
PROTOKOLL 
2023-02-07 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(37) 

Kommunfullmäktiges protokoll 2023-02-07  

Tid och plats  
2023-02-07 klockan 17:00-19:40 i Heby folkets hus, A-salen, ajournering klockan 18.25-19.00 

Beslutande ledamöter 
Olof Nilsson (S) ordförande, Annika Isaksson (S), Hans-Göran Björk (KD), Tina Hultman (L), Åsa 

Eklind (SD), Carl-Henrik Andersson (SD), Joel Wåhlén (SD), Malin Strömberg (SD), Caroline 

Gille(M), Bo Andersson (M), Per Erik Johansson (C), Jonas Paulsson (KD), Bengt Neteborn (SD), 

Marga Karttunen (SD), Mikael Ek (SD), Dick Pettersson (C), Mattias Widén (SD), Inga-Lill Hellgren 

(S), Anneli Ellnebrant (M), Ludvig Almblad (M), Daniel Steinmo (MP), Per Sverkersson (S), Rose-

Marie Isaksson (S), Carina Schön (S), Jan Andersson (S), Ann-Christin Grattback Åkerblom (S), 

Bernt-Erik Rutström (S), Carola Eriksson (S), Anders Pettersson (S), Julia Bolin (C), Per Möller (C), 

Annika Krispinsson (C), Göran Hillbom (C), Carin Bolander (C), Bengt Thalin (V), Florence Emma 

Anvo (KD), Anders Kihl (KD), Toni Hietakuja (SD), Ing-Marie Fogelberg (SD), Carl-Otto Bergqvist 

(V), Jonas Paulsson (KD) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Linda Johansson (C), Rolf Edlund (C), Karl Arne Larsson (C), Ingela Wikander (KD), Jan Eriksson 

(S), Ann-Christin Persson (S), Håkan Collin (S), Annika Klemedtsson (V), Carl-Åke Elmersjö (MP) 

Övriga närvarande 
Emma Burstedt, kommundirektör, Sebastian Runbom, kommunsekreterare, Mina Hagenvall, 

hållbarhetschef, Stefan Liljebris, VD Hebyfastigheter § 2 

Val av justerare 
Annci Grattback Åkerblom (S), Marga Karttunen (SD) 

Tid och plats för justering 
Måndag 13 februari klockan 08.30 i Heby kommunkontor 

Justerade paragrafer 
§ 1- 24  

Underskrift 

 ____________________________________________________  

Olof Nilsson, ordförande 

 ____________________________________________________  

Ann-Christin Grattback Åkerblom, justerare 

 ____________________________________________________  

Marga Karttunen, justerare 

 ____________________________________________________  

Sebastian Runbom, sekreterare  
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2023-02-07 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 
2023-02-13 

Datum då anslaget tas ned 
2023-03-14 

Underskrift 

_______________________ 
Sebastian Runbom 
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Kf § 1 Dnr   

Revidering av föredragningslistan 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Ärendet Information från Hebyfastigheter läggs som punkt 6 i föredragningslistan och 

ärendet Övriga val läggs till som punkt 27. 
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Kf § 2 Dnr   

Information från Hebyfastigheter 
 

Sammanfattning 
Hebyfastigheters VD Stefan Liljebris, berättar om verksamheten för år 2022 och berättar att 

bokslutet 2022 inte är reviderat samt att siffrorna som redogörs för är preliminära. Berättar kort 

om vilka Hebyfastigheter är. Viktiga projekt som pågår är: 

 Upprustning av simhallen 
 Ny skola och förskola i Vittinge 
 Tillbyggnad av Harbo skola 
 Arkitektstudie av Tallgården 
 Stam- och renoveringsarbeten i vissa befintliga fastigheter 
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Kf § 3 Dnr   

Revisorerna, information 
 

Sammanfattning  
Ingen information föreligger. 
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Kf § 4 Dnr   

Styrelser och nämnder 
 

Sammanfattning  
Ingen information föreligger. 
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Kf § 5 Dnr   

Återrapportering 
 

Sammanfattning  
Ingen information föreligger. 

 

 

 

 

  



PROTOKOLL 
2023-02-07 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 9(37) 

Kf § 6 Dnr   

Frågor 
 

Sammanfattning  
Inga frågor föreligger. 
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Kf § 7 Dnr   

Interpellationer 
 

Sammanfattning  
Inga interpellationer föreligger. 
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Kf § 8 Dnr   

Allmänhetens frågor, 18:15 
 

Sammanfattning  
Vård- och omsorgsnämndens ordförande Annika Krispinsson (C) får en inskickad fråga riktad till 

sig från P. Wallner om att det prognosticerats att Heby kommun kommer stå utan 

äldreboendeplatser under år 2026 och om vård- och omsorgsnämnden har en tydlig handlingsplan 

för hur en sådan situation skall hanteras. 

Annika Krispinsson (C), ordförande i vård- och omsorgsnämnden svarar följande:  

Tack Philip för frågan, och för att du är duktig på att hålla koll på vad vi gör i vård- och 

omsorgsnämnden på ett faktamässigt sätt.  

Det är precis som du skriver, att boendeprognoser är svåra att göra, när vi planerade för Lövsta så 

såg boendeprognoserna större ut än vad de sedan blev, vi tror att det är en pandemieffekt 

eftersom behovet av äldreboendeplatser minskade. Vi försöker revidera behovsprognoserna 

löpande i nämnden. I delområde norr finns det 84 platser och 89 platser i söder. Efter Tallgården 

stängts återstår det nu 60 platser i norr. Behovet i norr kommer att öka, vi måste fylla på med fler 

boendeplatser i norr och vi håller nu på med en detaljerad behovsanalys för ett nytt äldreboende i 

Östervåla. Nämnden tog beslut att behovsanalysen ska vara klar till senast juni. Då har vi ett bra 

underlag att göra en förstudie på.  

 

Den andra frågan från P. Wallner lyder: Oavsett om handlingsplan finns eller inte, kommer Von att 

prioritera att förlägga dessa eventuella tillfälliga boendeplatser i norra kommundelen?  

Annika Krispinsson (C), ordförande i vård- och omsorgsnämnden svarar följande:  

Vi har inga planer på att göra några tillfälliga boendeplatser någonstans. Nu får vi klara oss med 

de platser vi har tills vi har ett nytt Tallgården färdigt. 

 

 

Delges 
Frågeställaren 

A Krispinsson 
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Kf § 9 Dnr KS/2006:29 045 

Borgensansökan Hebyfastigheter AB 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Utökad borgen för Hebyfastigheter AB med 90 miljoner kronor beviljas. 

 
 
 

Sammanfattning 
Hebyfastigheter AB har till kommunen inkommit med en förfrågan om utökad borgen med 90 
miljoner kronor. 
 
Behovet av utökad borgen med 90 miljoner kronor utgår från pågående investering i 
förskola/skola i Vittinge. Kommunfullmäktige har behandlat igångsättningstillstånd för aktuell 
investering den 28 september 2021, Kf §72. Från det att igångsättningstillståndet godkändes 
under hösten 2021 har omvärldsförändringar medfört en annan kostnadsbild främst mot 
bakgrund av förändrat byggindex som för aktuellt projekt bedömts motsvara en kostnadsökning 
om 17 procent. 
 
Den totala investeringsutgiften uppskattas i nuläget till 110 miljoner kronor vilket är cirka 20 
miljoner över den nivå som uppskattades i anslutning till beslut om igångsättningstillstånd. Av 
aktuell utgift bedöms 107 miljoner kronor påverka hyran för utbildningsnämnden. Resterande 3 
miljoner kronor omfattar reservel vilket beställts efter godkänd hyresnivå. Sedan 
anbudsöppningen sommaren 2022 har byggindex fortsatt att öka vilket utgör huvudförklaring till 
att det i nuläget är en högre kostnadsnivå. 
 
Kommunen har hanterat delar av den aktuella ökningen genom att i mål och budget 2023, plan 
2024-2025, ha gjort ett antagande om en kostnadsökning om 15 procent som kompenserats i den 
beslutade budgeten för utbildningsnämndens. I processen med mål och budget för 2024, plan 
2025-2026 behöver frågan om hyreseffekter bevakas. 
 
Bolaget bedömer i sin finansiella analys en stabil situation i bolaget även efter genomförd 
upplåning. Förvaltningen bedömer mot bakgrund av den positiva soliditetsutveckling som varit 
under senare år att upplåningen inte påverkar de mål för bolagets soliditet som beslutats. 
 

Utredning 
PM till stöd för ärende gällande igångsättningstillstånd för nybyggnation av förskola/skola 
Vittinge samt begäran om utökat borgensåtagande från Hebyfastigheter AB daterat 2023-01-10. 
 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Huvuddelen av den tillkommande hyresökningen är beaktad i mål och budget 2023, plan 2024-
2025. Det handlar då om en hyresjustering där tio månader ingår för 2024 och resterande två 
månader tillkommer 2025 då helårseffekt uppstår. Fördjupad analys är nödvändig i 
budgetarbetet 2024, plan 2025-2026. Den tillkommande årshyran för utbildningsnämnden 
uppskattas till cirka 0,4 miljoner kronor med helårseffekt först 2025. 
 
 
I arbetet med mål och budget 2024, plan 2025-2026 behöver fördjupad analys göras av den totala 
investeringsbudgeten för projekt förskola/skola Vittinge. 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 10 januari 

 

 

 

Delges 
Utbildningsnämnden 
Hebyfastigheter AB 
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Kf § 10 Dnr KS/2023:12  

Igångsättningstillstånd ny- och ombyggnation förskola och 

skola i Harbo 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Godkänna igångsättningstillstånd för förskola/skola i Harbo med en 

totainvesteringsutgift om 115 miljoner kronor. 

 
 

Sammanfattning 
Hebyfastigheter AB har inkommit med en begäran om igångsättningstillstånd för ny- och 
ombyggnation av förskola och skola i Harbo.  

 
Investeringsutgiften är 22,5 miljoner högre än den ursprungliga kalkyl som legat till grund för 
tidigare beslut i ärendet. Förklaringen till den ökade utgiften är främst ett ökat byggindex som 
bedöms motsvara cirka 20 procent av den totala ökningen med drygt 24 procent. Den angivna 
investeringsutgiften omfattar även reservel med 3,9 miljoner kronor vilket inte ska belasta hyran 
för utbildningsnämnden. 

 
Förvaltningen kommer genom styrgruppen för projektet att fördjupa analysen av de ändrade 
förutsättningarna genom utökning av elevantal för skolan och den ändrade beställningen från 
mottagnings- till tillagningskök. Här ingår också att pröva om reservel kan lösas på ett sätt som 
ger en lägre investeringsutgift. 

 
Utbildningsnämnden beslutade den 18 juni 2021, Ubn § 120, att godkänna den nya hyran för 
Harbo skola och förskola under förutsättning att den tilldelade budgetramen till 
utbildningsnämnden anses nivåhöjande och ökar med 1 728 048 kr per år från och med år 2024. 
Den nya kalkyl som bolaget presenterat innebär en högre hyresnivå än vad som tagits hänsyn till i 
mål och budget 2023, plan 2024-2025. Den tillkommande hyran förväntas bli ytterligare cirka 0,5 
miljon kronor vilket behöver beaktas i framtida budgetbeslut.  

 

Utredning 
PM till stöd för ärende gällande igångsättningstillstånd för ny- och ombyggnation av Harbo 
förskola/skola. 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

I beslutad mål- och budget 2023, plan 2024 – 2025 är delar av kostnadsökningen i form av 
tillkommande hyra hanterad. Den kvarvarande hyreseffekten som bedöms ha helårseffekt 2025, 
cirka 0,5 miljoner kronor, behöver hanteras i kommande budgetprocess. Detsamma gäller den 
ökade investeringsutgift som ingår i bolagets ansökan om igångsättningstillstånd behöver 
hanteras i processen för mål och budget för 2024, plan 2025 – 2026. 

 

Beslutsunderlag 
Harbo skola och förskola PM 

Ansökan om igångsättningstillstånd Harbo från Hebyfastigheter AB 
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Delges 
Hebyfastigheter AB 

Utbildningsnämnden  
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Kf § 11 Dnr KS/2021:5 214 

Godkännande av detaljplan DP 399 Skräddarbacken i Vittinge 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Att DP 399 Skräddarbacken antas. 
 

 
 

Sammanfattning 
Detaljplan DP 399 har tagits fram för att möjliggöra nya bostäder inom fastigheten Ösby 1:17 

samt att utöka byggnadshöjden på fastigheten Näsbo 1:47. 

 

 

Ärendet 

Kommunstyrelsen i Heby kommun beslutade den 26 januari 2021 att bevilja positivt planbesked 

och påbörja planarbete. Planområdet är idag detaljplanelagt genom detaljplan 216 (antagen 

1989). Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder på fastigheten Ösby 1:17 och 

utöka byggnadshöjden på fastigheten Näsbo 1:47. 

 

Detaljplanen 
Detaljplanen möjliggör inom området för nya bostäder i två till tre våningar med tillhörande 
parkering inom fastigheten Ösby 1:17 med ett mindre parkområde med lekpark och utegym i den 
södra delen. På fastigheten Näsbo 1:47 skapas möjlighet till att bygga ytterligare en våning genom 
en utökning av byggnadshöjden. För att skapa ytterligare flexibilitet i detaljplanen planläggs båda 
fastigheterna för centrumverksamhet. Takvinkeln ska vara mellan 10 – 40 grader och största 
byggnadsarea är 30 % av fastighetsarean inom användningsområdet. 
 
Genomförandetiden är 60 månader (fem år) från den dag detaljplanen vinner laga kraft.  
Planen har tagits fram genom Standardförfarande. 
Planen var ute på samråd mellan 2022-05-11 – 2022-06-01 och på granskning mellan 2022-09-01 
– 2022-09-28. 
 

Undersökning av strategisk miljöbedömning 
Enligt miljöbalken skall en kommun göra en strategisk miljöbedömning av en plan, program eller 
ändring om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En undersökning av 
strategisk miljöbedömning är genomförd. Bifogat som bilaga medföljer den undersökning som Mark- 
och planeringsenheten genomfört där slutsatsen är att detaljplanen inte bedöms medföra någon 
betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen i Uppsala län delade den bedömningen i samrådet (LST 402-
3687-2022). 

 
Mark- och planeringsenheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att detaljplan 399 

Skräddarbacken i Vittinge inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

 
 
 

FÖR MARK- OCH PLANERINGSENHETEN 

 

Bilagor:  
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- Plankarta DP 399 (2022-12-14) 
- Planbeskrivning (2023-01-24) 
- Undersökning av strategisk miljöbedömning för plan – DP 399 
- Granskningsutlåtande (2023-01-24) 
- Samrådsredogörelse (2022-08-29) 

  

Yrkanden  
Per Sverkersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Förslagsordning 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige 

bifaller förslaget. 

 
Delges 

Mark- och planeringsenheten 

Bygg- och miljöenheten 

Tekniska enheten 
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Kf § 12 Dnr KS/2020:20 212 

Fördjupad översiktsplan för Morgongåva tätort 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Förslag till fördjupad översiktsplan för Morgongåva tätort (2022) med 

miljökonsekvensbeskrivning antas. Den nya fördjupade översiktsplanen ersätter den 
kommunomfattande översiktsplanen från 2013 och den fördjupade översiktsplanen för 
Morgongåva tätort från 2010 för det geografiska området.  

 

 

Sammanfattning 
I februari 2020 (2020-02-25, Ks § 41) gav Kommunstyrelsen mark- och planeringsenheten i 

uppdrag att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Morgongåva tätort.  

 

Bakgrunden till beslutet är att den befintliga fördjupande översiktsplanen för Morgongåva från 

2010 samt den kommunövergripande översiktsplanen från 2013 saknar vägledning och 

ställningstaganden om hur den byggda miljön ska fortsätta utvecklas i Morgongåva framöver. En 

bidragande orsak till att dessa dokument blivit inaktuella är den expansion av verksamheter inom 

e-handelslogistik som etablerats och expanderat i orten. Denna utveckling har till stora delar skett 

efter tillkomsten av den gällande fördjupade översiktsplanen samt den kommunomfattande 

översiktsplanen.  

 

En fördjupad översiktsplan (FÖP) är en ändring av ett avgränsat geografiskt 
område. Ändringen ersätter den kommunomfattande översiktsplanen från 2013 
och den fördjupade översiktsplanen för Morgongåva tätort från 2010 för det 
geografiska området.  
 

Konsekvens för andra nämnder 
En utveckling i enlighet med förslaget till fördjupad översiktsplan kommer att ge konsekvenser 

för samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och miljönämnden, vård- och omsorgsnämnden, kultur- 

och fritidsnämnden och utbildningsnämnden.   

 

Prövning av barnets bästa - barnkonventionen 
I arbetet med den fördjupade översiktsplanen har barnperspektivet behandlats och genomgående 

vävts in i förslaget.    

 

Beslutsunderlag 
1. Förslag (antagandehandling) av fördjupad översiktsplan för Morgongåva tätort.  
2. Miljökonsekvensbeskrivning 
3. Länsstyrelsens granskningsyttrande 
4. Granskningsutlåtande 
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Yrkanden 
Per Sverkersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Förslagsordning 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige 

bifaller förslaget. 

 

 

 

 

Delges 

Bygg- och miljönämnden 
Bygg- och miljöenheten Sala Heby 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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Kf § 13 Dnr KS/2021:132 001 

Motion om utbildning för politiker 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Avslå motionen. 

 

Sammanfattning 
Kristdemokraternas Bernt-Ove Stenmark och Ingela Wikander inkom 2021-11-25 med en motion 

rörande utbildning för politiker:  

”Vi föreslår:  

1. att kommunens förtroendevalda får någon form av utbildning om kommunens budget 

och ekonomi, och 

2. att kommunalrådet förklarar för Ubn varför den nämnden måste bidra med 43 procent 

av kostnaderna för ”omvärldsbevakning”. ” 

 

Utredning 
Svar på den första att-satsen ”att kommunens förtroendevalda får någon form av utbildning om 

kommunens budget och ekonomi”: 

 

Heby kommun genomför i början av varje mandatperiod en så kallad nyvaldutbildning. I denna 

ingår, bland mycket annat, utbildning inom ekonomi. Inför den nya mandatperioden har 

förvaltningen utvecklat förtroendemannautbildningen inom just ekonomi då detta har varit 

efterfrågat. Utöver det utbildningspaket som kommunen genomför så utbildar även partierna sina 

kommunpolitiker.   

 

Svar på den andra att-satsen ”att kommunalrådet förklarar för UBn varför den nämnden måste 

bidra med 43 procent av kostnaderna för ”omvärldsbevakning” är till stor del likalydande med 

svaret på interpellationen som föregick denna motion, och som besvarades på 

kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-02 (§ 91, 2021): 

 

Det är två begrepp som lätt blandas ihop, så även i den här motionen. Det man hänvisar till, med 

siffran 43 %, är de redovisade kostnaderna i räkenskapssammandraget (som rapporteras till SCB, 

Statistiska centralbyrån) och nettokostnaderna för nämnderna.  
 

Utbildningsnämnden betalar inget för det som central förvaltning utför, såsom personalstöd, 

sekreterarfunktion, medborgarservice, växel, ekonomistöd, centrala it-funktioner, omvärldsplan 

och liknande. Det betalar kommunstyrelsen och budgeten ligger hos kommunstyrelsen. Ingen 

avgift tas ut från utbildningsnämnden eller någon annan nämnd. De enda som betalar för en del av 

de uppgifter som central förvaltning utför är Hebyfastigheter AB och Hebygårdar AB samt VA-

verksamheten (Vatten och avlopp). Detta sker för att skattekollektivet inte ska bekosta sådant 

som ligger inom andra avgiftskollektivs verksamheter. De tjänster som skattekollektivet, via 

central förvaltning, utför åt andra kollektiv eller företag, tar man på detta sätta betalt för från 

Hebyfatigheter AB, Hebygårdar AB och VA-kollektivet.  
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Anledningen till att det uppstår missförstånd är den redovisning av räkenskapssammandraget 

som rapporteras till SCB. Alla kommuner lämnar varje år in redovisning av nettokostnader till 

SCB. I denna statistik redovisas en del av kommunstyrelsens kostnader som en kostnad för skola 

– och likadant för andra verksamheter. Detta sker för att visa på den verkliga kostnaden i 

kommunen för skolverksamhet och andra verksamheter. Logiken från SCB:s sida är att 

skattekollektivet har kostnader för bl.a. ekonomistöd till skolan, och därför ska det redovisas som 

en kostnad inom skolan i denna statistik, även om det inte hanteras så i kommunerna (det är ju 

olika lösningar i kommunerna, en del har dessa funktioner anställda i skolförvaltningen).  

 

Därför är anvisningen sådan från SCB att man utifrån hur stor procentuell andel av den totala 

budgeten en nämnd har, ska redovisa kostnader för centrala funktioner i motsvarande storlek.  

Om en nämnd har 30 % av den totala budgeten, ska också 30 % av kostnaderna för centrala 

funktioner redovisas på den nämnden, även om kostnaderna inte finns hos den nämnden så som 

är fallet i Heby kommun. Om en nämnd minskar sin andel av den totala budgeten, minskar 

samtidigt andelen av de centrala kostnaderna. Denna statistik ligger till grund för jämförelse med 

liknande kommuner och andra nyckeltal vi använder, och därför är det viktigt att även Heby 

kommun gör på rätt sätt. Annars blir jämförelsen mellan kommunerna haltande. 

 

Förlag 
Hans-Göran Björk (KD) föreslår kommunfullmäktige besluta att 

 Motionen ska anses vara besvarad. 
 

 

Yrkanden  
Hans-Göran Björk (KD) yrkar att motionen ska anses besvarad. 

Dick Pettersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Förslagsordning  
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 

kommunstyrelsens förslag.  

 

 

Delges 

Motionsställarna 
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Kf § 14 Dnr KS/2023:27, KS/2023:28 430, 433 

Motioner 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
 Motion om hyggesfritt skogsbruk överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för 

beredning. 
 Motion om miljöcertifierad skogsbruksplan överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden 

för beredning. 
 

Sammanfattning 
Daniel Steinmo (MP) inkom den 31 januari med Motion om hyggesfritt skogsbruk. I motionen 

yrkar Daniel Steinmo bl.a. att kontinuitetsskogsbruk ska införas som standard på kommunens 

samtliga skogsfastigheter. SVT:s serie ”Slaget om skogen” visar hur Sveriges skogslandskap har 

genomgått en kraftig förändring sedan trakthyggesbruket med kalhyggen slog igenom förra 

seklet. Djur och växter har trängts tillbaka och den biologiska mångfalden drabbats hårt. 

 

Bengt Thalin (V) inkom den 1 februari med Motion om miljöcertifierad skogsbruksplan. En 

miljöcertifierad skogsbruksplan skapar goodwill och virket säljs för mer om det är certifierat.  

I motionen yrkar Bengt Thalin på att Heby kommun upprättar en miljöcertifierad skogsbruksplan. 

Miljöpartiets kontinuitestsskogsbruk får plats inom denna plan.  

 

Beslutsunderlag 
Motion om hyggesfritt skogsbruk 

Motion om miljöcertifierad skogsbruksplan 

 

Delges 

Motionärerna 

Nämnderna 

  



PROTOKOLL 
2023-02-07 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 23(37) 

Kf § 15 Dnr KS/2023:15, KS/2022:98, KS/2023:14 751, 014, 756 

Anmälan av nya medborgarförslag 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Medborgarförslag om Ta fram en genomförandeplan för arbetet med små barns fysiska, 

psykiska och sociala hälsa överlämnas till vård-och omsorgsnämnden för besvarande. 
 Medborgarförslag - Omvandla Tegelbacken till en Familjecentral eller "Familjens hus" 

överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.  
 Medborgarförslag - Behåll bussturer längs Kvarstarundan i Harbo! överlämnas till 

kommunstyrelsen för besvarande. 

Sammanfattning 
Tre nya medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige. 

Förslagsställaren Py Rundqvist redogör för de två första medborgarförslagen som är hennes: 

Familjecentralerna ni startat är inte regelrätta familjecentraler utan det är ett familjecentrerat 

arbetssätt. Det är en ganska stor skillnad. Använd Tegelbacken för att samla resurser som kan 

göra stor skillnad för barnen. Tegelbackens lokaler borde användas till att utveckla samarbetet 

mellan region Uppsala och Heby kommun kring familjer med små barn. Mitt förslag är att ni 

startar en kommunal öppen förskola i delar av Tegelbackens lokaler även flyttar dit 

socialtjänstens förebyggande verksamhet, familjeenheten. Ni skulle även kunna flytta SFI till detta 

hus och utforma SFI för föräldralediga. I lokalerna bör också 

mödrahälsovården/ungdomsmottagningen och barnhälsovården flytta in.  

I medborgarförslaget Ta fram en genomförandeplan för arbetet med små barns fysiska, psykiska 

och sociala hälsa eftersöker förslagsställaren ett strukturerat arbetssätt där fokus ligger på små 

barns hälsa, både fysisk och social (o)hälsa.  

 

Gun-Marie Björkman redogör för Medborgarförslag - Behåll bussturer längs Kvarstarundan i 

Harbo! 

Med kommentarer och namninsamling vill vi att Heby kommun åter igen för fram sin ståndpunkt 

till region Uppsala om att bussturer går via Kvarstarundan i Harbo. 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om Ta fram en genomförande- plan för arbetet med små barns fysiska, 

psykiska och sociala hälsa 

Medborgarförslag - Omvandla Tegelbacken till en Familjecentral eller "Familjens hus" 

Medborgarförslag - Behåll bussturer längs Kvarstarundan i Harbo! 

 
Delges 

Förslagsställarna 

Kommunstyrelsen 

Vård- och omsorgsnämnden  
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Kf § 16 Dnr KS/2022:114 001 

Uppföljning av medborgarförslag inkomna 2022 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Tackar för informationen och lägger rapporten till handlingarna. 
 

 

 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning har medborgare rätt att väcka ärenden i fullmäktige, 

så kallade medborgarförslag. Enligt kommunallagen, 6 kap. 34 § så ska ett ärende som väckts 

genom medborgarförslag om möjligt handläggas så att ärendet kan avgöras inom ett år från det 

att det väcktes i fullmäktige. 

 

Medborgarförslag ska en gång om året följas upp av kommunstyrelsen, för att säkerställa en 

ändamålsenlig hantering av samtliga medborgarförslag. 

 

Under 2022 inkom 10 medborgarförslag: 

- Ta tillbaka önskematveckan till matsalen i skolan 
- Satsning på parken i centrala Morgongåva 
- Stärk och utveckla bland annat föreningslös ungdom i Heby 
- Säkert övergångsställe mellan Heby Skola och Heby Arena 
- Koppeltvång på hundar i Heby kommun  
- Hundrastgård, mötesplats för hundägare 
- Hundrastgård 
- Omvärdera Regionens/stråkutredningens förslag angående hållplats Käbbo vägskäl, väg 272 
- Döp om Stora torget i Östervåla till Johan Åkerlunds torg 
- Ompröva beslutet om att ta bort kollektivtrafiken helt från Kvarstarundan i Harbo 

 

 

 

Utredning 
Medborgarförslag inkomna 2022 

 

Medborgarförslaget: Ta tillbaka önskematveckan till matsalen i skolan 

Förslaget inkom till kommunfullmäktige 8 februari 2022 där det beslutades i Kf § 15 att förslaget 

överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.  

 

I Sbn § 15, 15 mars 2022, beslutade samhällsbyggnadsnämnden att uppdra till förvaltningen att 

korrigera föreslaget svar på medborgarförslaget ”Ta tillbaka önskematveckan till matsalen i 

skolan” till att gälla ett antal önskematdagar under läsåret istället för en sammanhållen 

önskematvecka. Därefter överlämnas svaret till förslagsställaren.  
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Medborgarförslaget: Satsning på parken i centrala Morgongåva 

Förslaget inkom till kommunfullmäktige 21 juni 2022 där det beslutades i Kf § 57 att förslaget 

överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och besvarande. 

 

I Sbn § 81, 23 augusti 2022, beslutade samhällsbyggnadsnämnden att förvaltningen får i uppdrag 

att bereda medborgarförslaget. I Sbn § 103, 11 oktober 2022 avslås sedan förslaget med 

hänvisning till PM, 22 september 2022. 

 

 

Medborgarförslaget: Stärk och utveckla bland annat föreningslös ungdom i Heby 

Förslaget inkom till kommunfullmäktige 27 september 2022 där det beslutades i Kf § 74 att 

förslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för besvarande.  

 

 

Medborgarförslaget: Säkert övergångsställe mellan Heby Skola och Heby Arena 

Förslaget inkom till kommunfullmäktige 22 november 2022 där det beslutades i Kf § 117 att 

förslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för besvarande. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden svarade i Sbn § 129, 13 december 2022 att medborgarförslaget antas 

som eget och överlämnas till förslagsställaren. 

 

 

Medborgarförslaget: Koppeltvång på hundar i Heby kommun  

Förslaget inkom till kommunfullmäktige 19 december 2022 där det beslutades i Kf § 180 att 

förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. 

 

 

Medborgarförslaget: Hundrastgård, mötesplats för hundägare  

Förslaget inkom till kommunfullmäktige 19 december 2022 där det beslutades i Kf § 180 att 

förslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 

 

 

Medborgarförslaget: Hundrastgård 

Förslaget inkom till kommunfullmäktige 19 december 2022 där det beslutades i Kf § 180 att 

förslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 

 

 

Medborgarförslaget: Omvärdera Regionens/stråkutredningens förslag angående hållplats Käbbo 

vägskäl, väg 272  

Förslaget inkom till kommunfullmäktige 19 december 2022 där det beslutades i Kf § 180 att 

förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. 

 

 

Medborgarförslaget: Döp om Stora torget i Östervåla till Johan Åkerlunds torg  

Förslaget inkom till kommunfullmäktige 19 december 2022 där det beslutades i Kf § 180 att 

förslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.  
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Medborgarförslaget: Ompröva beslutet om att ta bort kollektivtrafiken helt från Kvarstarundan i 

Harbo  

Förslaget inkom till kommunfullmäktige 19 december 2022 där det beslutades i Kf § 180 att 

förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. 

 

 

Medborgarförslag inkomna 2019 - 2021 
Vid den förra uppföljningen av medborgarförslag som inkom 2021 var det en del 

medborgarförslag som befann sig under beredning. Här följer därför en uppföljning av 

hanteringen av dessa förslag: 

 

 

Medborgarförslag inkomna 2021 
Medborgarförslag: Skyltar om lediga tomter vid väg 56 i Tärnsjö 

Till kommunfullmäktige den 13 april 2021, inkom medborgarförslaget Skyltar om lediga tomter 

vid väg 56 i Tärnsjö. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till 

samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut (Kf § 34).  

 

I Sbn § 48, 17 maj 2022, beslutade samhällsbyggnadsnämnden att anta svar på 

medborgarförslaget som sitt eget och överlämna det till förslagsställaren. 

 

 

Sänk avgifterna för färdtjänst, samt valfrihet att åka inom länet och dess närområden 

Till kommunfullmäktige den 28 september 2021 inkom medborgarförslaget ”Sänkta avgifter för 

färdtjänst samt valfrihet att åka inom länet och dess närområden”. Kommunfullmäktige beslutade 

att överlämna förslaget till vård- och omsorgsnämnden för beredning och beslut, Kf § 83/2021.  

 

I Von § 39, 16 mars 2022, antog vård- och omsorgsnämnden svar på medborgarförslaget. 

 

 

Kommunen bör frigöra mark för medborgarodling 

Till kommunfullmäktige den 28 september 2021 inkom medborgarförslaget Kommunen frigör 

mark för medborgarodling. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till 

samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut (Kf § 83).  

 

I Sbn § 47, 17 maj 2022, beslutade samhällsbyggnadsnämnden att anta svar på 

medborgarförslaget som eget och överlämna det till förslagsställaren 

 

 

Östervåla behöver en ny plats för att placera ut fti-burkar 

Till kommunfullmäktige den 28 september 2021 inkom medborgarförslaget Östervåla behöver en 

ny plats för att placera ut fti-burkar, på den östra sidan. Kommunfullmäktige beslutade att 

överlämna förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut (Kf § 83).  

 

I Sbn § 104, 11 oktober 2022, beslutade samhällsbyggnadsnämnden att medborgarförslaget 

avslås och svar daterat 28 september överlämnas till förslagsställaren. 
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Billigare resor i kollektivtrafiken för pensionärer 

Till kommunfullmäktige 2 november 2021 har medborgarförslaget Billigare resor i 

kollektivtrafiken för pensionärer inkommit. I kf § 100 ges kommunstyrelsen i uppdrag att bereda 

och besvara förslaget. I Ks § 247, 1 december 2021, ges förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag 

på svar. 

 

 

Medborgarförslag inkommit 2020 
 

Medborgarförslaget Förvärva mark för villabebyggelse i Morgongåva anmäldes till 

kommunfullmäktige 15 december 2020 och överlämnades till kommunstyrelsen för beslut. I Ks § 20, 

26 januari 2021, uppdrog kommunstyrelsen förvaltningen att ta fram ett förslag på svar. Förslaget är 

fortfarande under beredning. 

 

 

Medborgarförslag inkommit 2019 
 

Medborgarförslaget: Låt blästerugnen nedanför Dalkarlsåsen bli en besöksplats!  

Förslaget inkom till kommunfullmäktige 17 december 2019 där det beslutades i Kf § 148 att 

förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.  

 

I Ks § 15, 25 januari 2022, beslutade kommunstyrelsen att anta medborgarförslaget och lämna 

över det till förslagsställaren.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 29 december 2022 
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Kf § 17 Dnr KS/2022:105 001 

Uppföljning av motioner inkomna 2022 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Tackar för informationen och rapporten läggs till handlingarna. 
 

 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen varje år följa upp de motioner 

som inte beretts färdigt. Förvaltningen har gjort en sammanställning och presenterar en kort 

lägesbild av föregående års inkomna motioner – gällande beredning, beslut och samt huruvida 

bifallna motioner har verkställts.  

 

I sammanställningen presenteras också äldre motioner som, ännu inte har beretts klart eller 

verkställts efter beslut.  

 

Motion anmäld år 2020: 

Motion om att inrätta mobilt skolteam i Heby kommun 

En motion om att inrätta mobilt skolteam i Heby Kommun inkom till utbildningsnämnden i 

december 2020 (UBN 2020/39). Utbildningsförvaltningen gavs i uppdrag att utreda förslaget i 

motionen. Fullmäktige avslog motionen i Kf § 12, 8 februari 2022. 

 

Under 2021 anmäldes 5 nya motioner: 

Motion om gratis mensskydd för unga tjejer 

Salima Korshed (V) och Carl-Otto Bergqvist (V) inkom till kommunfullmäktige, 13 april 2021, § 

33, med Motion om gratis mensskydd för unga tjejer. Utbildningsnämnden fick då i uppdrag att 

bereda motionen. Utbildningsnämnden beslutade i Ubn § 174/2021, att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att bereda motionen till 

kommunfullmäktiges sammanträde 8 februari 2022. Kommunstyrelsen föreslog 

kommunfullmäktige att avslå motionen vilket kommunfullmäktige biföll i Kf § 11, 8 februari 2022.  

 

Motion om friluftsplan för Heby kommun 

Joel Lindh (MP) och Carl-Åke Elmersjö (MP) inkom till kommunfullmäktige 22 juni 2021, § 58, 

med motion om friluftsplan för Heby kommun. Kommunstyrelsen fick då i uppdrag att bereda 

motionen. Motionen är fortsatt under beredning hos förvaltningen.  

 

 

Motion om effektmål om minskade koldioxidutsläpp 

Elin Ångman (MP) och Joel Lindh (MP) inkom med motionen till kommunfullmäktige 28 

september i Kf § 82/2021 och kommunstyrelsen fick då i uppdrag att bereda den. Motionen 

skickades till förvaltningen för beredning. Kommunfullmäktige avslog motionen i Kf § 97, 1 

november 2022. 
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Motion om introduktionsvecka 

Bernt-Ove Stenmark (KD) och Ingela Wikander (KD) inkom till kommunfullmäktige 28 september 

i Kf § 82/2021 och kommunstyrelsen fick då i uppdrag att bereda motionen. Motionen skickades 

till förvaltningen för utredning. Kommunfullmäktige avslog motionen i Kf § 98, 1 november 2022. 

 

 

Motion om utbildning för politiker 

Bernt-Ove Stenmark (KD) och Ingela Wikander (KD) inkom till kommunfullmäktige 23 november 

i Kf § 114/2021 med motionen och kommunstyrelsen fick då i uppdrag att bereda den. 

Förvaltningen fick i Ks § 12, 25 januari 2022 i uppdrag att ta fram ett förslag på motionen. 

 

 

Under år 2022 anmäldes 4 nya motioner till kommunfullmäktige: 

Motion om psykisk ohälsa i första hand bland barn, ungdomar och unga 

Carl-Otto Bergqvist (V) och Salima Korshed (V) anmälde motionen till fullmäktige 8 februari 2022 

och kommunstyrelsen fick i uppdrag att bereda motionen. Kommunstyrelsen beslutade i Ks § 45 

2022, att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett svar på motionen, där den fortsatt befinner 

sig. 

 

 

Motion om voteringssystem 

Mattias Widén anmälde motionen till fullmäktige 8 februari 2022 och kommunstyrelsen fick i 

uppdrag att bereda motionen. I Kf § 99, 1 november 2022, beslutade fullmäktige att avslå 

motionen.  

 

 

Motion om informationsfolder 

Mattias Widén anmälde motionen till fullmäktige 12 april 2022 och kommunstyrelsen fick i 

uppdrag att bereda motionen. I Ks § 111 2022, beslutade kommunstyrelsen att motionen 

överlämnas till förvaltningen för utredning och förslag till svar. 

 

 

Motion om kartläggning och restaurering av våtmarker 

Bengt Thalin (V) anmälde motionen den 9 november 2022 och fullmäktige beslutade att 

överlämna motionen till samhällsbyggnadsnämnden för beredning där den fortsatt befinner sig. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 3 januari 2023 
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Kf § 18 Dnr KS/2023:19 102 

Avsägelser 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Göran Richert (SD) entledigas som ledamot i kommunfullmäktige. 
 Olov Vahlberg (L) avsäger sig som insynsrepresentant i kommunstyrelsen. 
 Kerstin Karlsson (S) entledigas som ersättare i bygg- och miljönämnden. 

 

Sammanfattning  
Det föreligger tre avsägelser. 

 

Beslutsunderlag  
Avsägelse 21 januari 

Avsägelse 23 januari 

Avsägelse 5 februari 

 

 

Delges 

Länsstyrelsen 

De valda 
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Kf § 19 Dnr   

Samordningsförbundet Uppsala län, val av ledamot och 

ersättare 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Carina Schön (S) utses till ledamot till Samordningsförbundet Uppsala län för perioden 

1 april 2023 till och med 31 mars 2027.  
 Tina Hultman (L) utses till ersättare till Samordningsförbundet Uppsala län för 

perioden 1 april 2023 till och med 31 mars 2027. 
 

Sammanfattning 
Föregående sammanträde genomförde kommunfullmäktige detta val, men det har 

uppmärksammats att fel mandatperiod sattes och att en ledamot utsågs som inte var valbar. 

Enligt en speciallagstiftning måste en ledamot vara vald till kommunfullmäktige för att vara 

ledamot i ett samordningsförbund.  

 

 

Förslag 
Carina Schön (S) nomineras till ledamot och Tina Hultman (L) till ersättare för perioden 1 april 

2023-31 mars 2027. 

 

Förslagsordning  
Ordförande frågar kommunfullmäktige om förslagen kan godkännas och finner att så är fallet.  

 

 
Delges 

Samordningsförbundet 

De valda 

Den tidigare valda 

  



PROTOKOLL 
2023-02-07 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 32(37) 

Kf § 20 Dnr KS/2022:82 102 

Val av ledamöter och ersättare, samt ordförande i kommunala 

pensionärsrådet 
 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Ledamöter och ersättare samt ordförande i kommunala pensionärsrådet för perioden 
2023-2026 utses enligt följande: 

 

Ordförande  

Annika Krispinsson (C)  

 
Ledamöter 

Curt Fogelin - PRO Östervåla 

Birgitta Johansson - SPF Heby 

Pär Rickman - PRO Heby 

Ulla-Britta Andersson - PRO Vittinge  

Eva Lööf - PRO Tärnsjö  

Lennart Hognert - RPG Östervåla 

Annika Krispinsson (C) - Von 

Bernt-Erik Rutström (S) - Sbn 

Göran Hillbom (C) - Ubn 

Ann-Christin Grattback Åkerblom (S) - Ks 

 

Ersättare 

Uno Philipsson - PRO Östervåla 

Margareta Elmersjö - SPF Heby 

Marie Tranell - PRO Heby 

Gun Herou - PRO Vittinge  

Gunilla Gustafsson - PRO Tärnsjö 

Anders Kihl - RPG Östervåla 

Florence Emma Anvo (KD) - Von 

Annika Isaksson (S) - Sbn 

Ing-mari Fogelberg (SD) - Ubn 

Hans-Göran Björk (KD) – Ks 

 

Sammanfattning 
Nomineringar ifrån pensionärsorganisationer och kommunens nämnder och styrelse föreligger. 

Kultur- och fritidsnämnden har inte haft sitt första sammanträde för året och återkommer senare 

med sina nomineringar. 

 

 

 



PROTOKOLL 
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Kommunfullmäktige 
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 33(37) 

 

Beslutsunderlag 
Protokoll från PRO Östervåla 

Protokoll från SPF Heby 

Protokoll från PRO Heby 

Protokoll från PRO Vittinge 

Protokoll från PRO Tärnsjö 

Protokoll från RPG Östervåla 

Nominering från Vård- och omsorgsnämnden 

Nominering från samhällsbyggnadsnämnden 

Nominering från Utbildningsnämnden 

Nominering från Kommunstyrelsen 

 

 

Förslag 
Dick Pettersson (C) föreslår kommunfullmäktige att utse Annika Krispinsson (C), ordförande i 

vård- och omsorgsnämnden till ordförande i kommunala pensionärsrådet. 

 

Förslagsordning 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan utse nominerade ledamöter till att ingå i 

kommunala pensionärsrådet. 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om Annika Krispinsson (C) kan utses till ordförande i 

kommunala pensionärsrådet och finner att så är fallet.  

 

 

 

Delges 

Kommunala pensionärsrådet 
Samtliga nämnder och styrelse 
Pensionärsorganisationer i Heby kommun 
De valda 

 

 

  



PROTOKOLL 
2023-02-07 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 34(37) 

Kf § 21 Dnr   

Val till revisionen 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Mikaela Nordin (SD) utses till kommunfullmäktiges revisor för perioden fram till att 

fullmäktige behandlar årsredovisningen 2026. 
 

Sammanfattning  
På föregående sammanträde avsade sig den tidigare revisorn och ett nytt namn har föreslagits. 

 

Förslag 
Mattias Widén (SD) föreslår kommunfullmäktige att utse Mikaela Nordin (SD) till revisor. 

 

Förslagsordning 
Ordförande frågar kommunfullmäktige om Mikaela Nordin (SD) kan utses till revisor och finner 

att så är fallet.  

 

 

Delges 

Den valda 

Kommunfullmäktiges revisorer 

 

 

  



PROTOKOLL 
2023-02-07 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 35(37) 

Kf § 22 Dnr   

VafabMiljö, val av revisor samt ersättare för revisor 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 VafabMiljö, val av revisor och ersättare för revisor för perioden 2023 fram till 

årsredovisningen år 2026 är antagen utses enligt följande: 
 

Revisor  

Tony Forsberg (S) 

 

Ersättare för revisor 

Anki Lövling (S) 

 

Sammanfattning 
På föregående sammanträde bordlades frågan om VafabMiljö, val av revisor samt ersättare för 

revisor eftersom det inte var fastställt om Heby kommun skulle utse dessa. 

Förbundsordningen fastställer att Enköping och Heby kommun ska utse revisorer varannan 

mandatperiod och att det nu är Heby kommuns tur att utse revisor samt ersättare för revisor. 

Heby kommun utser nu i enlighet med en överenskommelse med Enköpings kommun två 

revisorer från Enköpings kommun. 

 

Delges 
De valda 

Vafabmiljö 

  



PROTOKOLL 
2023-02-07 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 36(37) 

 

§ 23 

Övriga val 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Saga Lindman Gustafsson (S) utses till ersättare i bygg- och miljönämnden för perioden 

fram till 31 december 2026. 
 

Sammanfattning 
Eftersom det föreligger en avsägelse från en ersättare till bygg- och miljönämnden görs detta val 

för att fylla vakansen.  

 

Förslag 
Saga Lindman Gustafsson (S). 

 

Förslagsordning 
Ordförande frågar kommunfullmäktige om Saga Lindman Gustafsson (S) kan utses till ersättare i 

bygg- och miljönämnden och finner att så är fallet. 

 

Delges 

Den valda 

Bygg- och miljönämnden 

 

  



PROTOKOLL 
2023-02-07 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 37(37) 

Kf § 24 Dnr KS/2022:11, KS/2022:92 042, 512 

Information och rapporter 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige tackar för rapporterna. 

Följande handlingar föreligger: 

 Bmn § 74 Ekonomisk rapport 2022 
 Sbn §129 Säkert övergångsställe mellan Heby skola och Heby Arena 

 

 

 

 

 


