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 _______________________________________________________________  

Olof Nilsson, ordförande 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-11-22 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-11-25 

Datum då anslaget tas ned 

2022-12-17 

Underskrift 

_______________________ 

Disa Hasselberg, kommunsekreterare 
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Kf § 106   

Genomgång av kommunfullmäktiges arbetsordning 
 

Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

 

 

Sammanfattning 

Disa Hasselberg, kommunsekreterare, redogör för huvuddragen i Kommunfullmäktiges 
arbetsordning. 

 

Kommunens styrande dokument finns publicerade på kommunens hemsida och nås via 
https://heby.se/organisation-plats-och-politik/moten-handlingar-och-styrande-
dokument/styrande-dokument 

 

 

 

 

  

https://heby.se/organisation-plats-och-politik/moten-handlingar-och-styrande-dokument/styrande-dokument
https://heby.se/organisation-plats-och-politik/moten-handlingar-och-styrande-dokument/styrande-dokument
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Kf § 107   

Styrelser, nämnder och beredning 
 

Kommunfullmäktiges tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Marie Wilén (C), kommunstyrelsens ordförande, redogör för aktuella händelser, beslut och arbete 
inom kommunstyrelsens verksamhet. 

 

Kommunstyrelsen arbetar vidare med att få ordning på kollektivtrafiken, genom dialog med Region 
Uppsala. Kommunstyrelsen skickade en skrivelse till Region Uppsala i augusti och påtalade de 
allvarliga problemen, främst med inställd tågtrafik på sträckan Uppsala-Morgongåva-Heby-Sala. Den 
26 september införde Region Uppsala insatstrafik för sträckan under pendlingstid. Kommunstyrelsen 
har yttrat sig ännu en gång då det funnits signaler om att göra neddragningar för att lösa 
bemanningen men Regionen har nu meddelat att inga neddragningar görs på sträckan Sala-Heby-
Morgongåva-Uppsala. Men man kommer göra neddragningar på andra sträckor, vilket 
förhoppningsvis leder det till att de planerade tågen går som de ska. Det är viktigt att insatstrafiken 
fortsätter gå till dess att tågen fungerar tillförlitligt.  

 

Heby kommun har deltagit i krisberedskaps- och totalförsvarskonferensen 2022 i Gimo, där årets 
tema var totalförsvarets uppbyggnad. Frågor som diskuterades var; vad behöver vi göra för att bygga 
upp samhällets förmåga och hur kan vi utveckla totalförsvaret i vårt län?; Hur påverkar kriget i 
Ukraina och Sveriges Natoansökan arbetet framåt?; På vilket sätt förändras våra behov och vår 
samordning/samverkan med de nya beredskapssektorerna och de nybildade civilområdena? 

 

Befolkningsökningen fortsätter och kommunen har hittills ökat med 80 personer i år. Nu har Heby 
kommun 14 383 invånare. 

 

Delges 
M Wilén  
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Kf § 108   

Revisorerna, information 
 

Det föreligger ingen information från kommunfullmäktiges revisorer. 
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Kf § 109 Dnr KS/2016:26 106 

Allmänhetens frågor 
 

Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

 

Philip Wallner, ställer en fråga till Per Sverkersson (S):  

Tallgården kommer stängas i juni 2023, men det finns inget beslut än om det ska byggas ett nytt 
boende eller om man ska renovera Tallgården. Varför har man beslutat om stängning innan man 
beslutat om hur man ska gå vidare med ett framtida vård- och omsorgsboende i Östervåla? Hur ser 
socialdemokraterna på det samarbete man fortsätter med C gällande renovering eller nybyggnation? 
I valet drev ni kampanjen i S att det ska byggas nytt. Är det en linje ni fortsätter med i det fortsatta 
samarbetet med C? 

Per Sverkersson (S), ber att få återkomma med ett skriftligt svar.  

 

Philip Wallner, ställer frågan också till Annika Krispinsson (C), ordförande i vård- och 
omsorgsnämnden, med följande tillägg: 

Det finns inget som nämner Tallgårdens framtida investering under kommande planperiod i den Mål- 
och budget som presenteras idag? Finns det ingen plan på investering, eller har jag missat något i era 
tilltänkta investeringar?  

 

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

Vi vet för lite för att kunna budgetera en investering för en så stor satsning, för vad som ska ske med 
fastigheten Tallgården framgent. Så det skulle bli lite konstigt att föregripa detta med en hypotetisk 
summa för investeringen. Vi behöver utreda vidare om vi ska renovera, bygga nytt eller delvis bygga 
om.  

 

Philip Wallner, ställer en följdfråga:  

Varför har man beslutat om stängning innan man beslutat om hur man ska gå vidare med ett 
framtida vård- och omsorgsboende i Östervåla? 

 

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

Det följer av att arbets- och boendemiljön i boendet inte är godtagbar och vi inte kan fortsätta 
bedriva verksamhet i lokaler som inte motsvarar dagens krav, och nu när Lövsta snart står klart så 
har vi ett överskott av platser under något år.  Så det är nu vi har har möjlighet att göra något bra på 
Tallgårdsområdet. Med ett boende som uppfyller dagens krav både gällande boende- och arbetsmiljö. 
Så vi kan få till ett äldrecentrum med äldreboende, lokaler för hemtjänst och hemsjukvård, 
mötesplats, kök med matsal och med de 75+-lägenheterna som redan finns där. Det är också så att 
när Torggården i Heby stängdes under mandatperioden 2007-2010 så fick vi färre platser i söder, det 
har inneburit att de som behövt äldreboende och som bor i södra kommundelen har fått boende i 
norra kommundelen. Nu blir det ett omvänt förhållande under något år.  
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Delges 
Frågeställaren 

M Wilén 

P Sverkersson 

A Krispinsson 
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Kf § 110 Dnr KS/2021:83 105  

Frågor 
 

Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Joel Wåhlén (SD) ställer en fråga till Annika Krispinsson (C), ordförande i vård- och omsorgsnämnden: 

Varför har det tagit så lång tid att inleda processen för att ersätta Tallgården trots att man känt till 
boendets dåliga skick under lång tid? Har planen hela tiden varit att centralisera vård- och omsorg till 
de södra delarna av ekonomiska skäl och skälet till att man bygger Lövsta med överkapacitet? 

 

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

Vård- och omsorgsnämnden hade ett stort processarbete under åren 2010 till 2014 ungefär, kallat 
"Framtidens äldreomsorg," för att kartlägga kommande behov och de befintliga vård- och 
omsorgsboendenas skick, arbetsmiljö etc. Man hade också medborgardialoger osv. I det 
processarbetet drogs slutsatsen att Tegelbacken behövde fasas ut först, för att fastigheten hade sämst 
skick, och därefter Tallgården. Så ser den långsiktiga planeringen ut. Vi kommer inte stänga 
Tallgården den 31 mars som det står i budgethandlingen, utan nämnden har beslutat att Tallgården 
stängs senast sista juni. Att nämnden beslutade om senareläggning av Tallgårdens stängning handlar 
om respekt för de boende och att inte ha för bråttom med utflyttningen av boendet. De boende får 
önska annat boende och vi kommer så gott vi kan tillgodose deras önskemål, men de olika boendena 
har också olika förutsättningar att tillgodose olika vårdbehov vilket också avgör lämplig placering.  

 

Joel Wåhlén (SD) ställer en följdfråga:  

Varför har man inte informerat de berörda tidigare? 

 

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

Information har gått ut till personalen, de boende och deras anhöriga,  dvs de anhöriga som de 
boende själva har uppgivit.  

 

Bo Andersson (M), ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Marie Wilén (C): 
Finns det någon symbios mellan skatteunderlaget och befolkningsökningen?  
 
 
Kommunstyrelsens ordförande Marie Wilén (C) ger följande svar: 
Vi får återkomma med sambandet mellan inflyttning/befolkningsunderlaget och 
skatteunderlaget. Det är en intressant fråga men inget jag kan ge några svar på utan behöver ta 
stöd från vår ekonomichef.  
 
 
Mattias Widén (SD) ställer en fråga till Annika Krispinsson (C), ordförande i vård- och 
omsorgsnämnden: 
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Kommer det finnas möjlighet för för parhushåll att flytta in? Och kan man få komma och titta på 
boendet? 
 
Annika Krispinsson (C), ordförande i vård- och omsorgsnämnden ger följande svar: 

Det kommer finnas möjlighet till parboende på varje enhet på boendet. Just nu är det full fart inför 
inflyttningsdags, så det finns inte möjlighet att komma och besöka boendet innan kommunen får 
nycklarna till fastigheten. Men det kommer att hållas ett öppet hus innan uppstart av 
verksamheten. 
 
Jonathan Othén (SD) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Marie Wilén (C): 
Vad har Heby för strategier för att locka fler att flytta in till kommunen? 
 
Kommunstyrelsens ordförande Marie Wilén (C) ger följande svar: 
De viktiga faktorerna vi identifierat är tillgången till förskola, skola för lägre åldrar på samtliga 
orter, för att locka till kommunen. Vittinge och Harbo har under längre tid lockat till inflyttning, 
men numera flyttar man till alla tätorter i kommunen. Utöver förskola och skola är ett aktivt  
föreningsliv, bra boendemiljö och närhet till natur sådant som vi identifierat som viktiga faktorer.  
 
 
Bo Andersson (M) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Marie Wilén (C): 
 
Skolan har väldigt höga lokalkostnader. Vad gör kommunen för att få ner hyreskostnaderna och 
på andra sätt sänka de höga lokalkostnaderna? 
 
Kommunstyrelsens ordförande Marie Wilén (C) ger följande svar: 
 
Skolorna i Heby kommun är inte dyr per kvadratmeter i jämförelse med liknande kommuner, men 
vi har ett högre antal kvadratmeter per elev, så vår kostnad för lokaler blir därmed relativt hög. 
Blir vi fler barn i skola och förskola så blir det en rimligare kostnadsnivå för kvadratmeter per 
elev. Givetvis ska vi kontinuerligt titta på hyreskostnaderna och det är en dialog vi för med 
fastighetsbolaget.  
 
Bo Andersson (M) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Marie Wilén(C): 
 
Kommer det byggas mer på platser som vi inte tänkt bygga på tidigare runt om i kommunen? 
Kommer man fortsätta på linjen att bygga på attraktiva områden? 
 
Kommunstyrelsens ordförande Marie Wilén (C) ger följande svar: 
 
Investeringsutrymmet är ansträngt, vilket gör att vi kanske inte själva kan exploatera i en hög takt 
de kommande åren, men vi jobbar vidare med detaljplanering och för att möjliggöra för andra 
aktörer som kan bygga, även om efterfrågan har mattats något. Vi försöker säkerställa att det 
finns detaljplanelagd mark för olika boendeformer, men jag kan inte lova fler kommande 
satsningar för kommunalt bostadsbyggande i närtid.  

Delges 
J Wåhlén 

M Wilén 

A Krispinsson 

B Andersson 

J Othén 
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Kf § 111   

Återrapportering 
 

Det föreligger inga återrapporteringar. 
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Kf § 112 Dnr KS/2022:95 009 

Interpellation om publicerad information om ett nytt politiskt 

styre 
 

Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Hans-Göran Björk (KD) inkom den 7 november med en interpellation om publicerad information om 
ett nytt politiskt styre, ställd till kommunstyrelsens ordförande Marie Wilén (C). 

Nedan redogörs interpellationen respektive svaret. För att ta del av den debatt som följde så kan man 
ta del av inspelningen av kommunfullmäktiges sammanträde på heby.se 

Interpellation 

Varför har Heby Kommun publicerat information om ett nytt politiskt styre i kommunen innan valen 
är genomförda? 

På Heby Kommuns hemsida, där numera all information sker, är det 2022-10-26 – sex dagar före 
fullmäktiges möte – publicerat att det är Socialdemokraterna och Centerpartiet som bildar ett 
majoritetsstyre i Heby Kommun. Fastän besluten inte tagits av det nya fullmäktige 2022-11-01 

I inlägget finns bild på Marie Wilén och Per Sverkersson som det nya majoritetsstyret. Innan valen är 
genomförda. Det innebär att de båda partierna har utnyttjat kommunens egen hemsida som 
plattform för de egna politiska ambitionerna. Hur kan detta vara möjligt? 

Vår fråga till Marie Wilén är: 

- Hur kommer det sig att två enskilda partier i samverkan kan genom publiceringen på kommunens 
egen hemsida, proklamera sig som ett ”Politiskt styre i Heby kommun för perioden 2022 – 2026” 
innan kommunfullmäktige genomfört omröstning? 

- Anser Marie Wilén att det i och med detta vara möjligt även för andra partier att profilera sina 
visioner på kommunens hemsida? 

 

Interpellationssvar 

Hans-Göran Björk (Kd) inleder sin interpellation med frågan :”Varför har Heby Kommun publicerat 
information om ett nytt politiskt styre i kommunen innan valen är genomförda? 

Svar: Det är Heby kommuns kommunikationsgrupp som beslutar om vad som ska publiceras på 
kommunens hemsida. Kommunikationsgruppen består av 2,5 heltidsanställda tjänstepersoner. Så för 
att vara tydlig, så är det inte kommunstyrelsens ordförande som beslutat om publiceringen på Heby 
kommuns hemsida. 

Jag har fått följande svar av kommunikationsgruppen.  

”Heby kommuns kommunikation på webbplatsen styrs av Informations- och kommunikationspolicyn 
som beslutades i Kommunfullmäktige den 6 november 2018. I den står att vår externa 
kommunikation ska bidra till god kommunal service och god samhällsinformation. Den externa 
kommunikationen ska bidra till stärkt medborgarinflytande genom att skapa goda möjligheter till 
insyn, inflytande och möjlighet till dialog.  
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I det här fallet var bedömningen att överenskommelsen mellan samverkanspartierna att bilda ett 
majoritetsstyre genom teknisk valsamverkan är viktig och relevant information för våra invånare. I 
texten framgår tydligt att valen ännu inte är gjorda och när de ska göras. 

Publiceringsbeslut, nyhetsvärdering, rubriksättning, bildval och bearbetning av innehåll görs av 
kommunikationsgruppen utifrån Informations- och kommunikationspolicyn. Heby kommuns 
officiella webbplats är till för våra invånare. Här ska de hitta aktuella nyheter och relevant 
information som kan vara till hjälp i deras vardag. Politiska beslut i nämnder och 
kommunfullmäktige uppmärksammas utifrån ett medborgarintresse. Partiprogram och partipolitiska 
visioner hänvisas till partiernas egna webbplatser och kanaler”. 

Med hänvisning till detta svar har jag även svarat på de två frågorna längre ned i Hans-Göran Björks 
interpellation. 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation om publicerad information om ett nytt politiskt styre, 7 november 2022 

Interpellationssvar, 21 november 2022 

 

 

 

Delges 
H-J Björk 

M Wilén 
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Kf § 113 Dnr KS/2022:94 006 

Interpellation om webb-tv sändning av fullmäktige 
 

 

Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Hans-Göran Björk (KD) inkom den 7 november med en interpellation om webb-tv sändning av 
fullmäktige, ställd till kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S). 

Nedan redogörs interpellationen respektive svaret. För att ta del av den debatt som följde så kan man 
ta del av inspelningen av kommunfullmäktiges sammanträde på heby.se 

 

Interpellation 

Vad har kommunfullmäktiges presidium genom dess ordförande Olof Nilsson vidtagit för åtgärder 
för att tillgängligheten för kommuninnevånarna att ta del av Kommunfullmäktiges sändningar via 
hemsidan? 

Heby kommuns fullmäktigesammanträden annonseras inte på annat sätt än via den egna hemsidan, 
till skillnad från många andra kommuner. Sammanträden är alltid i Heby, Folkets Hus och 
allmänheten är välkommen att delta. För många medborgare är det näst intill omöjligt att ta sig till 
Heby utan att ha tillgång till egen bil och då är direktsändning via hemsidan en stor tillgång. 

De två senaste fullmäktigesammanträdena har ingen sändning skett med hänvisning till att 
producenten varit sjuk. 

I avtalet med leverantören av sändningarna / produktionen, daterat 2021-10-08 finns angivet att det 
ska genomföras sändningar med start i september 2021 och till avtalsperiodens slut 31 december 
2022. Antalet sändningar är angivet till ”7 - 8” sändningar per år. För 2022 är planerat sju 
sammanträden. Men enbart tre har genomförts med tillgänglighet för webb-sändningar. (8 februari, 
12 april och 21 juni). Avtalet är anmärkningsvärt nog undertecknat efter avtalets startpunkt i 
september 2021 och registrerat (stämplat) hos Kommunstyrelsen först 2022-08-05. 

Avtalet innebär juridiskt, att om inte leverantören genomför sändningar enligt avtal och tidsplan, så 
är det ett avtalsbrott. Kommunen kunde alltså omedelbart i samband med kännedomen om 
leverantörens förhinder, ”blixtinkalla” annat produktionsbolag och därefter debitera eventuella 
merkostnader. 

Vår fråga är: 

1.Vad har Olof Nilsson vidtagit för åtgärder när det blev kännedom om att sändning inte kunde 
genomföras redan från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september 2022? 

2. Kommer Olof Nilsson att initiera en juridisk process om avtalsbrott? 

3. Vilka åtgärder har Olof Nilsson vidtagit för att säkerställa sändningen av kommunfullmäktiges 
nästa sammanträde den 22 november 2022? 

Frågorna är ställda utifrån det faktum att alla våra intresserade medborgare har rätt att delta i 
kommunfullmäktiges sammanträden, vilket som tidigare nämnts är svårt för många. 
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Interpellationssvar 

Av kommunfullmäktiges arbetsordning 12 § framkommer att kommunfullmäktiges sammanträden 
bör direktsändas över internet (webbsändning) genom bild- och ljudupptagning. Att formulering bör 
används i stället för skall är för att det kan ske saker gör att sändningen inte kan sändas, det kan vara 
teknikproblem, uppkoppling eller sjukdom. Vi har haft Scen- och nöjesproduktion för våra 
webbsändningar sedan juni 2020. Fram till september i år har de levererat utan problem. Den 8 
september fick vi indikationen att de pga. av sjukdom skulle ha svårt att leverera. 

Det dåvarande KF-presidiet fick definitivt besked om detta kort innan beredningsmötet och då tiden 
fram till sammanträdet den 27 september var för kort för att kunna hitta en alternativ lösning togs 
beslut om att sammanträdet skulle ske utan webbsändning. Eftersom detta presidie sedan inte 
tjänstgjorde mer än fram till 14 oktober så agerade inte vi mer i frågan. 

Det som sedan har hänt innan det nya presidiet tillträdde den 1 november är att förvaltningen har 
varit i kontakt med några andra leverantörer för att hitta en lösning. En djupare dialog med en av 
dessa leverantörer har förts och en offert inkom den 24 oktober. Detta till en avsevärd högre kostnad 
än det vi betalat enligt vårt nuvarande avtal, vilket fick till följd att det inte togs ett beslut på 
förvaltningsnivå om sändning inför mötet den 1 november. Fredagen den 11 november återkom vår 
nuvarande producent med en lösning på sändning för de två sista, dvs det här och nästa 
sammanträde, till det pris vårt avtal anger. 

Så svaren på dina frågor är; 

1. Som jag har beskrivit i texten ovan så vidtogs inga ytterligare åtgärder av mig eller det dåvarande 
presidiet, än att vi konstaterade att det inte var möjligt att hitta en ny lösning med en veckas varsel 
till den 27 september. 

2. Kommunkansliet i samråd med kommunjuristen tittar på möjligheten att hävda avtalsbrott och 
driva en sådan process. Jag har själv inte agerat i denna fråga. 

3. Jag har inte vidtagit några särskilda åtgärder förutom att fråga förvaltningen om läget efter att jag 
tillträdde som ordförande i KF. Det har då inte funnits någon anledning för mig att agera eftersom 
processen fortlöpt och alternativa lösningar fanns på bordet och slutligen också lett till att vi har 
sändning. 

När det gäller 2023 så har ny upphandling av webbsändning för KFs möten initierats. 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation om webb-tv sändning av fullmäktige, 7 november 2022 

Interpellationssvar, 21 november 2022 

 

 

Delges 
H-J Björk 

M Wilén 
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Kf § 114 Dnr KS/2022:90 003 

Riktlinje för god ekonomisk hushållning och 

resultatutjämningsfond 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Anta Riktlinje för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv. 
 Upphäva beslut om definition av god ekonomisk hushållning i fullmäktiges beslut i 

november 2013. 
 Avsättning till resultatutjämningsreserv görs med skillnaden mellan slutligt resultat för 

2022 och som mest det som överstiger 1 procent av skatter och generella statsbidrag. 
Slutligt beslut fattas i anslutning till kommunfullmäktiges hantering av årsredovisningen. 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har den 15 november 2013 beslutat att, 

 Resultatutjämningsreserv införs från år 2014 i Heby kommun 
 Definitionen av god ekonomisk hushållning fastslås enligt PM, 21 oktober 2013. 

Kommunen har sedan beslutet fattades inte avsatt några medel i resultatutjämningsreserv. Med 

anledning av att ett sådant förslag nu kommer att lämnas behöver riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning och resultatutjämningsreserv beslutas. 

Från och med 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa förutsättningar 

reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv. Denna reserv kan sedan 

användas för att utjämna intäkter under en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat 

efter balanskravsjusteringar är negativt. Inrättandet är frivilligt och respektive huvudman 

behöver fatta beslut om hur reserven ska hanteras. 

Av kommunallagen (2017:725, kap 11) framgår att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning och att om RUR ska användas måste riktlinjen för god ekonomisk 

hushållning även omfatta hanteringen av sådan reserv. 

Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR 2018:597, kap 11) anger att det är 

obligatoriskt att i förvaltningsberättelsen upprätta en balanskravsutredning av ett specificerat 

resultat efter balanskravsjusteringar samt ett balanskravsresultat som inkluderar förändringar av 

resultatutjämningsreserven i de fall disponering eller reservering har gjorts. 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen för en god ekonomisk 

hushållning har uppnått. Från och med 2019 gäller att utvärderingen ska omfatta koncernen och 

kommunen. RUR finns inte med i resultaträkningen utan hanteras i den till bokföringen 

sidoordnade balanskravsutredningen. I balansräkningen specificeras RUR som en delpost i Eget 

kapital. 

 

Resultatutjämningsreserven kommer att ge kommunen förbättrade möjligheter att bedriva aktiv 

ekonomi- och verksamhetsstyrning vid behov.  
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Av skrift gällande RUR från SKR1 framgår vad gäller god ekonomisk hushållning bland annat 

följande, 

 Riktlinjerna bör enligt förarbetena även innehålla en uttolkning av vad god ekonomisk 
hushållning betyder för kommunen och hur den mer konkret kan uppnås.  

 God hushållning handlar om att styra ekonomi och verksamhet både i ett kortare och i ett 
längre tidsperspektiv. 

 

Om kostnaderna i ett längre tidsperspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande 

generationer får betala för denna överkonsumtion. Normalt sett ska ekonomin visa på ett positivt 

resultat på en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller av för låg 

självfinansieringsgrad av investeringar. Målsättningen för nivåerna på exempelvis ekonomiskt 

resultat, skuldsättning och förmögenhet ska beslutas lokalt av varje kommun utifrån lokalt 

rådande förutsättningar. 

Det beslut som kommunen fattade 2013 om införande av resultatutjämningsreserv inkluderade 

ett beslut om definitioner av god ekonomisk hushållning som i praktiken ersatts av löpande beslut 

i kommunens mål och budgetarbete. Förvaltningen föreslår därför att det gamla beslutet i denna 

del upphävs och ersätts av föreliggande riktlinje för god ekonomisk hushållning och 

resultatutjämningsreserv. Löpande beslut om god ekonomisk hushållning fattas i anslutning till 

fullmäktiges beslut om mål och budget. 

Kravet på god ekonomisk hushållning fastställs i kommunallagen. God ekonomisk hushållning är 

en helhetsbedömning och innefattar kommunens förmåga att uppfylla medborgarnas behov inom 

ramen för tillgängliga resurser. 

För Heby kommun ska riktlinjerna för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 

ge den långsiktiga och övergripande inriktningen. Kortsiktigt beslutar fullmäktige om finansiella 

och verksamhetsmål inom ramen för årliga beslut om mål och budget. Detta beslut innefattar 

politisk plattform, styrmodell och styrkedja, regler för budgetering och uppföljning, 

förhållningssätt samt inriktningsmål och anvisning för måluppföljning. 

Utvärderingen av kommunstyrelsens, nämndernas och bolagsstyrelsens verksamhet sker löpande 

och i fördjupning i form av en årlig årsredovisning med tillhörande redovisning av måluppfyllelse 

i bilagor. 

Beslutsunderlag 

Ks § 211/2022 
Tjänsteskrivelse, 28 oktober 2022 
Riktlinje för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv, förslag 
 

Yrkande 

Marie Wilén (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

                                                                    
1 RUR och God ekonomisk hushållning. Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning, 2:a upplagan, oktober 
2020 
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Delges 
Samtliga nämnder 

Kommundirektör 

Ekonomichef 

Samtliga förvaltningschefer 
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Kf § 115 Dnr KS/2022:9 041 

Mål och budget 2023, plan 2024-2025 
 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Mål och budget 2023 med plan 2024-2025, med taxor och avgiftsbilaga, daterat 9 
november 2022, antas. 

 Utdebitering av kommunal inkomstskatt med 22,50 kronor per skattekrona. 
 Acceptera att det finansiella målet att ökningstakten för skatteintäkter ska överstiga 

ökningstakten för verksamhetens nettokostnad inte uppnås år 2023. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förslag till mål och budget 2023, plan 2024 – 2025 utgår från fullmäktiges 

inriktningar vilka är, 

 Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun som strävar efter ökad social 
hållbarhet. 

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

 Heby kommun ska vara en jämställd och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. 
 Heby kommun ska ha en ekonomisk hållbarhet med en jämställd, växande och 

resursmedveten ekonomi. 
 Heby kommun ska ha en ekologisk hållbarhet och bidra till ett fossilfritt 

resurseffektivare och klimatanpassat samhälle. 
 

Kommunstyrelsen beslutade i februari om följande planeringsdirektiv för arbetet med mål och 

budget 2023 med plan för 2024-2025.  

Hållbar tillväxt 

 Kommunfullmäktiges beslut 29 oktober 2019 om lokalisering av kommunalservice ska 
få genomslag i nämndernas planering av sin verksamhet. Beslutet innebär att 
kommunens verksamheter i första hand ska lokaliseras till Östervåla och Heby i de fall 
det anses lämpligt. 

 Nämnderna ska tillse att den tillväxt som kommunen har erfarit de senaste åren har 
möjlighet att fortsätta. Det innebär bland annat att varje nämnd och styrelse ska bidra – 
i tillämpliga delar – i att genomföra näringslivsstrategin. Det betyder också att 
nämnderna tillsammans och på ett övergripande plan behöver planera och förbereda 
för ett ökat behov av service, liksom för byggnation av fler bostäder. 

 Nämnderna ska säkerställa och möjliggöra att Heby kommun växer hållbart utifrån 
människan, miljön och ekonomin. Tillsammans bygger vi en hållbar kommun nu och för 
framtiden.  

 Nämnder och styrelser ska bidra till att Uppsala län uppnår den regionala visionen ”Ett 
gott liv i en nyskapande och hållbar kunskapsregion med internationell lyskraft”. 
Visionen, dess delmål och vägen att ta sig dit beskrivs i den regionala 
utvecklingsstrategin. 

 Nämnderna ska alla tillse att de bidrar till att kommunen hanterar och lever upp till 
kommunernas utökade uppdrag inom totalförsvaret. 
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 Det avgörande för kommuner är att klara av att bemanna verksamheter med 
kompetenta medarbetare och använda individers kompetens rätt för att klara av den 
framtida välfärden. Glappet mellan personer i arbetsför ålder och medborgare i behov 
av skola, förskola och äldreomsorg är historiskt stegrande högt och innebär stor 
konkurrens om rätt kompetens. Att attrahera nya medarbetare men framför allt att 
behålla och utveckla rätt kompetens och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare blir en 
knäckfråga. 

 Den digitala mognaden hos befolkningen innebär ökade förväntningar på att 
kommunen tillhandahåller modernt stöd och moderna tjänster. Heby kommuns 
förutsättningar och förmågan att tillhandahålla dessa tjänster behöver stärkas. 

Social hållbarhet 

 Nämnder och styrelser ska bidra till arbetet med sociala investeringar. Syftet med 
dessa är att förbättra barn och ungas chanser att klara grundskolan, samt att rusta 
unga vuxna och vuxna för arbetsmarknaden och egen försörjning. 

 Barnkonventionen ska implementeras i nämndernas arbete. 

Sänk kostnader/motverka höga kostnadsnivåer 

 För att säkra kommande års resultat läggs fokus på att identifiera 
resultatförbättrande åtgärder både i form av effektiviseringar samt 
intäktsökningar för kommunkoncernens samtliga verksamheter. 

 All kommunal verksamhet ska vara kostnadseffektiv. 
 Kommunens verksamheter med en högre kostnadsnivå i jämförelse med 

referenskommuner ska ha en planering för anpassning av sina kostnader till en 
nivå som går att försvara utifrån Heby kommuns förutsättningar. 

 Kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och kultur- 
och fritidsnämnden ska tillsammans verka för att minska kostnaderna inom 
individ- och familjeomsorgen, genom att minska behovet av deras insatser. 

 Kommunens långsiktiga behov av lokaler ska kartläggas och en planering tas fram, 
för att den utveckling och omställning som är aktuell i olika verksamheter ska ske 
med så gott planeringsunderlag som möjligt. 

 Antalet äldre i kommunen kommer att öka, vilket medför att det är viktigt att alla 
nämnder och styrelser gemensamt bidrar till att förebygga behov av vårdinsatser.  

 Investeringsprocessen ska fortsätta att förbättras och samordnas i syfte att 
säkerställa Heby kommunkoncerns (Heby kommun, Hebyfastigheter AB och 
Hebygårdar AB) framtida investerings- och finansieringsbehov. 

 

Ekonomiska direktiv för arbetet med mål och budget 2023, plan 2024 – 2025 

Med stöd i planeringsdirektivet ska samtliga verksamheter säkerställa en kostnadseffektiv 

verksamhet. I detta ingår att säkerställa att de beslutade medel som ställs till verksamhetens 

förfogande används på ett effektivt sätt. Jämförelser med andra kommuner och inte minst en 

benchmarking med ”goda exempel” ska utgöra ett naturligt inslag i nämndernas löpande arbete. 

Uppdrag och finansiering ska rymmas inom de ramar som politiskt beslutas.  

Tidigt under år 2022 har ekonomisk obalans kunnat konstateras i utbildningsnämndens 

verksamheter. Fördjupade analyser har presenterats för kommunstyrelsen i juni, augusti 

(arbetsmarknadsenheten), september (CLL) och i oktober med anledning av nämndens 

delårsrapportering. Godkända budgetavvikelser motsvarande 12,9 miljoner kronor har 

beslutats eller föreslagits i anslutning till hantering av kvartalsrapport och delårsrapport. 

Kommunstyrelsens och utbildningsnämndens presidier har träffats vid flera tillfällen i syfte att 

säkerställa en gemensam bild av förutsättningarna för verksamheten och den ekonomiska 
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obalans som gällt under 2022. Ingångsvärdena i budget för år 2023 för utbildningsnämnden är 

att uppdrag har kunnat rymmas i föreslagna ramar men med en risk för att negativa avvikelser 

kan komma att uppstå. 

Finansiella mål 

Kommunen har tre finansiella mål. Utvecklingen av de finansiella målen i budgeten planeras 

enligt; 

1) Resultat efter finansnetto i kommunen ska över en fyraårsperiod uppgå till minst två 
procent av skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning (KEU). 
 
 2023, 3,2 procent 
 2024, 2,9 procent 
 2025, 2,8 procent 

 
Målet bedöms kunna infrias under hela budget- och planperioden genom starka resultat åren 

2020, 2021 och 2022. Under budgetåret och det första planåret prognostiseras svagare resultat 

varför det genomsnittliga resultatet försämras. Nivån har dock en marginal till den politiskt 

beslutade nivån för det finansiella målet. 

 
2) Förändringen av skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning (KEU) 

ska vara bättre än förändringen av nettokostnaderna 
 
 2023, skatteutveckling 2,2 procent, nettokostnadsutveckling 8,0 procent 
 2024, skatteutveckling 5,2 procent, nettokostnadsutveckling 3,7 procent  
 2025, skatteutveckling 3,7 procent, nettokostnadsutveckling 0,6 procent 

 

Målet bedöms kunna uppnås för samtliga år utom år 2023. För Heby kommun likväl som för 

hela kommunsektorn prognostiseras år 2023 vara ett finansieringsmässigt svagt år samtidigt 

som ofrånkomliga kostnadsökningar noteras inom exempelvis pensionsområdet genom såväl 

nytt pensionsavtal som underliggande inflationspåverkan genom höjt prisbasbelopp. 

3) Soliditeten i kommunen, inklusive pensionsåtaganden intjänade före 1998, ska förbättras 
och budgeteras så att årlig ökning sker 
 
 2023, 16,5 procent 
 2024, 19,1 procent  
 2025, 25,3 procent 

 
En svag soliditetsutveckling prognostiseras för år 2023 och 2024 för att sedan kunna förstärkas 

för år 2025.  

Givet det samhällsekonomiska läget och rådande osäkerhet på flera områden vilket bland annat 

återspeglas i hög inflationstakt stigande marknadsräntor är det inte omöjligt att kommunen kan 

komma att använda resultatutjämningsreserv år 2023. Beslut om införande av 

resultatutjämningsreserv fattades av kommunfullmäktige i november 2013. Ett ärende om 

riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv har beretts under hösten 

2022 och beslut förväntas komma att fattas av kommunfullmäktige senare under året.   
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Beslutsunderlag 

Ks § 218/2022 
 Tjänsteskrivelse, 28 oktober 2022 
Mål och budget 2023, plan 2024 – 2025, förslag 
Bilaga: taxor och avgifter 2023 
Kfn § 68/2022 
Yttrande 29 september 2022 
Ubn § 114/2022 
 

Förslag 
Marie Wilén (C), Per Sverkersson (S), Daniel Steinmo (MP), Annika Krispinsson (C), Rose-Marie 
Isaksson (S), Per Möller (C), Dick Pettersson (C), Carina Schön (S), Anders Pettersson (S), Göran 
Hillbom (C) och Carl-Otto Bergqvist (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att 
 

 Mål och budget 2023 med plan 2024-2025, med taxor och avgiftsbilaga, daterat 9 
november 2022, antas. 

 Utdebitering av kommunal inkomstskatt med 22,50 kronor per skattekrona. 
 Acceptera att det finansiella målet att ökningstakten för skatteintäkter ska överstiga 

ökningstakten för verksamhetens nettokostnad inte uppnås år 2023. 
 

 

Ändringsförslag och tilläggsförslag 
Jonathan Othén (SD) föreslår kommunfullmäktige att göra följande ändringar och tillägg i 
kommunstyrelsens förslag till Mål och budget 2023, plan 2024-2025: 
 
s. 24 
Nuvarande skrivelse: 
Vård och omsorgsboendet Lövsta kommer efter beslut i VON, mars 2022, om inflyttningsstopp 
på Tallgården att fyllas tidigare än beräknats i och med att Tallgårdens 26 platser tomställs. 
Samtliga platser på Lövsta bedöms därmed behövas redan under 2023. 
 
Ny skrivelse: 
Vård och omsorgsboendet Lövsta kommer efter beslut i VON, mars 2022, om inflyttningsstopp 
på Tallgården att fyllas på tidigare än beräknat i och med att Tallgårdens 26 platser tomställs. 
Samtliga platser på Lövsta bedöms därmed att behövas redan under 2023. 
En utredning skall tillsättas av VON i syfte att säkerställa valfrihet i boendefrågan för brukare på 
vård och omsorgsboendet Tallgården. Samt skyndsamt under 2023 iordningställa en plan på en 
lösning av vård och omsorgsboende i Östervåla. 
 
s. 33 
Nuvarande skrivelse: 
Gator, belysning, broar och väghållarskap 
En besiktning/utredning behöver genomföras för samtliga broar som nämnden ansvarar för så 
att säkerheten kan garanteras och planering genomföras för reinvestering och underhåll. Planen 
är att göra inspektion på samtliga broar under 2022 och fördjupad utredning med konsult år 
2023. Utredning kring väghållarskap i samband med cykelbarhet mellan Morgongåva och 
Vittinge behöver genomföras. Kommunens bestånd av gatubelysning behöver bytas ut och 
moderniseras. För driften så beräknas ingen ökad kostnad förutom en mindre del för 
digitalisering. Driftkostnad också för att digitalt kunna sköta gator och belysning. 
 
Ny skrivelse: 
Gator, belysning, broar och väghållarskap 
En besiktning/utredning behöver genomföras för samtliga broar som nämnden ansvarar för så 
att säkerheten kan garanteras och planering genomföras för reinvestering och underhåll. Planen 
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är att göra inspektion på samtliga broar under 2022 och fördjupad utredning med konsult år 
2023. Utredning kring väghållarskap i samband med cykelbarhet mellan Morgongåva och 
Vittinge behöver genomföras. Kommunens bestånd av gatubelysning behöver bytas ut och 
moderniseras. För driften så beräknas ingen ökad kostnad förutom en mindre del för 
digitalisering. Driftkostnad också för att digitalt kunna sköta gator och belysning. Heby kommun 
ska jobba för att gatubelysningen utefter de statliga vägarna, i bland annat Tärnsjö tätort samt 
kring Östervåla ska hållas tända samt moderniseras vid behov. 
 
s. 30  
Under investeringsbudget gör följande ändring: 
 
Nuvarande skrivelse: 
Skatepark/ Parkourpark 
 
Ny skrivelse: 
Discgolfbanor 
 
s.14 
Nuvarande skrivelse: 
Alla verksamheter förutsätts bedriva verksamheterna på ett kostnadseffektivt sätt. Jämförelser 
ska göras med jämförbara kommuner och åtgärder ska vidtas då väsentliga skillnader i 
kostnadsbild föreligger. För år 2023 är det generella effektiviseringskravet 2,5 procent och för 
åren 2024 och 2025 2,0 procent. 
 
Ny skrivelse: 
Alla verksamheter inklusive kommunens egna koncern samt tjänstemän förutsätts bedriva 
verksamheterna på ett kostnadseffektivt sätt. 
 
Jämförelser ska ställas mot vad kommunen presterade åren innan ”inom ramen av budgeten för 
tidigare år” för att får ett kvalitetslyftande arbete i progress. Jämförelser ska göras med 
jämförbara kommuner var 3:e år. 
 
Samt att för år 2023-2025 är det generella effektiviseringskravet 1 procent. 
 
 
Marie Wilén (C), Dick Pettersson (C) och Annika Krispinsson (C), Carina Schön (S), Göran 
Hillbom (C) yrkar avslag till Jonathan Othén (SD) ändrings- och tilläggsyrkanden.  
 
 

Förslagsordning 
 
Ordförande Olof Nilsson (S) ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordförande ställer samtliga av Jonathan Othéns (SD) ändringsförslag och tilläggsförslag mot 
avslag, och finner att kommunfullmäktige avslår Jonathan Othéns (SD) förslag.  
 

Reservation 
Mattias Widén (SD), Jonathan Othén (SD), Toni Hietakuja (SD), Åsa Eklind (SD), Joel Wåhlén 
(SD), Malin Strömberg (SD), Mikael Ek (SD), Carl-Henrik Andersson (SD), Marga Karttunen (SD) 
och Ing-Mari Fogelberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jonathan Othéns förslag.  
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Delges 
Samtliga nämnder 

Kommundirektör 

Ekonomichef 

Samtliga förvaltningschefer 
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Kf § 116 Dnr KS/2022:96 430 

Anmälan av nya motioner 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Motion om kartläggning och restaurering av våtmarker överlämnas till 
samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 

 

 

Sammanfattning 

Bengt Thalin (V) inkom den 9 november med Motion om kartläggning och restaurering av våtmarker. 
I motionen yrkar Bengt Thalin på att Heby kommun kartlägger vilka områden i kommunen som är 
lämpliga att återskapa till våtmark, samt att kommunen tar fram handlingsplaner för återskapande 
av våtmarker och genomför dessa. 

 

 

Beslutsunderlag 

Motion om kartläggning och restaurering av våtmarker 

 

Delges 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Motionären 
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Kf § 117 Dnr KS/2022:92 512 

Anmälan av nya medborgarförslag 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Medborgarförslag om säkert övergångsställe mellan Heby Skola och Heby Arena överlämnas 
till samhällsbyggnadsnämnden för besvarande. 

 

Sammanfattning 
Barnen på kooperativet Framtiden har inkommit med ett medborgarförslag för övergångsstället 
mellan Heby Arena och riksväg 72. De föreslår flera förändringar för att förbättra säkerheten, som i 

dagsläget upplevs som otrygg. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag - Säkert övergångsställe mellan Heby skola och Heby Arena 

 

Delges 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Kooperativet framtiden 
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Kf § 118 Dnr KS/2022:20 102 

Avsägelser 2022 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Spartak Johansson (SD) entledigas som ledamot i kommunfullmäktige. 

 

 

Sammanfattning 

Spartak Johansson (SD) har skriftligen begärt att få entledigas från sitt uppdrag. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, inkommen 7 november 2022. 

 

Delges 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
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Kf § 119   

Övriga val 
 

Det föreligger inga övriga val. 
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Kf § 120   

Anmälningsärenden 
 

Det föreligger inga anmälningsärenden. 

 

 

 

 

 

 


