon gång i vår. Vård- och omsorgsnämnden har i april 2022 tagit 
ett beslut om inflyttningsstopp för permanent boende på Tallgården. Vi har utrett frågan tillsammans 
med Hebyfastigheter AB om en preliminär bedömning av fastighetens skick då boendet är mycket 
otidsenligt och lokalerna är mycket svåra att bedriva en bra verksamhet i, det är utmanande både 
som boendemiljö men framförallt svårt att upprätthålla en god arbetsmiljö. Just nu håller nämnden 
på att ta fram underlag för en förstudie där vi vill veta om det är möjligt att bygga om Tallgården till 
ett modernt boende som motsvarar dagens krav alternativt om det inte är möjligt hur vi behöver ett 
vård- och omsorgsboende i Östervåla som kan tillgodose dagens normer så att både boendekvalité 
och en bra arbetsmiljö kan säkerställas. Vi behöver möjliggöra för bra alternativ för brukare som 
kommer erbjudas plats på andra boenden, och i största mån enligt brukarens egna önskemål. 
Övertaliga medarbetare kommer erbjudas tjänst i någon annan av kommunens verksamheter, i 
samråd naturligtvis.  
 

Delges 

A Krispinsson 
A Pettersson 
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Kf § 92   

Återrapportering 
 

Det föreligger inga återrapporteringar. 
 

 
  

Heby kommun
Dnr: Kf/2022-11-01
HandlingsId: 2022:2441
Datum: 2022-11-07



PROTOKOLL 
2022-11-01 
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 19(34)

Kf § 93   

Interpellationer 
 

Det föreligger inga interpellationer. 
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Kf § 94 Dnr KS/2020:17 871 

Nytt kulturmiljöprogram för Heby kommun 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige antar kulturmiljöprogram med vägledande förord för Heby 

kommun. Kulturmiljöprogrammet ersätter kulturminnesvårdsprogram 1986. 
 

Sammanfattning 
I april 2020 (2020-04-07 § 83) gav kommunstyrelsen samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att ta fram ett nytt kulturmiljöprogram. Bakgrunden till beslutet var att både mark- och 
planeringsenheten och kultur- och fritidsenheten sett ett behov av ett nytt kulturmiljöprogram. 
Det gamla programmet kallat Kulturminnesvårdsprogram 1986 anses inte uppfylla dagens behov 
av omfattning, koppling till gällande lagstiftning och förmåga att inspirera och vägleda läsare 
genom formgivning och bildmaterial. 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 191/2022 
Tjänsteskrivelse, 5 oktober 2022 
Kulturmiljöprogram, förslag 
Förvaltningens förslag till förord 
 

 
Delges 

Mark- och planeringsenheten 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 
Förvaltningschef Sbf 
Enhetschef kultur- och fritid 
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Kf § 95 Dnr KS/2022:78 042 

Delårsrapport per 31 augusti 2022 

Kommunfullmäktiges beslut  
 Delårsrapport per 31 augusti 2022 – hela kommunkoncernen godkänns. 
 Utöver godkänd avvikelse från juni inom utbildningsnämndens verksamheter 

godkänna ytterligare 3,4 miljoner kronor för 2022. Utifrån ny prognos omfattar det 
belopp på köp av platser i förskola och grundskola inklusive tilläggsbelopp utanför 
kommunal verksamhet. Totalt uppgår därmed den godkända negativa 
budgetavvikelsen till 12,9 miljoner kronor. 

 Kommunfullmäktige konstaterar att fördjupad analys görs av utbildningsnämndens 
kvarvarande underskott i den löpande uppföljningen under 2022. 

 

Sammanfattning 
Delårsrapporten utgör i enlighet med lagstiftarens krav och kommunens riktlinje för mål och 
budget ett fördjupat uppföljningstillfälle. Fördjupningen omfattar helårsprognos för kommunen 
som helhet och för respektive nämnd. Den innehåller även en sammanställd redovisning för Heby 
kommunkoncern samt en fördjupad prognos gällande måluppfyllnad och en översikt över 
nämndernas arbete med intern kontroll.  

Kommunen uppvisar ett som helhet ett gott resultat i perioden samt en helårsprognos som med 
marginal överstiger beslutad resultatnivå. En väsentlig förklaring till resultatutvecklingen är att 
skatter och generella statsbidrag har fortsatt att utvecklas positivt. Enligt den lämnade 
helårsprognosen bedöms kommunen uppfylla samtliga tre finansiella mål för 2022. När det gäller 
nämndernas driftredovisning är det utbildningsnämnden som för 2022 uppvisar ett större 
negativ budgetavvikelse. En del av underskottet är dokumenterat och hanterat bland annat i 
kommunfullmäktiges beslut i juni baserat på prognos upprättad efter kvartal 1. Från tidigare 
lämnad prognos i kvartalsrapporten har prognosen ytterligare försämrats med 4,7 miljoner 
kronor och uppgår nu till minus 19,3 miljoner kronor. Baserat på analys i delårsbokslut föreslås 
ytterligare poster hos utbildningsnämnden godkännas för avvikelse. Förslaget är att godkänna 
ytterligare en avvikelse med 3,4 miljoner kronor för köpta platser i förskola och grundskolan 
inklusive tilläggsersättningar utanför kommunal verksamhet. Tillsammans med tidigare godkänt 
överskridande av budgeten för 2022 uppgår beloppet därmed till 12,9 miljoner kronor.   

I den fortsatta löpande uppföljningen behöver kvarvarande prognostiserade underskott 
analyseras. Det gäller bland annat underskott för skolorna Harbo och Vittinge samt andra 
kostnadsökningar i verksamheten. 

Ytterligare fördjupningar av utbildningsnämndens verksamheter pågår inom ramen för 
säkerställande av budget för kommande år och för planperiod.  

Presidierna i kommunstyrelsen och utbildningsnämnden har tillsammans med tjänstepersoner 
genomfört två möten, den 17 augusti och 5 oktober. Syftet med mötena var att får ytterligare 
kunskap om utbildningsnämndens prognos och förutsättningarna att få en budget i balans 2023.  
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Beslutsunderlag 
Ks § 197/2022 
Tjänsteskrivelse, 7 oktober 2022 
Delårsrapport per 31 augusti 2022, hela kommunkoncernen 
Kf § 52/2022 
Kf rev § 83/2022 
Kf rev § 88/2022 
Revisionsutlåtande 
Granskning av delårsrapport 2022 
Granskning av god ekonomisk hushållning 
Bmn § 56/2022 
Delårsrapport per 31 augusti 2022, bygg- och miljönämnden 
Kfn § 67/2022 
Delårsrapport per 31 augusti 2022, kultur- och fritidsnämnden 
Sbn § 110/2022 
Delårsrapport per 31 augusti 2022, samhällsbyggnadsnämnden 
Von § 110/2022 
Delårsrapport per 31 augusti 2022, vård- och omsorgsnämnden 
Ubn § 102/2022 
Delårsrapport per 31 augusti 2022, utbildningsnämnden 
 

Yrkanden 
Marie Wilén (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Delges 

Samtliga nämnder 
Kommunfullmäktiges revisorer 
Ekonomichef 
Kommundirektör 
Samtliga förvaltningschefer 
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Kf § 96 Dnr KS/2022:77 304 

Energi- och klimatplan 2030 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige antar förslag på uppdrag för Energi- och klimatplan 2030. 
 

Sammanfattning 
Enligt Lagen om kommunal energiplanering ska varje kommun ha en aktuell plan för tillförsel, 
distribution och användning av energi, och planen ska beslutas av kommunfullmäktige. 

 
Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare fattat beslut att Heby kommuns energiplan med 
klimatbilaga ska revideras (Sbn juni 2016, § 60). För vidare styrning av kommunens energi- och 
klimatarbete så föreslås att kommande styrdokument omfattar Energi- och klimatplan 2030, 
Heby kommun. 
 
Heby kommuns ”Energiplan med klimatbilaga, Heby 2030” antogs 2011 och 
Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare fattat beslut att Heby kommuns Energiplan med 
klimatbilaga ska uppdateras och ska innehålla en femårig handlingsplan. 
 
Lagen om kommunal energiplanering ställer krav på att kommunen ska ha en aktuell plan för 
tillförsel, distribution och användning av energi. Planen ska beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Utifrån att klimatförändringar är en av de nio planetära gränser, miljöprocesser som skapar 
stabilitet på jorden, och som har en utveckling vars gräns riskerar att överskridas, behöver Heby 
kommun styra arbetet med minskad klimatpåverkan. 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 188/2022 
Sbn § 90/2022  
Tjänsteskrivelse, 8 september 2022 
 

 
Delges 

Miljöstrateg 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Kf § 97 Dnr KS/2021:109 400 

Motion om effektmål för minskade koldioxidutsläpp 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Motionen avslås med hänvisning till uppdraget för Energi- och klimatplan 2030. 

Sammanfattning 
Miljöpartiet lämnade en motion till kommunfullmäktige under 2022 gällande nya  effektmål för 
minskade koldioxidutsläpp. Förslaget innebär ” Vi föreslår kommunfullmäktige besluta: Att 
kommunstyrelsen och samtliga nämnder inför ett gemensamt effektmål om lägre koldioxidutsläpp 
jämfört med föregående år.” 

I motionen beskrivs vidare att klimatfrågan är extraordinär och kräver extraordinära lösningar, 
att alla verksamheter och alla delar av samhället behöver bidra till att minska den globala 
uppvärmningen. I motionen anges att Sverige inte kommer att nå målet om nollnettoutsläpp av 
klimatgaser senast 2045 om minskningen av klimatgaser inte accelereras kraftigt. Motionen 
beskriver även att Agenda 2030 tar idag stor plats i Heby kommuns utarbetande av mål för den 
kommunala verksamheten, men fokus ligger oftare på ekonomisk och social hållbarhet. 
Åtgärder för minskade klimatutsläpp får mindre plats samt att uppföljning av klimatarbetet 
oftast sker genom presentation av åtgärder, men som inte säger vilket nettoutsläpp kommunen 
har. 

Kommunstyrelsen  gav förvaltningen i uppdrag att utreda motionen (Ks § 209/2021). 

Svar på motionen 

Heby kommun har en antagen ”Energiplan med klimatbilaga” och sedan tidigare finns beslut om 
att planen ska revideras. Utifrån lagkrav om energiplan samt behov att Heby kommun har tydlig 
målstyrning för energi och minskad klimatpåverkan föreslås att Heby kommun tar fram en 
”Energi- och klimatplan 2030”  vilket behandlas i ärende KS 2022:7 och beslutas i 
kommunstyrelsen i oktober 2022. 

Energi- och klimatplanen syfte är att gälla som energiplan och att minska klimatpåverkan från 
Heby kommun som organisation, men också från det geografiska området. Områden som 
planen föreslås omfatta är energi, transporter, konsumtion, finansförvaltning och kolinlagring. 
Planen ska bidra till uppfyllelse av regionala och lokala klimatmål, samt de nationella klimat- 
och energipolitiska målen. Däribland Agenda 2030 och de globala målen.  

Planen ska börja gälla från och med 2024 och ska innefatta en femårig handlingsplan (2024-
2028) med förslag på åtgärder för att nå planens mål 2030. Handlingsplanen ska beskriva 
ansvar för åtgärder, det vill säga vilka nämnder som berörs och som har ansvar att genomföra 
åtgärderna. Energi- och klimatplanen föreslås vara ett styrdokument som kommer att utgöra en 
betydande grund för Hebys hållbarhetsarbete och ska ligga till grund för arbetet med budget 
och planering- och uppföljning. För närvarande ser Heby kommun över målstyrningen och 
kommande arbete med Energi- och klimatplanen kommer att tillgodose den målstyrning som 
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ska gälla. Därför anges inte att minskad klimatpåverkan ska vara ett gemensamt effektmål i 
förslag till Energi- och klimatplan, utan ska formas utifrån den målstyrning som gäller för 
planens startår. Avsikten med Energi- och klimatplanen är att åtgärderna ska följas upp på 
årsbasis utifrån det ansvar som kommer beskrivas i handlingsplanen och bör finnas med i 
budget och planering- och uppföljningsprocessen. 

Motionen anger även ”Vi är medvetna om att kommunen saknar verktyg att mäta utsläpp eller 
räkna ut i detalj vad verksamheterna genererar för utsläpp. Men man bör kunna redovisa om den 
verksamhet man bedrivit och de investeringar man gjort lett till ökade eller minskade utsläpp av 
koldioxid.” Heby kommun har idag otillräckligt underlag för att redovisa klimatutsläpp som 
verksamheterna ger upphov till. Arbetet med Energi- och klimatplanen kommer inkludera 
uppföljning av mål och därigenom kommer uppföljning av klimatutsläpp att tillgodoses.  

Genom förslag på Energi- och klimatplan 2030 för Heby kommun och hur planen ska 
implementeras i budget, planering och uppföljning bedömer kommunstyrelsen att delar av 
motionens viljeinriktning bättre tillgodoses där än genom ett gemensamt effektmål.   

Beslutsunderlag 
Ks § 189/2022 
Tjänsteskrivelse, 5 oktober 2022 
Ks § 209/2021 
Kf § 82/2021 
Motion om nya effektmål om minskade koldioxidutsläpp 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår med bifall från Marie Wilén (C) kommunfullmäktige besluta att 

 Motionen avslås med hänvisning till uppdraget för Energi- och klimatplan 2030. 
 

Daniel Steinmo (MP) föreslår kommunfullmäktige besluta att 
 Bifalla motionen.  

 
Förslagsordning 
Ordförande Olof Nilsson (S) ställer kommunstyrelsens förslag mot Daniel Steinmos (MP) förslag 
och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

 
Reservation och protokollsanteckning 
Daniel Steinmo (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Vi i Miljöpartiet Heby röstar nej till förslaget att avslå Motionen om effektmål för minskade 
koldioxidutsläpp. Tiden är kanske den viktigaste dimensionen i klimatarbetet, allt som skjuts på 
framtiden blir svårare att hantera. Den ekologiska dimensionen av Agenda 2030-arbetet har fått 
stå tillbaka bland kommunens mål och här ser vi chansen att lyfta fram den. Att hänskjuta 
denna stora och viktiga fråga till en ännu oformulerad handlingsplan känns som helt fel väg att 
gå när vi i stället behöver växla upp arbetet med att minska utsläppen av koldioxid och andra 
klimatskadliga utsläpp.  

Delges 

Miljöstrateg 
Motionären 
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Kf § 98 Dnr KS/2021:111 027 

Motion om introduktionsvecka 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Motionen avslås. 

 

Sammanfattning 
Ingela Wikander (KD) och Bernt Ove Stenmark (KD) anmälde till Kf § 82/2021 en motion om 
introduktionsvecka för nyanställda. Fullmäktige beslutade att uppdra åt kommunstyrelsen att 
bereda motionen. 

I motionen föreslås det att nyanställda i kommunen, främst tjänstemän men även i möjlig mån 
skolpersonal, anställda inom vården med mera får genomgå en introduktionsvecka med besök på 
de olika orterna som finns. Samt i möjligaste mån ta del av turistattraktioner och sevärdheter. 
Varje ort har kunnigt folk som kan berätta om orten, historiken och skapa större kunskap och 
förståelse kring en liten kommuns problemsituationer och möjligheter. Den 19 oktober 2021 
beslutar Kommunstyrelsen att förvaltningen får i uppdrag att utreda motion.   

I början av 2000-talet fanns det en introduktionsresa med buss runt om i kommunen ungefär 
såsom motionen föreslår. Det var uppskattat och något som det pratas om då och då än idag. En 
skillnad från i början decenniet är att kommunen har en betydligt högre personalomsättning idag. 
Det börjar och slutar runt 100 medarbetare årligen i hela kommunen. Det går inte att komma 
ifrån att ett arrangemang enligt motionen är en resurskrävande insats och ett betydande 
arbetsmoment och arrangemang. Det finns ingen medarbetare eller enhet som idag kan arrangera 
detta utan att ordinarie arbete måste omprioriteras. Dessutom krävs det resurser i form av 
budget.  

Vi kan slå fast att en bra introduktion kan vara avgörande för att utveckla och även behålla en 
medarbetare en längre tid.  Förslaget ligger också helt i linje med Planeringsdirektivet under 
Hållbar tillväxt och kommunens mål om att uppfattas som en attraktiv kommun och arbetsgivare. 

Resultat av avgångsintervjuer med chefer i Heby kommun och avgångsenkäter med övriga 
anställda visar att introduktionen är viktig och att den till och med kan bli än bättre i de flesta 
verksamheterna. Området är under ständig utveckling. Stödenheter, IT-Centrum och 
förvaltningen själva arbetar aktivt med utbildning, mallar, rutiner, information, mentorer, digitala 
verktyg m m för att uppnå en bättre introduktion på arbetsplatsen. En bra introduktion omfattar 
även arbetsmiljö och minskar risken att bli skadad i arbetet.   

Vi kan konstatera att det läggs kraft och resurser på många delar i introduktionen för nyanställda 
inom Heby kommun.  

Det motionen tar upp är också viktigt. Att tidigt förstå och bli delaktig i kommunens vision - Heby 
Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar 
människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna – förstärker känslan av sammanhang och 
har många positiva effekter.  
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I dagsläget finns dock inga resurser eller budget för att förverkliga intentionerna i denna motion. 
Kärnan i motionen tar vi till oss och om möjligt omsätter i andra sammanhang som t ex enklare 
filmer om orterna och lyfter upp det fina med att bo och verka i Heby kommun eller 
introduktionsrundtur i kommunen i en mindre skala.    

 

Beslutsunderlag 
Ks § 202/2022 
Tjänsteskrivelse, 22 september 2022 
Ks § /2022 
Kf § 82/2021 
Motion om introduktionsvecka 

 

Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår med bifall från Marie Wilén (C) kommunfullmäktige besluta att 

 Motionen avslås. 
 

Hans-Göran Björk (KD) föreslår kommunfullmäktige besluta att 
 Bifalla motionen.  

 
Förslagsordning 
Ordförande Olof Nilsson (S) ställer kommunstyrelsens förslag mot Hans-Göran Björk (KD) förslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Delges 

Motionärerna 
Personalchef 
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Kf § 99 Dnr KS/2022:1 006 

Motion om voteringssystem 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Motionen avslås.  
 

Sammanfattning 
Mattias Widén (SD) inkom till kommunfullmäktiges sammanträde den 8 februari 2022 med 
Motion om voteringssystem för fullmäktige. I motionen föreslås det att Heby kommunfullmäktige 
ska använda ett digitalt voteringssystem för att hantera voteringar och upprop. Argumenten för 
införande är att det skulle underlätta för de förtroendevalda, spara tid, samt att det också skulle 
vara enklare för allmänhet och ledamöter att följa utfallet i voteringen med ett digitalt verktyg där 
resultatet summeras och kan visas via bildskärm. 

Det finns lite olika alternativ ute på marknaden, där mötessystemen ofta inkluderar andra 
funktioner som också kan nyttjas för att administrera fullmäktigesammanträden utöver det som 
efterfrågas i motionen, såsom integrering till tv-sändning av sammanträdet, reglering av 
talartider, möjlighet för ledamöter att via systemet begära ordet, replik, yrkande etc. Dessa 
funktioner skulle också kunna skapa mer följsamhet i debatter och beslutsfattandet.  

Beslutsunderlag 
Ks § 202/2022 
Tjänsteskrivelse, 22 september 2022 
Ks § 210/2022 
Kf § 82/2021 
Motion om introduktionsvecka 
 

 

 
Delges 

Kanslichef 
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Kf § 100   

Anmälan av nya motioner 
 

Det föreligger inga nya motioner. 
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Kf § 101   

Anmälan av nya medborgarförslag 
 

Det föreligger inga nya medborgarförslag. 
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Kf § 102 Dnr KS/2022:20 102 

Avsägelser 2022 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Barbro Brodin entledigas från uppdraget som ledamot i kommunala pensionärsrådet. 

 Carl-Gunnar Johansson entledigas från uppdraget som ersättare i kommunala pensionärsrådet. 

 

Sammanfattning 
Barbro Brodin har begärt att få entledigas från uppdraget ledamot i kommunala pensionärsrådet. 
Carl-Gunnar Johansson har begärt att få entledigas från uppdraget som ersättare i kommunala 
pensionärsrådet. 

 

Delges 

B Brodin 
C-G Johansson 
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Kf § 103 Dnr KS/2018:82 102 

Fyllnadsval av revisor för perioden fram till 31 mars 2023 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Gösta Persson (M) utses till kommunfullmäktiges revisor för perioden fram till 31 mars 
2023. 

 

Sammanfattning 
Med anledning av att en vakans uppstått bland kommunfullmäktiges revisorer så föreligger det ett 
fyllnadsval. 

 

Förslag 
Ewa Westling Olzon (M) föreslår kommunfullmäktige att utse Gösta Persson (M) utses till 
kommunfullmäktiges revisor för perioden fram till 31 mars 2023. 

 

Delges 

De valda 
Kommunfullmäktiges revisorer 
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Kf § 104 Dnr KS/2018:82 102 

Övriga val 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Lennart Hognert väljs till uppdraget som ledamot i kommunala pensionärsrådet för 
perioden fram till 31 december 2022. 

 Anders Kihl väljs till uppdraget som ersättare i kommunala pensionärsrådet för perioden 
fram till 31 december 2022. 

 

Sammanfattning 
Med anledning av att en vakans uppstått i kommunala pensionärsrådet så föreligger det ett 
fyllnadsval. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll PRO Östervåla, 26 september 2022 

 

Delges 

De valda 
Kommunala pensionärsrådet 
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Kf § 105   

Anmälningsärenden 
 

Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 
Följande handlingar föreligger: 

Uppföljning av medborgarförslag, Db § 6/2022 

Utvärdering av mandatperioden, Db § 7/2022 
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