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Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2023-01-24 

Tid och plats 
2023-01-24 klockan 08:00-13:10 i Heby kommunkontor, sammanträdesrum Tegelbruket 

 
Beslutande ledamöter 

Per Möller (C) ordförande, Bernt-Erik Rutström (S), Håkan Bengtzon (M), Annika Isaksson (S), Åsa Eklind 
(SD) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Joel Wåhlén (SD), Daniel Steinmo (MP), Julia Bolin (C), Uno Philipsson (S), Elin Lindström (KD) 
 

Övriga närvarande 
Åsa Nylander, förvaltningschef §§ 4, 6, Maja Hallberg, nämndsekreterare, Katarina Virhammar, kostchef § 5, 
Mikael Sandin, biträdande kostchef § 5, Marie-Anne Deleryd, grönyteansvarig § 7, Hanna Löfstrand, 
landskapsarkitekt § 8, Matilda Johansson, enhetschef Mark och plan, Lina Salomonsson, miljöstrateg § 9, 
Amadeus Walldén, infrastrukturstrateg §§ 10-11 

 

Val av justerare 

Bernt-Erik Rutström (S) 
 

Tid och plats för justering 

2023-01-24 klockan 13:30 i Heby kommunkontor 
 

Justerade paragrafer 
§§ 1- 12 

 
Underskrift 

 
 

Per Möller, ordförande 
 
 

Bernt-Erik Rutström, justerare 
 
 

Maja Hallberg, sekreterare 
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Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 

2023-01-24 
 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 

2023-01-24 
 

Datum då anslaget tas ned 

2023-02-15 
 

Underskrift 
 
 

Maja Hallberg 
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Sbn § 1 Dnr SBN/2022:14 002 
 
 

Anmälan av delegeringsbeslut 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

• Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen och lägger delegationsbesluten till 
handlingarna. 

 
 

Sammanfattning 

Lista delegationsbeslut inom samhällsbyggnadsnämnden §§ 55 – 85, 2022 föreligger. 
 
 

Beslutsunderlag 
Lista delegationsbeslut till samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 24 januari 2023. 
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Sbn § 2 Dnr SBN/2023:13 102 
 
 

Nominering till Trygghetsrådet 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

• Håkan Bengtzon (M) nomineras till ordinarie ledamot i trygghetsrådet för år 2023 – 2026. 
• Åsa Eklind (SD) nomineras till ersättare i trygghetsrådet för år 2023 – 2026. 

 

Sammanfattning 
Trygghetsrådet är knutet till och väljs av kommunstyrelsen. 

Trygghetsrådet är ett organ för att förmedla information och samordna kommunens insatser 
mellan kommunstyrelsen, nämnderna, och styrelsen för Hebyfastigheter/Hebygårdar AB i frågor 
som rör välfärds- och brottsförebyggande arbete, förebyggande säkerhetsfrågor, samt 
tillgänglighetsfrågor och andra frågor som rör funktionshindrades levnadsförhållanden. 
Trygghetsrådet ska också årligen bevaka aktiviteten bland föreningar som sysslar med funktions- 
och tillgänglighetsfrågor för att kunna upprätthålla och utveckla kontakten mellan kommun och 
föreningar som besitter särskild kunskap och kompetens i dessa frågor. 

Av trygghetsrådets ledamöter skall en ledamot utses från kommunstyrelsen, 
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, vård och omsorgsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden och styrelsen för Hebygårdar/Hebyfastigheter AB. Rådet utses av 
kommunstyrelsen efter förslag från de nämnda organen. 

Av trygghetsrådets ersättare skall en ersättare utses från kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, 
kultur- och fritidsnämnden, vård och omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och styrelsen 
för Hebygårdar/Hebyfastigheter AB. Rådet utses av kommunstyrelsen efter förslag från de 
nämnda organen. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 24 januari 2023 
 

Förslag 
Per Möller (C) föreslår samhällsbyggnadsnämnden att nominera Håkan Bengtzon (M) till 
ordinarie ledamot i Trygghetsrådet. 

Åsa Eklind (SD) föreslår samhällsbyggnadsnämnden att nominera Åsa Eklind (SD) till ersättare i 
Trygghetsrådet. 

Förslagsordning 
Ordförande ställer de båda förslagen mot avslag och finner att samhällsbyggnadsnämnden 
bifaller båda förslagen. 

Delges 
Kommunstyrelsen 
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Sbn § 3 Dnr SBN/2023:13 102 
 
 

Nominering till kommunala pensionärsrådet 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

• Bernt-Erik Rutström (S) nomineras till ordinarie ledamot i kommunala pensionärsrådet. 
• Annika Isaksson (S) nomineras till ersättare i kommunala pensionärsrådet. 

Sammanfattning 
Det kommunala pensionärsrådet är knutet och väljs av kommunfullmäktige. Det kommunala 
pensionärsrådet är ett rådgivande organ med uppgift att bereda pensionärer inom Heby kommun 
inflytande och insyn i allmänna frågor som rör pensionärers levnadsförhållanden. 

Av det kommunala pensionärsrådets ledamöter ska fem ledamöter och fem ersättare utses bland 
politiker, varvid en ledamot och en ersättare ska vara ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen, 
en ledamot och en ersättare ska vara ledamot eller ersättare i vård- och omsorgsnämnden, en 
ledamot och en ersättare ska vara ledamot eller ersättare i samhällsbyggnadsnämnden, en 
ledamot och en ersättare ska vara ledamot eller ersättare i kultur- och fritidsnämnden samt en 
ledamot och en ersättare ska vara ledamot eller ersättare i utbildningsnämnden. 

 
Ledamöterna nomineras i övrigt av lokala pensionärsföreningar inom Heby kommun, 
som har öppet medlemskap för alla pensionärer. Varje organisation garanteras minst en 
plats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 24 januari 2023 

 
Förslag 
Per Möller (C) föreslår samhällsbyggnadsnämnden att nominera Bernt-Erik Rutström (S) till 
ordinarie ledamot i Kommunala pensionärsrådet. 

Annika Isaksson (S) föreslår samhällsbyggnadsnämnden att nominera Annika Isaksson (S) till 
ersättare i Kommunala pensionärsrådet. 

Förslagsordning 

Ordförande ställer de båda förslagen mot avslag och finner att samhällsbyggnadsnämnden 
bifaller båda förslagen. 

 
 

Delges 
Kommunfullmäktige 
Valberedningen 
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Sbn § 4 Dnr SBN/2015:30, SBN/2022:19 003, 041 
 
 

Nämndens ansvarsområden samt verksamhetsplanen för 2023 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

• Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 
Förvaltningschef informerar övergripande om nämndens ansvarsområde samt om nämndens 
verksamhetsplan för 2023. 

Kommunfullmäktige beslutar i samhällsbyggnadsnämnden reglemente om vilka ansvarsområden 
som åligger nämnden. 

 
 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 2022 
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2023 
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Sbn § 5 
 
 

Information från förvaltningen, kostenheten 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

• Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 
Kostchef samt biträdande kostchef informerar nämnden om vad som är aktuellt inom sin 
verksamhet just nu. 

 
Det presenteras om: 
• Lövsta 
• Tallgården 
• varubeställning för boende 
• Vittinge skola/förskola 
• större matsedelöversyn för skolan 
• digitaliserings- och effektiviseringsarbetet 
• matsvinn 
• Bemanningsenheten 
• upphandlingar 
• daglig verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 
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Sbn § 6 Dnr SBN/2022:2 105 
 
 

Information ombyggnation Harbo skola 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

• Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 
Förvaltningschef presenterar för nämnden vad som pågår med ombyggnationen av Harbo skola. 

 
 

Beslutsunderlag 
Ubn § 178/2022 
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Sbn § 7 
 
 

Information Grönyteverksamhet 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

• Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 
Grönyteansvarig informerar om utsmyckningen av kommunen, t.ex. julgranar och 
sommarblommor. Det presenteras också om ansökt LONA-bidrag som beviljats med 96.500 kr för 
projektet under 2023-2025. Bidraget söktes med anledning av att kunna skapa säkra och trygga 
naturliga lekmiljöer utan anlagda lekredskap. 
Det har också ansökts ett LONA-bidrag för inventering och besiktning av träd och alléer i 
kommunen som beviljats med 116 500 kr för projektet under 2023-2025. Detta söktes för att få 
bort s.k. riskträd, träd som riskerar att ramla. 

 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 
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Sbn § 8 Dnr SBN/2021:61 331 
 
 

Utökat igångsättningstillstånd Lövstaparken 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

• Utökat igångsättningstillstånd enligt projektplan ver 1.1 för Lövstaparken beviljas. 
 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-12-14 (Sbn § 155) att igångsättning enligt 
projektplan version 1.0 för Lövstaparken beviljades. Sedan dess har kommunen fått en ny 
entreprenör och materialkostnader m.m. har ökat. Förvaltningen har därför uppdaterat 
kostnadskalkylen utifrån de nya förutsättningarna. Den totala kostnaden för projektet uppskattas 
nu bli ca 2 680 000 kr. 

 
 

Beslutsunderlag 
Projektplan Lövstaparken 1.1 
Kostnadskalkyl Lövstaparken 2023-01-11 

 
 

Protokollsanteckning 
SD reserverar sig i frågan. Moderaterna röstar på att skjuta på igångsättningstillståndet. Orsaken 
är att vi tycker igångsättningen av parken ska skjutas fram i tiden pga kostnaden i dagsläget. 
Moderaterna väljer att reservera sig i frågan. 

Undertecknad Åsa Eklind (SD) och Håkan Bengtzon (M). 

 
 

Delges 

Mark- och planeringsenheten 
Tekniska enheten 
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Sbn § 9 Dnr SBN/2023:4 400 
 
 

Information om aktuellt miljöarbete, 2023 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

• Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 

Informationen innefattar sammanfattning av aktuellt miljöarbete för Heby kommun. 
 

Hållbarhetslöften 
Länsstyrelsen i Uppsala län har valt att, utifrån prioriterade miljö- och samhällsutmaningar, ta 
fram fyra åtgärdsprogram som tillsammans utgör en Färdplan för ett hållbart län. Färdplanen 
utgör ett långsiktigt och gemensamt arbetssätt vilket ska bidra till effektivitet och ökad 
åtgärdstakt i det regionala arbetet för miljömålen. Färdplanen innehåller åtgärdsprogram för 
områdena Minskad klimatpåverkan, Ekosystem och biologisk mångfald, Vatten samt 
Samhällsutveckling, vilka tagits fram löpande med start 2019. Under 2022 - 2023 tar 
länsstyrelsen fram det regionala åtgärdsprogrammet för hållbar samhällsutveckling, det fjärde 
och sista programmet inom ramen för Färdplan för ett hållbart län. Heby kommun kommer få 
förfrågan att teckna hållbarhetslöfte för hållbar samhällsutveckling under 2023 samt nyteckning 
av löftet minskad klimatpåverkan. 

 
Vatten 
Heby kommun har ansökt om bidrag för lokala vattenåtgärder som rör våtmarker för Tämnaren 
samt analys och åtgärdsförslag för Vansjön och Nordsjön. 

Sammanfattande information om pågående lokala vatten och naturvårdsprojekt som rör Axsjön, 
Vansjön och Nordsjön. 

Energi 
Aktuellt om energispararbetet samt arbetet med kommande Energi- och klimatplan 2030. 

 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 12 januari 2023 
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Sbn § 10 Dnr SBN/2023:3 514 
 
 

Uppdrag om att utreda behov av ny pendlarparkering i Tärnsjö 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

• Samhällsbyggnadsnämnden ger Mark- och planeringsenheten i uppdrag att utreda behov av 
och lokalisering av ny pendlarparkering i Tärnsjö. 

 
 

Sammanfattning 

I samband med att en fiberaktör i Heby kommun visat intresse av att lägga ned fiberledningar i 
kommunens fastighet Nora Prästgård 2:97 intill Södra Storgatan och Klensvägen i Tärnsjö, 
upptäcktes att det finns i kommunalt ägo en centralt belägen fastighet som sedan tidigare är 
planlagd för bostäder. Mark- och planeringsenheten undersöker därav om fastigheten ska läggas 
ut till försäljning. 

 
Fastigheten fungerar i dagsläget som en inofficiell pendlarparkering i direkt anslutning till 
hållplatsläget Tärnsjö centrum (läge A och B) med tillgänglighetsanpassade hållplatser. Busslinje 
865 och 867 trafikerar hållplatsläget. 

 
Eftersom fastigheten idag används som en parkering, är det rimligt att anta att en del av fordonen 
som står parkerade på platsen gör det i syfte att kunna nyttja kollektivtrafiken. I det fall 
fastigheten skulle bebyggas med bostäder kommer denna funktion inte att finnas kvar och då det 
inte finns någon annan officiell pendlarparkering i Tärnsjö ser Mark- och planeringsenheten att 
det finns ett behov av att utreda om det bör anläggas en ny pendlarparkering på orten samt 
lämplig plats för en sådan pendlarparkering. Inom uppdraget om att utreda behovet och 
lokalisering av en eventuellt ny pendlarparkering behöver även tät dialog med Region Uppsala 
föras som är ansvarig för regionbusstrafiken. 

 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 11 januari 2023 
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Sbn § 11 Dnr SBN/2023:6 311 
 
 

Väghållarskap för Stationsvägen och Skolgatan 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

• Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 
Heby kommun har sedan 2020 fört diskussioner med Trafikverket kring möjligheterna för ett 
övertagande av väghållarskapet för Stationsvägen och Skolgatan. Trafikverket gav ett positivt 
besked om att de är redo att påbörja en officiell process om övertagande av statlig väg genom att 
skriva ihop ett ärende som därefter beslutas av regeringen. 

 
Första steget i processen var att ta fram ett avtal mellan kommunen och Trafikverket om 
skapande av ett nytt kommunalt väghållningsområde för Heby kommun och ändra 
väghållaransvar för del av väg 830 (Stationsvägen och Skolgatan) i Heby kommun. 

 
Därefter har en gemensam syn gjorts med representanter från kommunen och Trafikverket för att 
avgöra vägens skick och eftersatta underhåll. Det pågår för närvarande fortsatta diskussioner 
mellan kommunen och Trafikverket gällande nödvändiga underhållsåtgärder som krävs i det fall 
vägen är eftersatt i underhåll. Först därefter har vi möjlighet att sammanställa det som 
Trafikverket går med på att rusta upp och således räkna ut vilka drift- och underhållskostnader 
som kommunen får i och med ett övertagande. 

 
Under tiden som arbetet med att föra diskussioner med Trafikverket om det eftersatta 
underhållet har regeringen tagit beslut (2022-12-01) om att Heby kommun ska vara väghållare 
för väg 830 (Stationsvägen och Skolgatan) När i tiden regeringen tar beslut är inte något som 
Trafikverket har något inflytande över, varav processen inte riktigt är synkad. Trafikverket har 
dock varit tydliga med att det inte ska påverka arbetet med att komma fram till vad som är 
eftersatt underhåll och därefter åtgärda det. 

 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 17 januari 2023 
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Sbn § 12 Dnr SBN/2022:2 105 
 
 

Information och rapporter 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

• Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 
Följande handlingar föreligger: 

 
Sbn/2022:2 
• Ks § 229/2022 
• Riktlinje för bisyssla 

 
Sbn/2023:13 
• Kf § 126/2022 


	Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2023-01-24
	Tid och plats
	Beslutande ledamöter
	Ej tjänstgörande ersättare
	Övriga närvarande
	Val av justerare
	Tid och plats för justering
	Justerade paragrafer
	Underskrift
	Organ
	Sammanträdesdatum
	Förvaringsplats för protokollet
	Datum då anslaget sätts upp
	Datum då anslaget tas ned
	Underskrift
	Anmälan av delegeringsbeslut
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Nominering till Trygghetsrådet
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag
	Förslagsordning

	Nominering till kommunala pensionärsrådet
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag
	Förslagsordning

	Nämndens ansvarsområden samt verksamhetsplanen för 2023
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Information från förvaltningen, kostenheten
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Information ombyggnation Harbo skola
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Information Grönyteverksamhet
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Utökat igångsättningstillstånd Lövstaparken
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Protokollsanteckning

	Information om aktuellt miljöarbete, 2023
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	Sammanfattning
	Hållbarhetslöften
	Vatten
	Energi

	Beslutsunderlag

	Uppdrag om att utreda behov av ny pendlarparkering i Tärnsjö
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Väghållarskap för Stationsvägen och Skolgatan
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Information och rapporter
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	Sammanfattning


