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Mål och Budget - Heby kommuns främsta styrdokument 
Mål och budget är Heby kommuns främsta styrdokument och beskriver bland annat hur skattemedlen ska 
användas, vilka prioriteringar kommunen väljer att göra och vad Hebyborna kan förvänta sig av kommunen 
framöver. Här fastställs övergripande inriktningar och mål, uppdrag, skattesats, taxor och avgifter samt hur 
resurser ska fördelas mellan nämnder och förvaltningar. 

Mål och budget innehåller både driftbudget och beslut om investeringar och är kommunens huvudsakliga 
verktyg för planering och styrning av verksamheten. 
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Politisk plattform för perioden 
 

FÖR HEBY KOMMUNS BÄSTA! 
 
Gemensamt ansvar för hållbar tillväxt och ekonomi i Heby kommun nu och i framtiden.  
 
Vi ser att kommunen står inför stora utmaningar när det gäller ekonomi och personalförsörjning, energi- och 
klimatarbete och med anledning av det allvarliga säkerhetsläget i Europa. 2023 och sannolikt 2024 ser sär-
skilt utmanande ut för kommunen, verksamhetsmässigt och ekonomiskt, med anledning av inledande lågkon-
junktur och högre kostnader. 2025 bedöms att bli mera stabilt. Ekonomin behöver långsiktigt hållas stabil 
och fortsätta att stärkas och resurserna ska fördelas solidariskt, samtidigt som medborgarnas behov ska till-
godoses. Vi måste arbeta tillsammans med nya alternativt fler arbetssätt, mer kunskap och samarbete, effekti-
viseringar och digitalisering. 
 
Heby kommun har goda möjligheter att fortsätta växa tack vare det geografiska läget. Vi vill tillvarata de posi-
tiva utvecklingsmöjligheter som finns med ett varierat näringsliv med många småföretag, ett rikt förenings- 
och kulturliv, god tillgång på mark, en fantastisk natur och landsbygd. Vi vill att fler företag och människor 
ska bosätta sig i kommunen. Det skapar ekonomiska förutsättningar att bedriva en bra förskola, skola, vård 
och omsorg.  
 
Socialdemokraterna och Centerpartiet har bildat ett stabilt styre, som genom valteknisk samverkan med 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet, ger majoritet. Vi vill stärka Heby kommuns ekonomi och fortsätta växa håll-
bart. Arbetet ska utgå från Agenda 2030 och Barnkonventionen. Vi vill samarbeta med alla goda krafter i 
Heby kommun. Människors lika rätt och värde är grunden för vår politik.  
 

Agenda 2030-arbetet ska utvecklas  
Vi vill arbeta för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar kommun enligt Agenda 2030. 
Kommunen ska fortsätta att vara en föregångare för att ställa om energi- och transportsystem så att de drivs 
med förnybar energi. Vi ska arbeta för att fler ska cykla, och åka buss och tåg till utbildning och jobb samt att 
fler laddstationer installeras. Vi ska värna den biologiska mångfalden i den kommunägda skogen, marken och 
i det öppna landskapet. Att skydda kommunens vattentillgångar är ett prioriterat område. Arbetet med social 
hållbarhet utvecklas genom ett ökat samarbete inom kommunen och att resurser tillsätts till så kallade soci-
ala investeringar. 
 

Förskola, skola och omsorg ska vara utformade utifrån individens behov 
Vi har beslutat att alla skolor ska vara kvar och tillsammans med förskolorna öka attraktiviteten att bo i kom-
munen. Vi bygger ny förskola och skola i Vittinge. Därefter ska ny förskola byggas vid skolan i Harbo, och en 
ny/ombyggnation sker i skolan. Det ska erbjudas en bra förskola och skola med kvalité och en trygg arbets-
miljö för både elever och personal. Kunskapsresultaten ska höjas. Arbetet ska fortsätta med giftfri förskola 
och gröna skolgårdar. Andelen närodlad mat ska öka i förskola, skola och äldreomsorg.  

 
Det ska vara tryggt att åldras i Heby kommun  
När en person har behov av hemtjänst och vård- och omsorgsboende ska det erbjudas. Sociala mötesplatser 
och fler boendeformer ska erbjudas i den mån det är möjligt. Det påbörjade utredningsarbetet mellan Heby-
gårdar AB och Vård- och omsorgsnämnden om ett äldreboende i norra kommundelen ska fortsätta. 
 

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare  
Det är viktigt att alla anställda i Heby kommun känner delaktighet, optimism och framtidstro. Kommunen be-
höver bli en ännu attraktivare arbetsgivare. Frisknärvaron ska öka vilket är bra för individen, och det ger en 
stabilare bemanning och den goda arbetsplatsen stärks.  
 

Företagsklimatet ska bli bättre  
Fyra av fem nya jobb skapas i småföretag och all kommunal verksamhet ska ha ett positivt förhållningssätt till 
företagande, för att företagsklimatet ska bli bättre. Upphandlingar av kommunala varor och tjänster ska om 
så är möjligt vara utformade så att lokala företag ska kunna delta. Entreprenörskap i skolan ska främjas och 
utgå från Agenda 2030. 
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Förutsättningarna för att bygga ska vara bra  
Vi ska arbeta för att det ska finnas en god planering för att bostäder ska kunna byggas och företag ska kunna 
etablera sig där behov och intresse finns. En ny översiktsplan ska tas fram där varje område och orts unika 
karaktär tas tillvara. Framtidens bygge ska vara cirkulärt och använda klimatsmarta material och transporter. 
  

Föreningsbidraget ska stödja ett aktivt föreningsliv  
Heby kommun har ett mycket rikt förenings-, kultur- och idrottsliv som gör att kommunen växer. Alla, unga 

som gamla ska ha rätt till en aktiv fritid. Möjlighet till idrott, motion och föreningsverksamhet ska finnas i alla 

människors närområde. Föreningsbidraget ska stimulera föreningar att ha verksamhet för alla på lika villkor. 
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Så styrs Heby kommun 

Organisation- nämnder och förvaltningar 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige är den kommunala motsvarigheten till riksdagen och därmed kommunens högsta beslu-
tande organ. Fullmäktige bestämmer själv hur många ledamöter fullmäktige ska bestå av, men kommunalla-
gen reglerar att antalet ska vara ett udda tal. I Heby kommun består fullmäktige av 41 ledamöter. 

Ledamöter till fullmäktige utses efter allmänna val som genomförs vart fjärde år, samtidigt som riksdags- och 
landstingsval. Kommunfullmäktige tillsätter i sin tur kommunstyrelse och de nämnder som behövs för att 
fullgöra kommunens uppgifter. Fullmäktige bestämmer nämndernas verksamhetsområden och inbördes för-
hållanden samt beslutar i ärenden om mål, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. 

Fullmäktige sammanträder i Folkets hus i Heby minst sex (6) gånger per år. Sammanträdena är öppna för all-
mänheten och direktsänds via webbradio som nås via kommunens hemsida www.heby.se. 

Revisorer 

Kommunens revisorer utses av kommunfullmäktige och är sju till antalet. De tar i sin granskning hjälp av sak-
kunniga revisorer i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Revis-
ionens uppgift är att varje år granska både den kommunala verksamheten och som lekmannarevisorer även 
de kommunala bolagens verksamheter. Syftet är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 
ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De granskar även om räkenskaperna är rättvisande och om 
den interna kontrollen är tillräcklig. 

Kommunstyrelse 

Kommunstyrelsen fungerar som kommunens regering. Styrelsen leder och samordnar förvaltningen av kom-
munens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet och de kommunala bolagen. Sty-
relsen följer frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning, bereder eller yttrar 
sig i ärenden till fullmäktige, tar hand om den ekonomiska förvaltningen samt verkställer fullmäktiges beslut. 
De ansvarar för att det finns en fungerande planerings- och uppföljningsprocess och samordnar detta arbetet 
mellan nämnderna. Kommunstyrelsen har en ledande och samordnande roll och har tolkningsföreträde om 
olika delar i organisationen inte är överens om tolkningar och tillämpningar. Kommunstyrelsen följer upp 
kommunens alla verksamheter likväl som den egna i enlighet med reglementet. Kommunstyrelsen består av 
11 ledamöter. Under styrelsen finns förvaltning med anställda tjänstemän. 

Nämnder 

Kommunens politiska organisation är fastställd av kommunfullmäktige. I Heby kommun finns förutom kom-
munstyrelsen fem nämnder. För alla nämnder finns ett reglemente som anger vilket ansvarsområde varje 
nämnd har. Nämnderna ska följa de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och det ska ske inom de 
ekonomiska ramar som kommunfullmäktige angivit. Nämnderna är ansvariga gentemot fullmäktige och ska 
regelbundet rapportera om sin verksamhet till fullmäktige. Nämnderna har också att se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig. Nämnderna ansvarar även för finansiering av verksamheter som utförs i extern drift. 
Antal ledamöter bestäms av fullmäktige. Nämnderna har förvaltningar och anställda tjänstemän. 

Kommunala bolag 

Kommunen får efter beslut i fullmäktige lämna över vården av en kommunal angelägenhet till ett bolag. För 
helägda bolag ska fullmäktige fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, utse samtliga styrelse-
ledamöter och se till att fullmäktige får ta ställning i beslut av principiell art eller av större vikt. Kommun har 
valt att driva delar av sin verksamhet i bolagsform. 

Hebyfastigheter AB och Hebygårdar AB, 100 procent 

Sala Heby Energi AB 12,5 procent 

Kommunalförbund, gemensam nämnd och samordningsförbund 

Samverkan mellan kommuner och regioner kan ske i flera former bland annat genom kommunalförbund, ge-
mensam nämnd och samordningsförbund. 

Kommunal förbund 

Kommunalförbundet är en offentlig rättslig juridisk person som har egen rättskapacitet och är fristående i 
förhållande till sina medlemskommuner. Organisatoriskt är de uppbyggda på i princip samma sätt som en 
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kommun. 

Heby kommun är medlem i kommunalförbundet VafabMiljö som tar hand om sophanteringen i kommunen. 

Gemensam nämnd 

En kommun kan tillsammans med andra kommuner bilda så kallade gemensamma nämnder som behövs för 
att fullgöra kommunens uppgifter enligt särskilda författningar och för verksamheten i övrigt. En gemensam 
nämnd är, i motsats till kommunalförbund inte en egen juridisk person utan ingår i en av de samverkande 
kommunernas politiska organisation. Heby kommun ingår i följande gemensamma nämnder. 

 Gemensam IT nämnd med Knivsta, Östhammars, Tierp och Älvkarleby kommun 
 Uppsala läns överförmyndarnämnd 

Samordningsförbund 

Ett samordningsförbund är ett fristående organ för möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser 
både operativt och strukturellt. 

Heby kommun är medlem i Samordningsförbundet Uppsala läns Samordningsförbund. 
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Styrmodell och styrkedja 

I Heby kommun tillämpas mål- och resultatstyrning. Mål- och resultatstyrning är politikens verktyg för att 
styra kommunen. Kommunens förtroendevalda ansvarar för att prioritera och formulera långsiktiga mål för 
nämnderna och kommunen som helhet. Kommunens förvaltningar/verksamheter arbetar sedan för att uppnå 
de politiska mål som kommunfullmäktige och nämnder fattat beslut om. Målen i Heby kommun ska ha ett tyd-
ligt fokus på nyttan som skapas för våra medborgare och på de som använder våra tjänster. Kommunens styr-
kedja ser ut på följande sätt: 

Visionen 

Visionen beskriver ett önskat framtida tillstånd och visar färdriktning och ambitionsnivå för hur vi vill att det 
framtida Heby Kommun ska se ut. Visionen ska engagera och vara en plattform för vårt strategiska arbete 
med att utveckla kommunen, inte bara för den kommunala organisationen utan även för näringsliv, organi-
sationer, föreningar och andra samhällsföreträdare. 

Inriktningarna 

Inriktningarna är kommunfullmäktiges styrning av kommunens verksamhet och tar sin utgångspunkt i kom-
munens vision. Inriktningarna är av långsiktig karaktär och pekar ut de övergripande områden som är priori-
terade i kommunen. Inriktningarna gäller för samtliga nämnder och bryts på nämndnivå ned till effektmål för 
nämndens arbetsområde. 

Effektmål och uppdrag 

Effektmålen är mål som tydliggör hur nämnden ska bidra till inriktningarna. Effektmålen visar vägval och 
riktning. Effektmålen är även nämndens styrning av förvaltningarna och ska uttrycka vad nämnden vill att 
förvaltningen prioriterar, samt vilken effekt man vill se att förvaltningens arbete genererar. Uppdrag är också 
nämndens styrning av förvaltningen, men mer avgränsade än mål och kan i undantagsfall ges under löpande 
verksamhetsår exempelvis utifrån särskilda händelser, nya regeringsuppdrag eller ny lagstiftning. 

Inom några områden har styrelsen och nämnderna beslutat om gemensamma effektmål. De gemensamma ef-
fektmålen syftar till att ge mer kraft och samverkan i styrningen av frågor och utmaningar som spänner över 
flera nämnders och styrelsens ansvarsområden, och skapar förutsättningar för ett stärkt samarbete inom 
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dessa områden. Vilka nämnder som omfattas av ett gemensamt effektmål beror på målets innehåll. Nämn-
derna och styrelsen anger mått för effektmålen utifrån vad som utgör vardera parts bidrag i den gemen-
samma strävan mot målets uppfyllande. 

Verksamhetsmål 

Förvaltningen tar fram verksamhetsmål med aktiviteter för att tydliggöra hur verksamheten ska bidra till och 
nå effektmålen. Förvaltningen kan även prioritera ytterligare områden som är viktiga för utvecklingen av 
verksamheten, som inte kopplar direkt mot ett effektmål. Enheterna bryter i sin tur på samma sätt ned målen 
i sina verksamhetsplaner. 

Styrande dokument i kommunen 

All styrning och ledning utgår från kommunens styrmodell och styrkedja. Kommunfullmäktige styr också 
med hjälp av olika styrdokument. Styrdokument är verktyg för att förverkliga de politiska målen och beslu-
ten. 

Det finns i Heby kommun fyra olika grupper av styrande dokument, organiserande, aktiverande, normerande 
och regler för medborgaren. Heby kommuns reglemente anger vilken organisatorisk nivå som får fatta beslut 
om respektive styrande dokument. 

 

Regler för budgetering och uppföljning 

Långsiktigt hållbar ekonomi 

Hållbar ekonomisk utveckling är en av förutsättningarna för välfärd och behövs för att säkra människors 
jobb, försörjning och sociala trygghet. En hållbar ekonomi innebär att kostnaderna inte överstiger intäkterna 
och att kostnaderna inte överförs på kommande generationer. Samtidigt måste det finnas utrymme för både 
kvalitetsförbättringar och nödvändiga investeringar i den växande kommunen. Heby är en kommun där före-
tag ges förutsättningar att starta och växa. Kommunens resurser ska fördelas jämställt. Kvinnor och män, 
flickor och pojkar, har lika rättigheter och ska ges lika villkor och möjligheter att själva forma sina liv och bi-
dra till samhällets utveckling. 

Övergripande principer 

Övergripande principer för kommunens arbetssätt ska återspeglas i kommunens styrning av ekonomi och 
verksamheter. Det innebär att ansvar och befogenheter ska, så långt som möjligt, ligga där beslutet fattas. Det 
innebär även att ledningsfunktionerna på alla ansvarsnivåer ska styra och samordna planering och uppfölj-
ning av både verksamhet och ekonomi. 

Den ram som tillsammans med driftsintäkter och övrig kommunal finansiering, anger det högsta belopp 
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nämnden får förfoga över. 

Utökning av ram medges i princip inte under löpande budgetår. 

Ekonomistyrregel 

Tillgängliga resurser är ram för möjlig verksamhet. Verksamheten ska således bedrivas inom befintligt finan-
siellt utrymme även om det medför att de i budgeten angivna målen och riktlinjerna inte kan uppnås. 

Vid konflikt mellan mål och resurser gäller: 

 Avvikelser ska i första hand hanteras med de budgeterade och tilldelade resurser som verksamheten 
fått. 

 Varje budgetansvarig arbetsledare/chef ansvarar för att utforma verksamheten inom beslutade ra-
mar. 

 Mål kan behöva modifieras eller måluppfyllelsen skjutas framåt i tiden för att utforma verksamheten 
inom ramen för tillgängliga ekonomiska resurser. 

 Ingen förvaltning, verksamhet eller enhet har rätt att överskrida budgeten utan särskilt beslut på 
högre nivå. Högre instans måste då besluta om omprioritering av medel mellan verksamheter eller 
enheter. 

Budgetuppföljning 

Alla i Heby kommuns organisation som genom beslut eller avtal, tilldelats verksamhets‐ eller ekonomiskt an‐
svar ska aktivt arbeta med styrning och uppföljning. Det innebär att fortlöpande följa upp, analysera och vid 
behov vidta nödvändiga åtgärder för att nå både verksamhetsmässiga och ekonomiska mål. 

Den löpande budgetuppföljningen innehåller fyra huvudmoment: 

1. Jämförelse dels mellan uppnådda och åsyftade verksamhetsresultat, dels mellan faktiska och beräk-
nade intäkter och kostnader. 

2. Analys av förekommande avvikelser mellan budget och utfall. 
3. Prognos av intäkts-, kostnads‐ och verksamhetsutfall för återstoden av budgetperioden. 
4. Förslag till åtgärder för att styra intäkts-, kostnads‐ och verksamhetsutfallet i rätt riktning. 

Koncernnyttan 

Koncernnyttan gäller för alla beslut, det vill säga aktiviteter i enskilda verksamheter, ska hanteras så att de 
skapar bästa möjliga värde för den kommunala koncernen. Med kommunal koncern avses styrelse, nämnder 
och bolag som ingår i Heby kommunkoncern. 

Investeringar 

Kommunfullmäktiges beslut om investeringsram innebär att ramarna är beslutade, investeringar över 500 
tusen kronor behöver dock ett särskilt igångsättningsbeslut av respektive nämnd innan slutligt beslut. Det 
aktuella bokföringsårets pågående investeringar som inte kommer att färdigställas inom kalenderåret ska 
flyttas över budgetmässigt till nästkommande budgetårs övriga investeringar. Vid fastställande av årsredovis-
ning kommer det slutliga investeringsbeloppet som flyttas över att beslutas. 
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Förutsättningar inför planperioden 2023-2025 

Planeringsdirektiv och omvärldsanalys för mål och budget 2023 

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 övergri-
pande 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, mil-
jön 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. 

 Det avgörande för kommuner är att klara av att bemanna verksamheter med kompetenta medarbe-
tare 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 tillhanda-
håller modernt stöd och moderna tjänster. Heby kommuns förutsättningar och förmågan att tillhan-
dahålla dessa tjänster behöver stärkas. 

Social hållbarhet 

 Nämnder och styrelser ska bidra till arbetet med sociala investeringar. Syftet med dessa är att för-
bättra barn och ungas chanser att klara grundskolan, samt att rusta unga vuxna och vuxna för arbets-
marknaden 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 kom-
muns 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 ut-
veckling 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 sty-
relser gemensamt bidrar till att förebygga behov av vårdinsatser. 

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

Befolkningsutveckling 

Kommunen har inför mål och budget 2023 till 2025 tagit fram en ny befolkningsprognos som omfattar peri-
oden 2021 till 2040. Prognosen utgår från befolkningsutfall per 31 december 2021 och omfattar ett underlag 
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som sorterar på olika åldersintervall, kön och geografisk fördelning på tätort och glesbygd. Den aktuella pro-
gnosen bygger på antaganden om inflyttning och omflyttning, födelsetal och avlidna, bostadsbyggande etce-
tera i kommunen. 

Den aktuella prognosen innebär en befolkningsökning till 15 939 invånare år 2040 vilket är 276 invånare fler 
än den prognos som upprättades till stöd för föregående mål och budget 2022 - 2024. Under perioden förvän-
tas antalet invånare öka med 1 635 invånare vilket innebär en genomsnittlig ökning med 86 invånare per år. 

Under den aktuella perioden prognostiseras följande förändringar för olika åldersintervall av vikt för plane-
ringen. 

Förändring/antal per år 2023 2024 2025 

Förskola 7 20 -3 

Förskoleklass 6 -5 22 

Grundskola 16 44 13 

Gymnasium 21 8 42 

Ålder 20 - 64 54 74 86 

Ålder 65 - 74 -29 19 -15 

Ålder 75 - 84 51 57 45 

Ålder 85 - 5 6 3 

summa: 131 223 193 

  

Antal invå-
nare 

År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 

Totalt 14 303 14 545 14 675 14 901 15 098 15 154 

0 år 161 142 141 143 146 147 

1 -5 år 799 841 848 868 865 873 

6 år 175 169 175 170 192 171 

6 -12 år 1 186 1 202 1 218 1 233 1 263 1 266 

7 -15 år 1 473 1 535 1 551 1 595 1 608 1 631 

16 -18 år 452 450 467 492 525 528 

19 -64 år 7 724 7 835 7 894 7 952 8 047 8 049 

65 -79 år 2 582 2 602 2 601 2 644 2 648 2 659 

80 -89 år 784 810 829 863 889 923 

90 - 153 160 168 174 176 174 

Vid upprättande av mål- och budgetdokument under hösten 2022 noteras att befolkningsökningen under 
2022 har avstannat avläst i SCBs prognos vid halvårsskiftet. Det innebär att prognosen i den nedre tabellen 
för perioden från 2022 och framåt kommer att behöva anpassas till en lägre nivå. I budget 2023 kommer det 
vara av stor vikt att analysera eventuella förändringar i de olika åldersintervall som framgår av den övre ta-
bellen. 

Budgetförutsättningar 

Prognos 2022 
Kommunens prognostiserade årsresultat uppgår till 54 miljoner kronor för 2022 utifrån den prognos som 
upprättats i delårsrapporten efter årets första åtta månader. 

Kommunal skattesats 
Den kommunala skattesatsen föreslås vara oförändrad med 22,50 kronor per skattekrona. En justering av 
skattesatsen med 10 öre motsvarar drygt 3 miljoner kronor. 

Politiska satsningar 
Investeringar för hållbar tillväxt i kommunkoncernen uppgår till ungefär 451,4 miljoner kronor för budget- 



 

Kommunfullmäktige, Mål och budget 2023, plan 2024-2025 13(52) 

och planperioden. De största investeringarna sker i Hebyfastigheter AB och omfattar bland annat förskola och 
skola i Vittinge och i Harbo. Hebygårdar AB planerar bland annat att bygga hyresbostäder i Morgongåva och i 
Heby. Beroende på marknad och finansiering kan delar av investeringsprogrammen komma att skjutas på 
framtiden. 
 
Investeringar kommer att ske i utomhusmiljöer och i en gång- och cykelväg mellan Morgongåva och Vittinge. 
Kommunen kommer även att satsa på digitalisering av tjänster och verksamhet. 

Under slutet av 2022 planeras kommunen få tillgång till det nya vård- och omsorgsboendet Lövsta som är 
planlagt för 60 vårdplatser och 20 korttidsplatser. Från fastigheten kommer även delar av öppenvårdsverk-
samhet att utgå och den kommer att inrymma ett modernt kök. De första boende/hyresgästerna planeras 
flytta in från mitten av januari 2023. Planläggning pågår i syfte att säkerställa att befintliga vårdplatser i kom-
munen används optimalt och på ett kostnadseffektivt sätt. 

Sociala investeringar 
De sociala investeringarna är främst inriktade på förebyggande insatser för barn, ungdomar och unga vuxna. 
Målsättningen är att insatserna ska bidra till att undvika ett utanförskap och istället bidra till att ge förutsätt-
ningar för genomförd skolgång och en etablering på arbetsmarknaden. I ramarna för 2023 till 2025 finns 4,0 
miljoner kronor per år avsatt till sociala investeringar. 

Utvecklingsinsatser 
I ramarna finns 2,5 miljoner kronor avsatta per år 2023-2025 för utvecklingsinsatser, de är främst till för att 
digitalisera den kommunala verksamheten samt för att utveckla samarbetet med övriga kommuner i region 
Uppsala. 

Vård- och omsorgsverksamhet 
För vård- och omsorgsverksamheten föreslås en nivåhöjande satsning inom äldreomsorgen kopplat till det 
nya vårdboendet som startas upp under 2023. För budgetår 2023 innebär det att drygt 25 miljoner kronor 
tillförs verksamhetens budget. 

Utbildningsverksamhet 
För utbildningsverksamheten tillförs 4,6 miljoner kronor till gymnasieverksamheten och 2 miljoner kronor 
till grundsärskolan. Medel för tillkommande hyreskostnad genom nya förskolor/skolor i Vittinge respektive 
Harbo ingår under planperioden. 

Strategisk vattenförsörjning 
Samhällsbyggnadsnämnden får utökad ram på 0,6 miljoner kronor för år 2023 för att arbeta med strategisk 
vattenförsörjning. 

Lönesatsning 
I budgetramarna finns avsatt 1,8 miljoner kronor inklusive PO-pålägg för 2023, vilket motsvarar helårseffekt 
av 2022 års satsning samt ytterligare en satsning med 0,8 miljoner kronor för 2023. Aktuella medel är till 
personalutskottets förfogande för extra lönesatsning vilka redovisas under finansförvaltning. 

Gemensam support och driftsorganisation 
Den tillfälliga förstärkningen med 2,0 miljoner kronor för gemensam IT-organisation förlängs till att omfatta 
år 2023. Aktuella medel reduceras i kommunstyrelsens budget för 2024. 

Beredskap 
Kommunstyrelsen får en ramhöjande satsning på 0,4 miljoner kronor för beredskapsarbete från år 2023. 

Kapellvägen 
Kommunstyrelsen får en ettårig satsning år 2024 för Kapellvägen på 0,2 miljoner kronor. 

Tjänsteman i beredskap 
Kommunstyrelsen tillförs nivåhöjande satsning om 0,4 miljoner kronor från år 2024 

Kultur- och fritidsverksamheten 
Tillförs 0,6 miljoner kronor för tillkommande hyreskostnad genom renovering och ombyggnation av simhal-
len i Heby Arena. Åtgärderna ska innebära en mer modern och attraktiv anläggning. 

Skatteutveckling 
Som underlag för att räkna fram skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning har pro-
gnosen från Sveriges kommuner och regioner, SKR, per den 20 oktober använts. Vid beräkning av skatteun-
derlaget antas att befolkningen ökar med 100 personer per år, antagandet är mer försiktigt än den befolk-
ningsprognos som är framtaget till stöd för verksamhetsmässiga volymökningar. En förändring med 10 per-
soner motsvarar cirka 0,7 miljoner kronor. 
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Skatteunderlagsprognosen vilar på ett samhällsekonomiskt scenario där nuläget präglas av den kritiska om-
världssituationen, en hög inflationstakt och stigande räntor. SKR anger att skatteunderlagsprognosen vilar på 
en prognos med ett medelfristigt scenario fram till 2025 där svensk ekonomi når normalkonjunktur mot slu-
tet av perioden. 

Ramtilldelning 
Vid beräkning av nämndernas ramar har den budgeterade kostnadsnivån för 2022 använts som utgångs-
punkt. 

Pris och löneökningskompensation 
Samtliga verksamheter har fått pris- och löneökningskompensation som utgår från prisindex för kommunal 
verksamhet, PKV, för 2023 3,4 procent, 2024, 2,7 procent och 2025 2,7 procent. Kommunen har använt PKV 
exklusive PO-effekt för 2023 och uppgifter från april vad gäller år 2024 samt 2025. Den pensionseffekt som 
uppstår i personalomkostnadspålägget har kommunen hanterat via finansförvaltning och delvis via PO-på-
lägg. 

Volymkompensation 
Volymkompensation för år 2023-2025 är för skolan och äldreomsorgen beräknad utifrån ålder med stöd i 
den befolkningsprognos som kommunen tagit fram 1 april 2022. Totalt för utbildningsnämnden utgår en vo-
lymkompensation med 5,6 miljoner kronor och för vård och omsorgsnämnden motsvarar med 4,6 miljoner 
kronor. Övriga nämnder ges en generell volymkompensation utifrån befolkningsprognos. Samhällsbyggnads-
nämnden erhåller extra volymsatsning 0,3 miljoner kronor för nya gators drift samt kapitalkostnader årligen.  

Val 2022 
Valnämndens tilldelade medel om 0,3 miljoner kronor för valet 2022 reduceras 2023. Inför 2024 tilldelas en 
budget med 0,3 miljoner kronor för EU-valet. Dessa reduceras sedan 2025. 

Pensionskostnader 
Som underlag för beräkning av pensionskostnadsutvecklingen har KPA pensionsprognos från augusti 2022 
använts. 

Internränta 
Internräntan följer SKRs rekommendationer och fastställs till 1,25 procent för 2023, vilket är 0,25 procenten-
heter högre än 2022. Den föreslagna internräntan bygger på kommunsektorns egna upplåningskostnader. 

Kostnadseffektivitet och besparingskrav 
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.. 

Koncernbolagen 
Hebygårdar AB skall årligen generera en direktavkastning på minst fem procent på bokfört värde. 

Hebyfastigheter AB ska stödja verksamheten med att förvalta kommunens verksamhetslokaler för dess kärn-
verksamhet på ett kostnadseffektivt och kvalitetsmedvetet sätt. Bolaget ska generera en vinst för att klara en 
långsiktig och ändamålsenlig förvaltning av kommunens verksamhetslokaler. 

Borgensavgiften fastställs till 0,35 procent och beräknas på under året genomsnittligt lånebelopp. 

Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 25 procent för Hebyfastigheter AB och till minst 20 procent för He-
bygårdar AB. 

Hebyfastigheter AB får i uppdrag att tillsammans med kommunens verksamheter minska antalet kvadratme-
ter i skollokaler och därmed kostnaden per elev samt i kontorslokaler minska antalet kvadratmeter per an-
ställd i kommunen. Inriktningen är att i största möjliga mån använda koncernens lokaler. 

Hebyfastigheter AB ska tillsammans med Heby kommun utveckla den samlade styrningen utifrån ett kon-
cernperspektiv. Det omfattar stärkta gemensamma rapporteringsformer och rutiner kring planering, budge-
tering och löpande uppföljning. Samarbetet kring investeringsverksamhet ska stärkas mot bakgrund bland 
annat av de behov av såväl underhåll, ny- och ombyggnationer som finns i kommunens samlade fastighetsbe-
stånd. 

Borgensavgift övriga 

Vad gäller borgensavgifter för övriga avgörs avgiften med stöd i en samlad bedömning som utgår från mark-
nadsräntor, kapitalbindning och kreditvärdighet hos bolaget/motparten. För närvarande är borgensavgift 
aktuella även för Sala Heby Energi AB och för kommunalförbundet VafabMiljö. 
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Balanskravsresultat 
Enligt 11 kap. 10 § LKBR ska uppgifter om årets resultat efter balanskravsjusteringar och balanskravsresulta-
tet redovisas i förvaltningsberättelsen. Vidare framgår att vid beräkningen av balanskravsresultatet, som är 
kopplat till kommunallagens balanskrav, ska årets resultat rensas för vissa poster som inte härrör från den 
egentliga verksamheten. Ett negativt balanskrav ska enligt kommunallagen regleras inom tre år. Kommunens 
balanskravsresultat är positivt samtliga år för planperioden. 

Kommunfullmäktige har beslutat om införande av resultatutjämningsreserv, RUR, i november 2013. Det har 
fram till nu inte gjorts någon avsättning till RUR. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjäm-
ningsreserv har tagits fram och förslag till beslut presenteras för fullmäktige i november 2022. Prognoser 
över resultatet 2022 ger indikationer på att det kommer att finnas en möjlighet att göra avsättning till RUR 
vid beslut om årsredovisning 2022. År 2023 förväntas finansieringen för kommunsektorn bli svagare vilket 
innebär att det kan finnas behov för Heby kommun att kunna utnyttja RUR år 2023 för att överbrygga en ne-
gativ konjunktur och bibehålla sammantagen god ekonomisk hushållning i verksamheten. 
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Kommunens prioriterade utvecklingsområden 

Inriktningar för alla nämnder och bolag 

Heby kommuns inriktningar 2022-2024 

 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 eko-

nomi. 
 Heby kommun ska ha en ekologisk hållbarhet och bidra till ett fossilfritt, resurseffektivt och klimat-

anpassat samhälle. 

Finansiella mål 

För att kunna möta framtidens utmaningar, inte minst de demografiska, behövs en ekonomisk hållbarhet. Den 
ekonomiska planeringen för planperioden ska därför ha fokus på ekonomisk styrning i syfte att stärka Heby 
kommuns resultat och finansiella ställning både på lång och kort sikt. 
 
Kommunen har tre finansiella mål som tillsammans ska bidra till ekonomiskt resultat, stärkt ekonomisk ställ-
ning och hållbar tillväxt: 

1. Resultat efter finansnetto i kommunen ska över en fyra års period uppgå till minst två procent av 
skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning (KEU). 

2. Förändringen av skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning (KEU) ska vara 
bättre än förändringen av nettokostnaderna. 

3. Soliditeten i kommunen, inklusive pensionsåtaganden intjänade före 1998, ska förbättras och budge-
teras så en ökning sker årligen. 

Utvecklingen av de finansiella målen i budgeten planeras enligt; 

1) Resultat efter finansnetto i kommunen ska över en fyra års period 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 

Det innebär att det finns förutsättningar för att målet kan uppfyllas. 

2) Förändringen av skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning (KEU) ska vara bättre 
än förändringen av nettokostnaderna. 

 2023 skatteutvecklingen 2,2 procent, nettokostnadsutvecklingen 8,0 procent, jämfört med delårsrap-
portens helårsprognos 

 2024 skatteutvecklingen 5,2 procent, nettokostnadsutvecklingen 3,7 procent 
 2025 skatteutvecklingen 3,7 procent, nettokostnadsutvecklingen 0,6 procent 

Det innebär att mål 2 i budgeten uppfylls för samtliga år utom 2023. 

3) Soliditeten i kommun, 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 

Budgeterat resultat är positivt samtliga år vilket innebär att soliditeten borde förbättras och målet är uppfyllt. 
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Nämndernas planering och ekonomiska ramar 

Kommunfullmäktige 

Ansvarsområde 

Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige, som kan beskrivas som kommunens ”riksdag”. 
Kommunfullmäktige i Heby har 41 ledamöter. Dessutom finns under den här mandatperioden 25 ersättare. 
Kommunfullmäktige lägger fast övergripande mål och riktlinjer för verksamheten och beslutar bland annat 
om: 

 budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor 
 val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar 
 folkomröstning i kommunen 

I enlighet med kommunallagen (2017:725) har kommunfullmäktige det samlade ansvaret för den kommu-
nala verksamheten och styr kommunstyrelsen, kommunens nämnder och bolag. Kommunfullmäktige fördelar 
anslagen till kommunstyrelsen och nämnderna. 

Ekonomisk ram 

Härledning ekonomisk ram Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Nettokostnadsram föregående år -2,6 -2,6 -2,7 -2,8 

Förändrat PO 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pris- och löneuppräkning -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Effektiviseringskrav 2,5%, 2,0%, 2,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nettokostnadsram -2,6 -2,7 -2,8 -2,9 

 

Revisionen 

Ansvarsområde 

Revisionen är ett demokratiskt kontrollinstrument som granskar den kommunala verksamheten på uppdrag 
av kommunfullmäktige. Revisionen är oberoende samt arbetar objektivt och förutsättningslöst. 

Revisorerna är kommunfullmäktiges och medborgarnas instrument för den demokratiska kontrollen. De har 
därmed en viktig funktion i den kommunala självstyrelsen. 

Revisionen syftar ytterst till att ge kommunfullmäktige underlag för ansvarsprövningen. 

Revisorernas åligganden regleras av kommunallagen, revisionsreglementet och god revisionssed. 

Revisorernas uppdrag enligt kommunallagen (12 kap 1 §) är bland annat: 

 att årligen, i den omfattning som följer av god revisionssed, granska all verksamhet som bedrivs 
inom kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsområden 

 att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsstäl-
lande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom kommun-
styrelsen och nämnderna är tillräcklig. 

Ekonomisk ram 

Härledning ekonomisk ram Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Nettokostnadsram föregående år -1,0 -1,1 -1,1 -1,1 

Förändrat PO 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pris- och löneuppräkning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Dubbla revisioner 0,0 -0,1 0,1 0,0 
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Härledning ekonomisk ram Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Riktad satsning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Effektiviseringskrav 2,5%, 2,0%, 2,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nettokostnadsram -1,1 -1,1 -1,1 -1,2 

  

Kommunstyrelsen 

Nämndens prioriteringar 

Nämndens prioriteringar med stöd i lämnade direktiv, nya lagkrav, volymökningar utöver befolkningsut-
vecklingen framgår enligt nedan för budget och planperiod. 

I korthet föreslår styret att dessa poster prioriteras 2023 

 Myggbekämpning, nivåhöjande 0,63 miljoner kronor 
 Samsourcing IT, engångskostnad 2 miljoner kronor 
 Visselblåsarfunktion, nivåhöjande, 0,1 miljoner kronor 
 Budget och skuld, nivåhöjande, 0,3 miljoner kronor 
 Finansförvaltningen, förändring pension, nivåhöjande, 10 miljoner kronor 
 Feriepraktik, nivåhöjande, 0,3 miljoner kronor 
 Utvecklingsmedel, nivåsänkande - 0,5 miljoner kronor. Samtidig omfördelning av 2,4 miljoner kronor 

till nämnderna SBN/KFN, UN, VON och KS med 0,6 miljoner kronor vardera till respektive 
nämnd/nämnders ram 

 Omställningskostnad, nivåsänkande, -1,5 miljoner kronor 
 Förstärkning arbetsmarknadsenheten, nivåhöjande, 0,3 miljoner kronor 

Styret föreslår dessa prioriteringar 2024 

 Samsourcing, engångskostnad (minskning) -2 miljoner kronor 
 Kompetensförsörjningsstrateg, nivåhöjande 0,22 miljoner kronor 
 Beredskap (fortsatt utbyggnad av reservel), 0,15 miljoner kronor 
 E-plattform, ökad kostnad, nivåhöjande, 0,15 miljoner kronor 
 Sociala investeringar, nivåhöjande, 0,5 miljoner kronor 
 Utvecklingsmedel, nivåhöjande, 0,5 miljoner kronor 
 Valnämnd med anledning av EU-val, engångskostnad, 0,3 miljoner kronor  

Styret föreslår dessa prioriteringar 2025 

 Valnämnd, minskning av engångskostnad, -0,3 miljoner kronor 
 Beredskap (fortsatt utbyggnad av reservel), 0,2 miljoner kronor 

Hållbar tillväxt 

I den pågående uppbyggnaden av totalförsvaret behöver kommunstyrelsen förbättra sin förmåga att säkra 
samhällsviktig verksamhet, vilket utgör en stor del av vad en kommun utför. I händelse av kris eller krig kom-
mer varje kommun utsättas för påfrestningar av olika slag som gör att drift av samhällsviktig verksamhet för-
svåras. Det kan handla om brist på personal, samhällsstörningar, brist på el eller vatten eller att kritiska verk-
samhetssystem försätts ur bruk. Kommunstyrelsen behöver förbättra kommunens förmåga att leverera sam-
hällsviktig verksamhet under sådana förhållanden, stärka sin motståndskraft samt skydda viktiga beroenden. 

Digitaliseringen är en viktig utveckling där kommunen har en organisation på plats med tillfällig finansiering. 
Detta behöver fortgå under hela planperioden, särskilt utifrån kartläggningen av kommunens digitala mog-
nad som visade på en stor utvecklingspotential. 

Kompetensförsörjning är fortsatt en utmaning för offentlig verksamhet. Heby kommun arbetar idag med 
detta i verksamheterna, utan att det finns en sammanhållen bild och strategi på övergripande nivå. För att få 
största nytta och effekt av den insats som görs i förvaltningarna behöver en samordning ske och en gemen-
sam planering komma på plats. 
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Social hållbarhet 

I syfte att motverka högre kostnader för försörjningsstöd, har kommunen sedan en tid samarbetat tätare mel-
lan budget- och skuldrådgivning och försörjningsstöd. I och med det fångas individer tidigare, innan proble-
men har blivit större. Samtidigt syns en stadig ökning av behoven av den budget- och skuldrådgivning som 
kommunerna enligt lag ska erbjuda. Orsaken till detta är inte kartlagt men det sammanfaller i tid med covid 
19-pandemin. Vidare finns potential för arbetsmarknadsenheten att finna sysselsättning i kommunens verk-
samheter för arbetstagare som idag står långt från arbetsmarknaden. Kostnaden för en sådan anställning un-
derstiger kostnader för försörjningsstöd och är också till större nytta för individen. 

Arbetet med så kallade sociala investeringar är en långsiktig strävan att minska behoven av insatser från indi-
vid- och familjeomsorgen, både vad gäller insatser men även försörjningsstöd. Insatserna är sådana som i de 
flesta fall ger resultat på sikt, och det är svårt att mäta exakt utfall. Samtidigt som dessa insatser ger effekt, 
kan andra samhällsfaktorer leda till att behov av insatser eller stöd ökar 

Ekonomisk ram 

Kommunstyrelsen 

Härledning ekonomisk ram Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Nettokostnadsram föregående år -78,2 -81,7 -85,7 -85,9 

Förändrat PO 0,0 -0,4 0,0 0,0 

Pris- och löneuppräkning -1,6 -2,8 -2,3 -2,3 

Volymförändringar -0,4 -0,4 -0,4 -0,5 

Extra löneökning 0,0 -0,1 0,0 0,0 

Omfördelning -0,5 0,0 0,0 0,0 

Politiska satsningar -2,5 -2,4 0,8 0,0 

Effektiviseringskrav 2,5%, 2,0%, 2,0% 1,6 2,1 1,8 1,8 

Nettokostnadsram -81,7 -85,7 -85,9 -86,9 

     

Specificering Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Omfördelning     

Närvårdsstrateg från Von -0,2    

Kommunikatör från Kfn -0,3    

     

Politiska satsningar     

Byte av drift och supportoperatör -2,0 0,0 2,0  

Översiktsplan -0,2 -0,2 0,2  

Digitalisering samhällsbyggnadsprocessen -0,4    

Beredskap/Reservel  -0,4 -0,5 -0,2 

Tjänsteman i beredskap   -0,4  

Feriepraktik  -0,3   

Kapellvägen  0,0 -0,2 0,2 

Myggbekämpning  -0,6   

visselblåsarfunktion  -0,1   

Förstärkning Ks  -0,3   

Budget och skuld  -0,3   

Ekonomi/inköpssystem  -0,2   

Kompetensförsörjningsstrateg   -0,15  

E-plattform   -0,15  
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Utvecklingsmedel 

Härledning ekonomisk ram Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Nettokostnadsram föregående år -3,0 -3,0 -2,5 -3,0 

Förändrat PO 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pris- och löneuppräkning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Volymförändringar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Politiska satsningar 0,0 0,5 -0,5 0,0 

Effektiviseringskrav 2,5%, 2,0%, 2,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nettokostnadsram -3,0 -2,5 -3,0 -3,0 

Sociala investeringar 

Härledning ekonomisk ram Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Nettokostnadsram föregående år -3,0 -4,0 -4,3 -4,3 

Förändrat PO 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pris- och löneuppräkning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Volymförändringar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Politisk satsning -1,0 0,0 0,0 0,0 

Effektiviseringskrav 2,5%, 2,0%, 2,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nettokostnadsram -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 

     

Specificering Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Politisk satsning     

Utökad satsning IFO -1,0    

Omställningskostnader 

Härledning ekonomisk ram Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Nettokostnadsram föregående år -5,2 -1,5 0,0 0,0 

Förändrat  PO 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pris- och löneuppräkning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Volymförändringar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Politiska satsningar 3,7 1,5 0,0 0,0 

Effektiviseringskrav 2,5%, 2,0%, 2,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nettokostnadsram -1,5 0,0 0,0 0,0 

     

Specificering Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Politiska satsningar     

Kvarvarande omställningskostnader för loka-
ler o personal 

3,7 1,5   

  

Sänk kostnader/motverka höga kostnadsnivåer för planperioden 

För att minska kostnader för service- och support inom IT planeras för en flytt från inköpt aktör till den ge-
mensamma It-nämndens förvaltning. Detta innebär, när det väl är genomfört, en årlig besparing för Heby 
kommun i minskade centrala IT-kostnader. Själva flytten beräknas kosta 2 miljoner kronor. Vid fortsatt ex-
tern drift behöver konkurrensutsättning ske med jämna mellanrum, med risk för återkommande migreringar 
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med motsvarande prislapp. 

De insatser som nämns under rubriken "Social hållbarhet" resulterar även i en lägre kostnad för ekonomiskt 
bistånd för kommunen än om de inte genomförs, men effekten utfaller inte inom kommunstyrelsen. Arbetet 
med sociala investeringar är något som samordnas av kommunstyrelsens förvaltning, och som också budget-
mässigt ligger under kommunstyrelsen. Det finns behov av att öka ramen för sociala investeringar något un-
der 2023, för att rymma hela portalen för livslångt lärande. Alternativet är att man minskar ned portalen nå-
got. 

Investeringsbudget 

Typ av investering 
Budget 

2023 
Plan 2024 Plan 2025 

Plan 2026-
2029 

Plan 2030-
2032 

Perrong i Vittinge 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 

Kapitalisering Kommuninvest 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 

IT investeringar 2,5 2,5 2,5 10,0 7,5 

Tillväxtfrämjande investeringar 1,0 1,0 1,0 4,0 3,0 

Summa kommunstyrelsen 4,9 4,9 3,5 19,0 10,5 

  

Vård- och omsorgsnämnden 

Nämndens prioriteringar 

 Nämnden ser kompetensförsörjningen som en viktig prioritering utifrån den demografiska utma-
ningen med en växande andel av befolkningen som är äldre och en minskande andel personer i ar-
betsför ålder. Detta i kombination med ett eventuellt ökat antal insatser som ska genomföras av 
nämndens verksamheter kräver aktivt arbete med att attrahera och behålla kompetenta medarbe-
tare inom samtliga områden. 

 Den demografiska utmaningen innebär också att det förebyggande arbetet för att stärka äldres möj-
lighet till att kunna leva självständigt blir viktigare. 

 Barns och ungas trygghet och psykiska hälsa behöver ur ett längre hållbart perspektiv särskilt upp-
märksammas. Att stärka barn och ungas psykiska hälsa kräver både förebyggande arbete och god 
samverkan både internt, med andra nämnder och andra myndigheter som delar detta ansvar. Detta 
gäller även det viktiga arbetet för att minska psykisk ohälsa, arbetslöshet och hot och våld i nära re-
lationer. 

 Den digitala utvecklingen går snabbt, kraven på digitala tjänster ökar. Digitala lösningar kan avlasta 
medarbetare och öka tillgängligheten för medborgare. 

 Nämnden ser både utmaningar och stora möjligheter med att hitta de tekniska och digitala åtgärder 
som skapar störst nytta för verksamhet och medborgare. 

Förutsättningar för att klara prioriteringarna 

Andelen äldre personer i befolkningen blir fler, och leder till att antalet personer i behov av vård och omsorg 
ökar. Även behovet av insatser från individ- och familjeomsorgen är fortsatt högt. En tydlig trend i Sverige är 
att andelen barn och familjer, som behöver stöd från socialtjänsten ökar, vilket även varit fallet i Heby kom-
mun. Det gäller både hot och våld i nära relationer, psykisk ohälsa och arbetslöshet. Antalet hushåll med för-
sörjningsstöd har blivit fler även i Heby kommun, efter bland annat nedskärningar vid Arbetsförmedlingen 
och fler nyanlända som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

Samtidigt som antalet personer i behov av insatser från nämndens verksamheter troligen kommer att öka, 
minskar andelen personer i arbetsför ålder. 

Den digitala utvecklingen går snabbt, samtidigt som ett digitalt utanförskap blir allt mer synligt, vilket medför 
en svårighet för vissa grupper att kunna ta del av samhällets välfärdssystem. 

Nämnden har identifierat ett utökat budgetbehov inför år 2023. De faktiska kostnader som identifierats är till 
största delen kopplat till ökade volymer samt något utifrån ändrad lagstiftning. Eftersom samtliga insatser är 
lagstyrda och biståndsbedömda ökar volymen både inom myndighetsutövningen och inom utförarsidan. 

Ett ökat kostnadsbehov ses inför 2023 om 19,9 miljoner kronor där nya vård och omsorgsboendet Lövsta står 
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för 11,5 miljoner kronor. Övriga kostnader är relaterade till volymökningar. 

Utöver de faktiska kostnaderna finns önskvärda kostnader att överväga för att uppnå nämndens priorite-
ringar. De skulle kunna motverka kostnader på sikt och underlätta kompetensförsörjning samt bidra till Heby 
kommun som en attraktiv arbetsgivare. 

Ökade kostnader för drivmedel och livsmedel samt både ökad mängd och ökade kostnader för förbruknings-
material är kostnader som sannolikt kommer att påverka även nästa års budget. 

Inför 2024 -2025 behöver volymerna särskilt följas inom områdena socialpsykiatri och LSS där nya gruppbo-
städer LSS, utökad daglig verksamhet LSS samt gruppbostad i egen regi socialpsykiatri kan bli aktuellt. Led-
ningsfunktionen inom äldreomsorgen behöver sannolikt utökas och verksamhetsstöd inom digitalisering/ut-
veckling tillföras. Övriga volymer är svåra att beräkna i detta skede. 

Individ och familjeomsorg/Bistånd  

Volymer 

Individ-och familjeomsorgens volymer har sedan 2017 ökat både när det gäller placeringar och försörjnings-
stöd. Ett omfattande genomlysningsarbete är genomfört där vi identifierat både internt arbete med led-
ning/styrning samt förnyade arbetssätt med intern samverkan för både kvalitet och kostnadseffektivitet. Ar-
betet har gett resultat men även om vi har en kostnadseffektiv organisation så är IFOs kostnader påverkade 
av hur andra förvaltningar och myndigheter lyckas i sina uppdrag samt andra omvärldsfaktorer. Komplexa 
ärenden med behov av insatser från fler aktörer både internt och externt är utmanande svårt men avgörande 
för insatsens kvalitet och därmed också kostnaden. ”Rätt insats vid rätt tillfälle av rätt aktör ” . 

Många faktorer ökar insatserna på IFO, förändrade uppdrag för AF och FK, ungdomar utan gymnasiebehörig-
het, höga sjukskrivningstal i Heby kommun mm. 

Familjerättsenheten  

Familjerättsenheten består av 1,0 tjänst. När det gäller familjerättsliga ärenden som inkommer från domsto-
len om utredning av vårdnad, boende och umgänge samt domstolsinitierade samarbetssamtal finns uttalat 
från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd att det ska vara två familjerättssekreterare som till-
sammans genomför den handläggningen. En utökning med 50 % inom familjerättsenhetens område bedöms 
vara nödvändigt utifrån ovanstående beskrivning och utifrån ny lagstiftning. Domstolen godkänner inte, som 
tidigare, enhetens ansökan om begärd förlängd utredningstid i vårdnads- utredningar. 

Vad gäller den nya lagstiftningen, som också påverkar behovet av utökning inom enheten, syftar den till att 
stärka barnrättsperspektivet i vårdnadsprocessen och skapa bättre förutsättningar för föräldrar att nå sam-
förståndslösningar. Av den anledningen beslutade regeringen att införa lag om informationssamtal som gäller 
från 1 januari 2022. Från den 1 mars är det även krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal 
innan de inleder en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge. Ansvaret för samtalen, som är kost-
nadsfria, är lagda på kommunernas familjerättsenheter. 

Handläggning med inriktning socialpsykiatri 

Idag utförs handläggning med inriktning socialpsykiatri av 1,0 handläggare. Antalet inkommande ansök-
ningar från målgruppen har i hög grad ökat under 2021 jämfört med 2020. Den ökande trenden har fortgått 
under första kvartalet 2022. 

De ökade volymerna innebär en förlängd utredningstid som i sin tur generar att verkställighet av beviljad in-
sats fördröjs vilket medför en ökad komplexitet att utföra insatsen inom Boendestödsenheten. I tillägg till de 
ökade volymerna har också komplexiteten i ärendena ökat vilket innebär att behovet av tätare uppföljningar 
av myndighetsutövande handläggare krävs. För att stävja långa utredningstider och möjliggöra tidiga insatser 
bedöms behov föreligga om en utökning av 1,0 tjänst till Biståndsenheten. 

Ökad kostnad till Uppsala kommun – samverkansavtal Barnahus 
Sedan starten av Barnahus i Uppsala län 2006 har bemanningen av samordnare reglerats utifrån samver-
kansavtalet som gör gällande att Barnahus ska bemannas av två samordnare. En anställd av länets social-
tjänster och en anställd av polisen. 
Alla kommuner i länet rapporterar nu ett ökat inflöde av våldsärenden, vilket även Barnahus märker av. Se-
dan starten har konsultationer, polisanmälningar och samråd ökat avsevärt. Till det ökade inflödet av våldsä-
renden och samråd på Barnahus trädde också den 1 juli 2021 det nya barnfridsbrottet i kraft vilket även det 
medfört en ökning av polisanmälningar och samråd. Man kan också se att det sker en ökning av internetrela-
terad brottslighet bland unga som ger en ökad belastning på Barnahus. 

Utifrån detta bedöms det vara nödvändigt att utöka bemanningen med en samordnare från socialtjänsternas 
sida för att klara uppdraget att i samverkan verka i områdena våld, skydd, psykisk hälsa och fysisk hälsa. 
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Kostnaden för ytterligare en samordnare bekostas enligt fördelningsnyckel mellan länets alla kommuner och 
innebär att kostnaden för Heby kommun i så fall kommer att fördubblas inför 2023. 

Ökad kostnad till Sala kommun – samverkansavtal Familjerådgivningen 

Sala kommun kommer att skriva om samverkansavtalet med Heby kommuns del av tjänsterna inom Familje-
rådgivningen. Detta kommer att innebära en ökad kostnad. 

Kostnadsbehov – 7,51 miljoner kronor 

 Volymökning placeringar, barn/familj, vuxna 
 Volymökning försörjningsstöd 
 Familjerådgivning, nytt avtal 
 Volymökning socialpsykiatri myndighetsutövning 
 0,5 tjänst familjerätt 

Stöd till varför behoven föreligger 

Volymerna följs varje månad, räknas med samma nyckeltal, jämförs med trender och prognostiseras tillsam-
mans med verksamheten. Behoven äskats med beräkning att åtgärder ger resultat men inte i så att budget i 
balans uppnås. Ett prognostiserat underskott finns redan under 2022. Sannolikheten för att äskat budgetbe-
hov är en realitet är därför stor. 

Konsekvens av att inte tillgodose behov 

Insatserna är lagstyrda och måste verkställas. Förvaltningen har en organisation som stödjer att rätt insatser 
erbjuds kostnadseffektivt. Prognostisering av volymer inom IFO är svårbedömt då volymerna är påverkade 
av andra aktörer och samverkan är ett långsiktigt arbete. Konsekvensen blir fortsatt en budget i obalans med 
ett tungt motivationsarbete för budgetansvariga. Ökad belastning i handläggning på grund av ökade volymer 
och ny lagstiftning medför både en arbetsmiljörisk för sjukskrivning och högre omsättning bland personalen 
samt risk för att inte hantera ärenden i tid med dess konsekvenser. 

Äldreomsorg 

Lövsta vård och omsorgsboende 

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 be-
döms därmed behövas redan under 2023. 

Rehabassistent 

Kommunens rehabverksamhet är en viktig rehabiliterade och förebyggande verksamhet. Det är en liten verk-
samhet och med ökade volymer har de svårt att hinna arbeta förebyggande. De utbildar och hjälper också 
personalen med förflyttningsteknik vilket de nu inte kan göra i den omfattning som behövs. Arbetsterapeuter 
och fysioterapeuter är svårrekryterade yrkesgrupper. Genom att anställa en rehabassistent kan arbetsuppgif-
ter avlastas och det blir en kostnadseffektiv lösning för att klara uppdraget och volymökningarna. 

Färdtjänsten upphandlas under året. Nytt avtal ska gälla från 2023 -01-01. Nytt avtal är inte klart. Uppräkning 
med 4,5 procent KPI minus generell tilldelning 2,9 procent är gjord. Kostnaden är mycket oklar då avtalet 
ännu inte är klart. 

Konsekvens av att inte tillgodose behov 

Om Lövsta inte kan öppna alla platser kommer behovet att överstiga antalet platser att tillgå. Nämnden är 
skyldig att verkställa beslut inom 3 månader. Inspektionen för vård och omsorg kan ansöka i förvaltningsrät-
ten om att en kommun ska bli skyldig att betala en särskild avgift om de inte verkställer beslut. När avgiftens 
storlek fastställs ska det tas särskild hänsyn till hur lång tid dröjsmålet har pågått och hur allvarligt det i öv-
rigt kan anses vara. Kommunens besparing för den uteblivna insatsen och kostnader som kommunen har för 
insatser som beviljats under väntetiden räknas in i avgiften. 

För hög arbetsmängd inom rehabenheten ökar sannolikt sjukskrivningar och medför uppsägningar då yrkes-
gruppen är attraktiv och svårrekryterad. Mindre stöd till personal samt risk för mer personalinsatser då pati-
enter inte får rehabilitering i tillräcklig omfattning. 

Om konkurrensen i färdtjänstupphandlingen ser ut som vid tidigare upphandlingar är risken stor att kost-
nadsnivån även denna gång kommer att öka. 

Kostnadsbehov – 12,34 miljoner kronor 

 Lövsta, vård- och omsorgsboende, 11,49 miljoner kronor 
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 Volymökning hälso- och sjukvård, rehabassistent 0,75 årsarbetare, 035 miljoner kronor 
 ökade materialkostnader 0,5 miljoner kronor 

Oklara kostnader – 0,07 miljoner kronor 

 Färdtjänst, nytt avtal 

Hållbar tillväxt 

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet kommer att utökas inom de närmaste åren då antalet äldre som 
behöver service kommer att öka. På så sätt kommer också nämnden att bidra till fler arbetstillfällen inom 
kommunen. I de planeringar som sker följer nämnden kommunfullmäktiges beslut 2019 om lokaliseringar av 
kommunal service till Östervåla och Heby i de delar som anses vara lämpligt. 

Då verksamheternas behov av bemanning kommer att öka och antalet personer i arbetsför ålder minskar be-
höver kommunen av fler skäl vara attraktiva som arbetsgivare. Det är viktigt för tillväxten att personer väljer 
att arbeta i Heby kommun. Vård och omsorg är också helt beroende av personal för att klara det lagmässiga 
uppdraget att utföra insatser inom äldreomsorgen. Redan idag finns svårigheten att anställa personal med 
rätt kompetens inom äldreomsorgen. Schemaläggningen med delade turer och tjänstgöring varannan helg är 
en del av arbetsmiljön. Ökad vårdtyngd genom fler med kognitiv svikt samt högre omsättning på boendeti-
den, svårigheten att kunna tillsätta all frånvaro med vikarier påverkar också arbetsmiljön. Höga sjukskriv-
ningstal visar också en verksamhet med hög arbetsbelastning. Det är viktigt att ta höjd för svårigheten att 
klara kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen framöver. 

Höjd bemanning vård och omsorgsboende 

Genom att höja schablontilldelning i budget med ca 0,1 årsarbetare per brukare får alla boendeplatser och 
korttidsplatser en bemanning som gör det möjligt att klara en personcentrerad omvårdnad med kvalitet för 
brukaren. En bemanning som i så fall ligger strax under vad som idag finns på våra demensboenden. Då finns 
även mer utrymme att flexibelt tillsätta extra resurser vid behov samt möjligheten se över schemaläggning 
och ta bort långa turer och delade turer. Beräknad kostnad 8,1 miljoner kronor. 

Social hållbarhet 

Arbetet inom den sociala hållbarheten fokuserar på barn och unga samt unga vuxna i Heby kommun genom 
två gemensamma effektmål att arbeta mot; ”Med gemensamma krafter ska barns och ungas upplevelse av god 
psykisk hälsa och därmed förutsättningar för att klara skolgången öka” samt ”Alla unga och unga vuxna ska 
vara rustade för att bli självförsörjande samt kunna verka som samhällsmedborgare”. Det förstnämnda riktar 
sig mot barn och ungas psykiska välbefinnande och förmågan att klara skolgången och det andra mot att unga 
och unga vuxna ska rustas för att klara försörjningen på egen hand samt kunna fungera i samhället. 

För att kunna nå de två ovan nämnda effektmålen pågår arbete med aktiviteter, insatser och projekt. Under 
effektmålet som rör barn och unga pågår arbete med att ta fram modell för ”Tidiga samordnade insatser för 
barn och unga”. Inom detta område har man arbetat fram ett förslag på ”barnhälsoteam” för barn som är mel‐
lan 0-6 år. Arbetet med att skapa en modell för barn som är 7 år och äldre pågår också och där är det tänkt att 
man initialt ska få till ett skolfrämjande arbete för dem med hög skolfrånvaro. En aktivitet inom tidiga sam-
ordnade insatser är också att välja ut ett föräldrastödsprogram som ska implementeras i kommunen. 

Under effektmålet för barn och unga ingår också insatsen ”Ungdomscoacher”. Ungdomscoacherna är an‐
ställda inom Kultur- och fritidsenheten men arbeta nära både skola och socialtjänst och kunna möta ungdo-
marna där de befinner sig och kunna komplettera de insatser som redan ges. Insatsen finansieras initialt med 
medel från sociala investeringsfonden och under kvartal ett pågår rekrytering. 

Under effektmålet för unga, unga vuxna pågår arbete med ”Portalen för livslångt lärande”. Den finansieras 
med medel från sociala investeringsfonden. Med en tydlig arbetsmodell och ett utökat aktivitetsutbud ska 
Centrum för Livslångt Lärande, CLL, främja samverkan inom och mellan kommunens förvaltningar för att ge 
anpassat stöd till unga och unga vuxna. Syftet är att samordna och komplettera andra myndigheters insatser 
och andra kommunala aktiviteter så att unga så snabbt som möjligt kommer i lämpligt anpassad sysselsätt-
ning eller sammanhang så som t ex praktik, arbetsträning, studier eller arbete. 

Försörjningsproblem är den i särklass vanligaste orsaken till att unga vänder sig till socialtjänsten. Unga per-
soner som varken studerar eller arbetar under övergångsfasen mellan ungdom och vuxenliv har en ökad risk 
för att hamna utanför arbetsmarknaden på både kort och lång sikt. 

De aktiviteter, insatser och projekt som pågår under de gemensamma effektmålen är alla tänkta att komma in 
i tidiga skeden och vara väl samordnade. Det är en avgörande framgångsfaktor, tillsammans med tillräckliga 
resurser som kan möjliggöra ett proaktivt förbyggande arbete. Det är ett nödvändigt långsiktigt arbete som 
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behöver år för att ge resultat, men som inte går att välja bort med hänsyn till att ge alla invånare i kommunen 
möjlighet att skapa bra förutsättningar för ett gott liv. 

Förvaltningen ser att det finns önskvärda utvecklingsområden både inom mycket tidiga insatser där familje-
centraler har en god effekt samt inom området psykisk ohälsa. 

Familjecentral 

Heby kommun är den enda kommunen i länet som inte har någon familjecentral. Det är ett samverkansarbete 
med BVC, öppen förskola och socialtjänst för tidig upptäckt av stödbehov till familjer. Det styrs av en avtals-
samverkan med regionen och bör därför inte bekostas av projektmedel utan ha en permanent budget. Totalt 
beräknad kostnad 0,10 miljoner kronor/år varav summan delas lika mellan Vård- och omsorgsnämnden och 
Utbildningsnämnden. 

Personligt ombud 

Personligt ombud är ett stöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar som behöver hjälp att på-
verka sin livssituation och kunna blir mer delaktiga i samhället. Ombuden fungerar som stöd i kontakten med 
myndigheter, vårdgivare och andra aktörer som den enskilde behöver ha kontakt med. Verksamheten med 
personligt ombud riktar sig till personer med psykiska funktionsnedsättningar och betydande och väsentliga 
svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden. I Heby finns ett stort antal personer med psykisk 
ohälsa och ett ökande behov av det stöd som personligt ombud ger. En utökning med tjänst motsvarande 0,5 
årsarbetare,- och beräknas kostnad 0,3 miljoner kronor. 

Ekonomisk ram 

Härledning ekonomisk ram Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Nettokostnadsram föregående år -351,0 -382,3 -417,0 -433,7 

Förändrat PO 0,0 -2,2 0,0 0,0 

Pris- och löneuppräkning -7,4 -13,0 -11,3 -11,7 

Volymförändringar -7,1 -4,6 -6,6 -5,0 

Extra volymökning -16,2 -0,4 0,0 0,0 

Extra löneökning 0,0 -0,5 0,0 0,0 

Omfördelning 0,2 0,0 0,0 0,0 

Riktad besparing 2,0 0,0 0,0 0,0 

Politisk satsning -10,5 -24,0 -7,5 0,0 

Effektiviseringskrav 2,5%, 2,0%, 2,0% 7,6 10,0 8,7 9,0 

Nettokostnadsram -382,3 -417,0 -433,7 -441,4 

     

Specificering Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Extra volymförändring     

Ändrade arbetstid natt -1,3 -0,4   

Boende vuxna LSS -0,7    

Boende barn LSS -2,2    

Boendestöd -0,6    

Vuxna missbruk -0,9    

Barn och ungdomsvård -8,4 -1,9   

Ekonomiskt bistånd -0,6    

Myndighetsutövning -1,4    

Cosmic link -0,2    

     

Omfördelning     

Närvårdsstrateg från Von 0,2    
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Härledning ekonomisk ram Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

     

Politisk satsning     

Engångskostnad  VåBo -5,7 5,7   

Ökade driftskostnader Lövsta -4,8 -25,9 -7,5  

Barnahus (ny lagstiftning  -0,03   

Familjerådgivning  -0,05   

1,0 myndighetsutövning socialpsykiatrin  -0,63   

1,0 Hälso-sjukvård  -0,35   

Förbrukningsmaterial  -0,5   

0,5 familjerätt  -0,3   

Färdtjänst  -0,07   

  

Sänk kostnader/motverka höga kostnadsnivåer för planperioden 

Individ och familjeomsorg (IFO) 

Utmaning 

Den stora volymökningen är den främsta utmaningen att hantera för en ekonomi i balans. Verksamheten vi-
sar en ökning av inflödet av anmälningar både barn och vuxna samtidigt som utflödet är långsamt då många 
individer behöver långvarigt stöd för att klara att leva självständigt med självförsörjning. Svårigheten ökar då 
IFO inte själv kan hantera alla volymer då verksamheten i många delar avspeglar hur andra verksamheter i 
kommunen och andra myndigheter klarar sitt uppdrag. 

Omställningsarbeten och förändrade arbetssätt har en långsiktigt god effekt på ekonomin. Snabba kraftiga 
åtgärder kan snarare tendera att kosta mer i form av rörelse bland personal med konsultlösningar och fler 
placeringar som följd vilket gör att åtgärder behöver genomföras med god kommunikation och delaktighet i 
verksamheten. Genom att samtidigt satsa på ett gemensamt utvecklingsarbete med ökad intern samverkan 
finns ett mål om ökad kvalitet för klienterna att sträva efter samtidigt som en mer kostnadseffektiv organisat-
ion skapas, vilket motiverar personalen i omställningsarbetet. 

Förändrat arbetssätt och förebyggande insatser för att motverka volymökningar är åtgärder av mer långsiktig 
karaktär vilket gör att en tilltro och en uthållighet behövs att rätt åtgärder pågår. 

Resultatförbättrande åtgärder 

Åtgärder utifrån både interna och externa analyser som gjordes under 2019 samt internkontroll 2021. 

Identifierade åtgärdsområden inom vilka åtgärder beräknas pågå under planperioden: 

 Kostnadseffektiv organisation 
 Kostnadseffektiva insatser 
 Minskade volymer 

Arbetet med en effektiv organisation samt kostnadseffektiva insatser är ett genomlysningsarbete för att sä-
kerställa verksamhetens eget arbete för att bedriva en så kostnadseffektiv verksamhet som möjligt vilket 
också till viss del kommer att kunna påverka volymerna. Nämndens internkontroll 2021 var en del av att 
granska och identifiera åtgärder inom det området. Åtgärderna beräknas vara klara under 2022. Det största 
arbetet är att minska volymerna och det måste ske i samverkan med andra förvaltningar och myndigheter 
där resurser för de gemensamma effektmålens aktiviteter behöver prioriteras. 

Äldreomsorg och funktionsstöd 

Utmaning 

Äldreomsorgens utmaningar runt ekonomi i balans är kompetensförsörjningen inom området kopplat till den 
väntade ökningen av antalet äldre och minskat antal personer i arbetsför ålder. Det ökande antalet äldre för-
väntas också i sig vara kostnadsdrivande då insatserna för målgruppen kommer att öka. 

Verksamheten arbetar för att hitta andra former av arbetstider/scheman för att minska övertid och mertid. 
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Möjlighet för alla inom äldreomsorg och funktionsstöd finns nu att arbeta heltid om man är beredd till viss 
rörlighet vid behov. Inför den svåra rekryteringssituationen som väntas inom de närmaste åren ser förvalt-
ningen också ett behov av att skapa hållbara scheman utifrån längd, förläggning med antal helger och delade 
turer. Denna översyn i kombination med kompetensutveckling för både nya och gamla medarbetare gör att 
förvaltningen både kan öka attraktiviteten och minska kostnader för verksamheten samtidigt som antalet 
personer minskas runt våra äldre och ger de nyanställda en lite bättre kunskapsgrund med sig in i verksam-
heten. 

Utmaningen blir också att motverka ökning av volymerna av insatser samt hitta alternativa former för utfö-
rande av insatser där både förebyggande åtgärder och digitala lösningar blir viktiga faktorer för att klara upp-
draget. 

Lövsta vård- och omsorgsboende i Heby öppnar 2023 och Tegelbacken vård- och omsorgsboende fasas då ut. 
Tallgården har inflyttningstopp från och med våren 2022. Antalet platser beräknas då vara anpassade till be-
hovet. 

Inom område funktionsstöd ökar behoven inom gruppen som har rätt till insatser genom Lagen om Stöd och 
Service till vissa funktionshindrade, LSS. Det är en rättighetslag för de som omfattas och inte möjliga för kom-
munen att avslå. 

Resultatförbättrande åtgärder 

Åtgärder för planperioden utifrån förvaltningens analyser och prognoser: 

 Attraktiv arbetsgivare/Kompetensförsörjning 
 Förebyggande insatser 
 Digitala lösningar 
 Kostnadseffektiva insatser inom funktionsstöd 

Inom nämndens ansvarsområde finns i stort sett endast lagstyrd verksamhet, och nämnden kommer syste-
matiskt att arbeta vidare för att ha en kostnadseffektiv verksamhet. 

Investeringsbudget 

Typ av investering 
Budget 

2023 
Plan 2024 Plan 2025 

Plan 2026-
2029 

Plan 2030-
2032 

Elrullstolar 0,5 0,5 0,5 2,0 1,5 

Kopieringsmaskiner/skrivare 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 

Utveckling digitalisering 1,0 1,0 1,0 2,0 1,5 

VåBo - nyanskaffning 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa Vård- och omsorgsnämnden 4,5 1,5 1,5 4,7 3,0 

  

Kultur- och fritidsnämnden 

Nämndens prioriteringar 

Det finns stora behov i Heby Kommun att satsa på olika former av kultur och friskvårdsaktiviteter. Forsk-
ningen är också tydlig med att det finns ett samband mellan skolresultat, hälsa och meningsfulla fritidsaktivi-
teter. 

Det handlar alltså både om att göra Heby Kommun attraktiv och att förbättra den sociala situationen för kom-
munens invånare. Nämndens prioriteringar ser ut som följer; 

Heby Arena 
Ökade kostnader med anledning av beslutet att reparera bassängen och samtidigt bygga en ny landningsbas-
säng för rutschbanan. Det innebär en utökad hyra med 0,585 miljoner kronor. 

Musikskolans lokaler 
Efter en anmälan kring arbetsmiljöproblem så genomfördes en utredning om hur lokalerna måste utformas 
för att användas som musikundervisningslokaler. Ombyggnaden innebär en ökad hyra med 0,1 miljoner kro-
nor 
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WiFi bibliotek 
Under året har ett öppet nätverk installerats på samtliga bibliotek för att kommunen ska kunna uppfylla la-
gens krav att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för bland annat kunskapsinhämtning 
och lärande. Det innebär en avgift årligen på ca 0,1 miljoner kronor. 

Fritids(gård) i Norr 
Det finns tydliga kopplingar mellan hälsa, meningsfull fritid, fysisk aktivitet och skolresultaten. Olika forsk-
ningsresultat och rapporter stärker bilden av att rörelse och meningsfull fritid gör skillnad och att utanför-
skap leder till stora samhälleliga förluster bland annat genom lägre inkomster och skatteintäkter. 

Behovet av organiserade fritidsaktiviteter i norra delen av kommunen är stort. Det innebär att det måste re-
kryteras personal med placering i norra delen av kommunen eller Östervåla. Kostnaden uppgår till 0,4 miljo-
ner kronor. 

Omvandla musikskolan till kulturskola 
För att kunna genomföra en uppgradering av musikskolan till kulturskola behövs en breddning av utbudet, 
genom att en ny tjänst inrättas på musikskolan som täcker in en ny undervisningsform alternativt genom in-
köp av specifika kurser/projekt. Kostnaden är beräknad till 0,3 miljoner kronor. 

Hållbar tillväxt 

Enligt planeringsdirektiven ska nämnderna tillse att den tillväxt som kommunen har erfarit de senaste åren 
har möjlighet att fortsätta. 

Forskningen visar att individers lokaliseringsbeslut bestäms av en kombination av olika faktorer såsom ar-
bets- och karriärmöjligheter, boendemiljö, närhet till familj och vänner, fritidsmöjligheter samt utbudet av 
kultur och nöjen (PM 2014:13 Tillväxtanalys). Det innebär att den verksamhet som kultur- och fritidsnämn-
den ansvarar för är av vikt för att personer ska vilja flytta till och bo kvar i Heby kommun. Med ett gott kultur- 
och fritidsutbud säkerställer och möjliggör kultur- och fritidsnämnden att Heby kommun växer hållbart uti-
från människan, miljön och ekonomin. 

Social hållbarhet 

Hälsoläget 

Region Uppsala har tagit fram ett underlag om hälsoläget i Heby Kommun; 

Det är totalt låg andel som utövar fysisk aktivitet bland både kvinnor och män, där Hebyborna ligger lägst i 
länet. Minst fysiskt aktiva är både män och kvinnor i ålder 18-49 år. Bland pojkar och flickor åk 7 och åk 2 
gymnasiet (flickor) är det betydligt fler i Heby kommun som inte kommer upp till rörelse om 30 minuter på 
en dag. 

Färre ungdomar äter frukost varje dag i Heby kommun och även färre vuxna som äter enligt daglig rekom-
mendation av frukt och grönt jämfört med länet. 

Daglig snusning är den levnadsvanan som utmärker sig i kommunen, det är dubbelt så många snusare bland 
både kvinnor och män i åldersgrupperna 18–49 år jämfört med länet. I åk 9 har fler snusat jämfört med länet. 
Det är också fler pojkar som är dagligsnusare i Heby. 

Kvinnor åldern 18–69 år röker i större utsträckning i Heby kommun jämfört med länet. Störst skillnad är det i 
gruppen unga kvinnor 18–29 år. En stor andel blivande mammor är rökare, bland det högsta i länet. När det 
gäller skolungdomar röker flickor mer än jämnåriga i länet redan från åk 7 och i alla årskurser. Pojkar börjar 
röka och snusa senare än flickor men röker och snusar därefter i större utsträckning än i länet. 

En stor andel unga män 18-29 år uppger riskkonsumtion av alkohol, även män i åldern 50-69 år, uppger i nå-
got större utsträckning riskbruk jämfört med länet. När det gäller barn och unga har flickor i större utsträck-
ning provat alkohol redan från åk 7 än pojkar och det är även en större andel som provat alkohol jämfört med 
motsvarande grupp i länet. 

Kvinnor i alla åldersgrupper uppger sömnsvårigheter och har sömnsvårigheter i större utsträckning jämfört 
med länet. Män 18-29 år uppger i större utsträckning sömnsvårigheter i jämförelse med länet. Från åk 7 är 
det fler både pojkar och flickor som sover mindre än 6 timmar per natt jämfört med länet. Av flickor åk 2 
gymnasiet uppger nästan hälften att de sover mindre än sex timmar per natt (saknas siffror för pojkar åk 2 
gymnasiet). 

Föreningsaktiviteter 

Det finns ett stort antal föreningar i Heby kommun som ideellt bedriver ett fantastiskt arbete! Dock ligger 
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kommunen lågt vad gäller aktivitetstillfällen för unga inom exempelvis idrottsverksamheten. Tittar man på 
aktivitetstillfällen per capita i respektive kommun så har kommuner som Danderyd, Solna, Täby, Vellinge 
mellan 50-65 aktivitetstillfällen per capita motsvarande siffra i Heby är 21 vilket gör att vi hamnar bland de 
65 sämsta kommunerna i Sverige (2019 siffror från idrottsstatistik). 

Ekonomisk ram 

Härledning ekonomisk ram Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Nettokostnadsram föregående år -31,1 -32,3 -33,7 -34,1 

Förändrat PO 0,0 -0,2 0,0 0,0 

Pris- och löneuppräkning -0,7 -1,1 -0,9 -0,9 

Volymförändringar -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Engångseffekter (ettåriga) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Beslutade åtgärder 0,0 0,0 0,0 0,0 

Omfördelning 0,3 -0,2 0,0 0,0 

Politisk satsning -1,4 -0,6 0,0 0,0 

Effektiviseringskrav 2,5%, 2,0%, 2,0% 0,6 0,8 0,7 0,7 

Nettokostnadsram -32,3 -33,7 -34,1 -34,5 

     

Specificering Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Omfördelning     

Kommunikatör till Ks 0,3    

Skötsel Östa från Sbn  -0,2   

     

Politisk satsning     

Musikskolan -0,4    

Personal för ungdom och integrationsverk-
samhet 

-1,0    

Hyra Heby Arena /simhall  -0,59   

  

Sänk kostnader/motverka höga kostnadsnivåer för planperioden 

Möjliga omprioriteringar är: 

 Upphandla alternativ utförare av gym (och eventuellt simhall) i Heby Arena 
 Minska behov av kvällsarbete för vaktmästarna 
 Bokningssystem, nytt reningsverk med mera 
 Förändra inriktning på biblioteket Tärnsjö, till ett aktivitetshus drivet av föreningar, genom samar-

bete, medborgarservice 

Investeringsbudget 

Typ av investering 
Budget 

2023 
Plan 2024 Plan 2025 

Plan 2026-
2029 

Plan 2030-
2032 

Näridrottsplatser 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 

Skatepark/ Parkourpark 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

Kopiatorer 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 

Upprustning anläggningar 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa kultur- och fritidsnämnden 0,3 0,0 0,0 5,4 0,0 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Nämndens prioriteringar 

Nedan presenteras nämndens prioriteringar. Framför allt så behöver en förstärkning göras för att klara den 
fortsatta tillväxten i kommunen. 

Sammanfattning 

 Ökade driftskostnader för tillväxt, 0,8 miljoner kronor 
 Arbetsledning exploatering, 0,7 kr miljoner kronor 
 Lekmiljöer, allmänna platser och Östa naturreservat, 0,25 miljoner kronor 
 Broar/utredning väghållarskap/digitalisering, 0,25 miljoner kronor 
 Vattenstrategiskt arbete, 0,15 miljoner kronor 
 Energi och klimat, 0,2 miljoner kronor 

Totalt 2,35 miljoner kronor eller 1,65 miljoner kronor varav 0,8 miljoner kronor är särskild volymförändring 
och 1,55 miljoner kronor eller 0,85 miljoner kronor är politisk satsning. Förändrade redovisningsprinciper 
kan möjliggöra att delar av egen personals tid redovisas på investeringsprojekt. I så fall så kan tjänsten "Ar-
betsledning exploatering" finansieras inom ram. Annars behövs en ytterligare ramökning. 

Observera att ovanstående beräkningar bygger på att tidigare fattade beslut av kommunfullmäktige i sam-
band med budget 2022-2024 gäller. 

I korthet föreslår styret att dessa poster prioriteras 2023 

 Kapitalkostnader vägar 0,6 miljoner kronor 
 Utredning väghållarskap 0,2 miljoner kronor 
 Digitalisering 0,05 miljoner kronor 
 Utredning vatten, 0,6 miljoner kronor 
 Engångssatsning Östa (minskning), -0,4 miljoner kronor 

 
Styret föreslår dessa prioriteringar 2024 

 Engångssatsning utredning vatten (minskning), -0,6 miljoner kronor 
 Engångssatsning utredning väghållarskap (minskning), -0,2 miljoner kronor 
 Rivning av byggnader, 0,2  
  

Styret föreslår dessa prioriteringar 2025 

 Engångssatsning rivning av byggnader (minskning) , -0,2 miljoner kronor 
 

Ökade driftkostnader kopplade till tillväxt 

Kommunen växer med en ökad investeringsvolym som innebär ökade driftkostnader för nya gator, parker 
och liknande. Kommunen kommer också att ta över några gator från trafikverket samt lämna över skötseln 
för andra till enskilda samfälligheten. De ökade investeringarna innebär också ökade kapitalkostnader. Netto-
effekten redovisas nedan. 

Ökad driftskostnad för nya gator och g/c väg (netto): 

År 2023: 0,384 miljoner kronor, nivåhöjande. Beloppet beräknas och revideras årligen 

Konsekvensanalys av att inte tillgodose behov 
Den ökade driftskostnaden består av löpande underhåll som måste genomföras framför allt vintertid i form 
av snöröjning, halkbekämpning och sandupptagning men även en del åtgärder övriga tider på året som är 
kopplade till trafiksäkerhet. Beloppet avser främst övertagande av väghållarskapet för Stationsvägen och 
Skolgatan i Heby. Stationsvägen binder samman riksväg 56 med Heby station och vidare mot centrala Heby. 
Längs Stationsvägen återfinns sedan tidigare detaljplanelagd mark samt pågående planarbete för bostäder. 
Genom att Trafikverket är väghållare för Stationsvägen gäller tillståndspliktig zon som enligt väglagen kräver 
att inom ett avstånd om tolv meter från ett vägområde får inte utan Länsstyrelsens tillstånd uppföras byggna-
der som kan inverka menligt på trafiksäkerheten 47 § väglagen (1971:948). Det innebär att pågående samt 
kommande planarbeten som tillåter uppförande av bostäder eller andra typer av etableringar, inte tillåts 
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inom ett område på tolv meter från Stationsvägen eller Skolgatan. För pågående planarbete DP 376 Kv. Tegel-
mästaren Heby där Hebygårdar är planintressent och som beräknas inrymma 45 lägenheter medför den till-
ståndspliktiga zonen svårigheter med förverkligandet av planen då huskroppen skulle hamna inom tolv me-
ter från Stationsvägen. Längs Skolgatan finns Heby skola med elever från förskoleklass till årskurs 9 vilket 
innebär att barn och unga tar sig fram längs och/eller passerar över Skolgatan för att ta sig till och från sko-
lan. Arbetet med att skapa och säkerställa att gaturummet utformas på ett trafiksäkert sätt försvåras genom 
att Trafikverket är väghållare för Skolgatan. I det fall Heby kommun är väghållare finns en större rådighet att 
i egen regi kunna utföra åtgärder som underlättar för barn och unga att på egen hand ta sig till och från sko-
lan på ett tryggt och säkert sätt. 

Ökad driftskostnad för nya allmänna platser 

År 2023 0,075 miljoner kronor, år 2024, 0,26 miljoner kronor, år 2025, 0,0 miljoner kronor, nivåhöjande. Be-
loppen avser grön mötesplats Morgongåva 2023 och Lövstaparken 2024. Lövstaparken åren 2024-2026, 0,26 
miljoner kronor på grund av extra bevattning och därefter 0,11 miljoner kronor per år 

Konsekvensanalys av att inte tillgodose behov 

Nya parker och gröna mötesplatser behöver självklart efter anläggande skötas och underhållas under åren 
för att dessa ska fungera för ändamålet. Risk finns annars att de får en motsatt effekt med tråkig, ful och i 
vissa fall farlig miljö. Lövstaparken blir en helt ny park där extra bevattning av träd kommer krävas de första 
åren. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om igångsättningstillstånd för Lövstaparken den 14 december 
2021. Se vidare bilaga 2. 

Ökade kapitalkostnader  

År 2023:0,34 miljoner kronor, nivåhöjande. Beloppet beräknas och revideras årligen 

Konsekvensanalys av att inte tillgodose behov 

Sedan tidigare är beslutat att nettoeffekten av ökade kapitalkostnader ska kompenseras i samband med bud-
get för att inte ta av driftbudgeten. Sker inte detta så blir det en konflikt mellan att växa och har råd att sköta 
det vi redan har. Kapitalkostnaderna uppstår för att möjliggöra tillväxt och sälja mark för bostäder och verk-
samheter. På så sätt möjliggör nämnden att fler personer kan flytta till kommunen med ökade skatteintäkter 
som följd. Markintäkter särredovisas hos nämnden men budgeteras alltid som noll och kan därför inte använ-
das för att täcka de ökade kapitalkostnaderna när budgeten läggs. 

Arbetsledning exploatering 

År 2023 0,7 miljoner kronor, nivåhöjande. Förändrade redovisningsprinciper kan göra att utökningen ryms 
inom ram. 

Konsekvensanalys av att inte tillgodose behov 

Kommunen har vuxit de senaste 10 åren med flera nya villaområden och andra stora exploateringar. Idag 
räcker de personella resurserna inom Tekniska enheten inte till för att underhålla det som vi har, reinvestera 
och investera i nytt. Planerade investeringar och exploateringar hinner inte genomföras och driftarbete blir 
lidande. Vi behöver också ha en tydligare roll när det gäller arbetsmiljöansvaret samt säkerställa att exploate-
ringarna genomförs på ett hållbart och effektivt sätt för att inte riskera framtida underhållskostnader eller 
t.o.m. ersättningsskyldighet. En ny tjänst som samordnare/arbetsledare i anläggningsskedet av en exploate-
ring behöver därför tillsättas. Förändrade redovisningsprinciper som möjliggör att egen personals tid redovi-
sas på investeringsprojekt kan frigöra resurser för drift. Annars behövs en ytterligare ramökning för att klara 
nuvarande och framtida exploateringar. 

Lekmiljöer, allmänna platser och Östa naturreservat 

I kommunen finns 16 stycken lekplatser inklusive gröna mötesplatser. Förslaget är att flera äldre lekplatser 
(som idag har besiktningsanmärkningar) omvandlas till lekmiljöer med mindre lekutrustning. Dessa omfattas 
då inte av samma krav på besiktning och säkerhet och får då en lägre underhållskostnad. Initialt krävs åtgär-
der för att ställa i ordning dessa lekmiljöer med t ex stockar, bänkbord, skärmar, låg rutschbana. Kvarvarande 
lekplatser behöver rustas med t ex fallsand som inte kan tas som investering. 

Total driftbudget för att sköta Östa naturreservat är idag 200 tkr vilket inte täcker de ökade kostnaderna som 
både är kopplade till ökat antal besökare men också högre taxor för framför allt sophämtning. Badplatser, 
spänger mm behöver också skötas för att inte riskera eftersatt underhåll med badwill och ökade kostnader i 
framtiden. 

År 2023, 2024, 2025: 0,15 miljoner kronor, tillfällig utökning 

Konsekvensanalys av att inte tillgodose behov 
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Förslaget på tillfällig utökning innebär att vi i framtiden kommer att ha säkra och attraktiva och hållbara lek-
miljöer och på sikt spara pengar. Flera besiktningsanmärkningar finns på nuvarande äldre lekplatser vilket 
behöver åtgärdas omedelbart. Risk finns annars att någon skadar sig samt att det minskar kommunens at-
traktivitet med lekplatser som inte sköts som de borde. 

Drift Östa naturreservat 

År 2023: 0,1 miljoner kronor, nivåhöjande 

Konsekvensanalys av att inte tillgodose behov: 

En underhållsskuld byggs upp igen och det finns också risk att personer skadar sig. Soptunnor behöver tas 
bort om vi inte har finansiering för sophämtning med risk för nedskräpning i naturen och kring badplatser 
istället. 

Gator, belysning, broar och väghållarskap 

En besiktning/utredning behöver genomföras för samtliga broar som nämnden ansvarar för så att säker-
heten 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. 

Broar/utredning väghållarskap 

År 2023 0,2 miljoner kronor, tillfällig utökning 

Konsekvensanalys av att inte tillgodose behov 

En besiktning måste genomföras för att säkerställa säkerheten och blir det ingen fortsatt utredning så behö-
ver broarna stängas av om de inte godkänts. När det gäller utredning av väghållarskapet så har kommunen 
tecknat ett avtal med Regionen för att öka cykelbarheten mellan Morgongåva och Vittinge och kommunen 
behöver hålla sin del av avtalet. Se bilaga 3. 

Digitalisering gata, trafik och belysning 

År 2023: 0,05 miljoner kronor, permanent utökning 

Konsekvensanalys av att inte tillgodose behov 

Genom digitalisering så spar vi på de personella resurserna som istället kan lägga tiden på skötsel, underhåll 
och exploateringar. 

Vatten, energi och klimat 

För att leva upp till EU:s vattendirektiv med tillhörande förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitets-
normer för vatten behöver nämnden lägga särskilt fokus på vattenfrågor vilket lyftes inför planperioden 
2022-2024. Då beslutades om en tillfällig utökning om 0,6 miljoner kronor för år 2023 för att täcka del av 
tjänst och utredningar. Flera sjöar och vattendrag i Heby har övergödningsproblematik. För att nå miljökvali-
tetsnormer och andra lagar kommer Heby under 2022 kartlägga vattenarbetet vilket ska ligga till grund till 
en kommande vattenplan med prioriterade åtgärder för bättre vattenstatus. Därtill behöver VA-planen revi-
deras, ansvar och drift kring sjösänkningsfrågor säkras och i samverkan med andra kommuner ser Heby be-
hov av en åtgärdssamordnare för Tämnarens avrinningsområde. Heby kan ansöka om LOVA/LONA-bidrag för 
prioriterade åtgärder och åtgärdssamordnare. För detta behöver nämnden säkra resurser fram till 2025 för 
tjänst och utredning. Nedanstående beräkningar bygger på tidigare beslut om tillfällig utökning 0,6 miljoner 
kronor år 2023 

Heby kommun har tagit beslut om att revidera Energiplan med klimatbilaga. Lagen om kommunal energipla-
nering innebär att kommunen ska ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och tillförsel av energi. Arbetet 
med revideringen påbörjas under 2022 och kommer att slutföras under 2023. Med rådande läge gällande 
eleffekt och nätkapacitet behöver kommunen även tillgodose effektbehov som ska ligga till grund till ener-
giplanen. Energiplanen tas fram internt och för att få expertkunskap kring underlag till energiplan och effekt-
behov behöver nämnden medel för utredningar. 

Vattenstrategiskt arbete - utredningar 

År 2023 0,0 miljoner kronor, år 2024, 0,4 miljoner kronor, år 2025, 0,25 miljoner kronor, tillfällig utökning f 

Vattenstrategiskt arbete – tjänst halvtid 
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År 2023: 0,15 miljoner kronor, år 2024, 0,35 miljoner kronor, år 2025, 0,35 miljoner kronor, tillfällig utök-
ning 

Konsekvensanalys av att inte tillgodose behov 

Heby kommun behöver prioritera det vattenstrategiska arbetet för att leva upp EUs vattendirektiv och nå 
miljökvalitetsnormer samt andra lagar. Vi kan inte heller delta i olika projekt med andra kommuner t ex Täm-
narens avrinningsområde med Tierp och Uppsala kommun om inte resurs finns för detta. Omprioritering är 
svårt att genomföra då kommunen samtidigt tecknat flera hållbarhetslöften med länsstyrelsen och andra 
kommuner i länet som också ska efterlevas varav ett handlar om vatten. 

Energi- och klimatstrategiskt arbete 

År 2023: 0,2 miljoner kronor, tillfällig utökning 

Konsekvensanalys av att inte tillgodose behov 

Kommunens energiplan och utredning kring effektbehov kommer att sakna expertkunskap vilket i framtiden 
kan påverka kommunens möjlighet till tillväxt. 

Ökade priser på grund av världsläget 

Priser på drivmedel, livsmedel,, kemikalier, el osv har stigit kraftigt under 2022 och det är osäkert hur mycket 
prishöjningen kommer att påverka nämndens kostnader för planperioden. Hur detta ska hanteras är ännu 
inte klart. Förslag är att en särskild pott avsätts centralt för de delar som inte ryms inom allmän uppräkning 
av PKV. För elen har kommunen fast pris tom 2023. De ökade priserna kommer framför allt att påverka kost-
nader för grönyteskötsel och snöröjning. Ökade kostnader för livsmedel redovisas på vård- och omsorgs-
nämnden respektive utbildningsnämnden. 

Hållbar tillväxt 

Nämnden samarbetar med kommunstyrelsen, som ansvarar för den fysiska planeringen, för att tillsammans 
”arbeta strategiskt för att skapa attraktiva och hållbara samhällen med växande befolkning och en levande 
landsbygd”.  Uppdraget enligt planeringsdirektivet, är att tillse att den befolkningstillväxt som kommunen har 
erfarit de senaste åren har möjlighet att fortsätta. I planeringsdirektiven framgår också att nämnderna ska 
säkerställa och möjliggöra att Heby kommun växer hållbart utifrån människan, miljön och ekonomin. Tillsam-
mans bygger nämnderna en hållbar kommun nu och för framtiden. 

Utmaningarna består i att exploatera i en "lagom" takt utifrån efterfrågan och att göra rätt prioriteringar, 
samtidigt som vi bevarar de värden som gör Heby kommun attraktiv. Förutom externa förfrågningar om 
mark har även kommunens verksamheter och bolag ökade behov av mark för ny- och ombyggnationer av t ex 
skola och förskola. 

Den regionala utvecklingsstrategin baseras på tre strategiska utvecklingsområden: En region för alla, En håll-
bart växande region och En nyskapande region. Nämndens prioriteringar och effektmål taktar väl in i framför-
allt området En hållbart växande region. 

Friluftsliv och Östa naturreservat 
Ett av Heby kommuns kanske viktigaste attraktionsvärde är den fantastiska naturen som finns runt om i 
kommunen inte minst när det gäller Östa Naturreservat som gränsar till Färnebofjärdens nationalpark. Föru-
tom att det innebär stora möjligheter för invånarna som redan bor i kommunen med fiske, vandring och an-
nat friluftsliv så lockar våra naturområden också besökare från andra delar av Sverige och även internation-
ella besökare. Under 2022 gör nämnden en extra satsning för upprustning av reservatet. Driftsbudgeten be-
höver också ökas permanent både på grund av både ökat antal besökare och högre priser när det gäller sop-
hämtning, tömning av toaletter, ved, städning mm 

Det ökade antalet besökare innebär också ett ökat behov av underhållsarbete av de olika lederna som finns 
utmärkta i kommunen för att säkerställa att dessa är säkra och framkomliga. Även kommunens mer tä-
tortsnära friluftsområden har upplevt ett kraftigt ökat antal besökare. 

Samverkan med näringslivet 
Samhällsbyggnadsnämnden arbetar tillsammans med kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden för att 
möjliggöra för nya eller utökade företagsetableringar inom kommunen. Både vad gäller bostäder och verk-
samheter. Detta görs genom att ha en god dialog med näringslivet och genom att så långt det är möjligt för-
söka matcha näringslivets behov av mark för verksamheter och bostadsbyggande. 

För att kunna möta efterfrågan är det viktigt att vi kan vara snabba och smidiga samt ge ett gott bemötande. 
En viktig del i detta är att ta fram de planeringsunderlag som behövs. Det handlar exempelvis om inventering 
av våtmarker och skogspartier i tätortsnära lägen, klimatanpassning samt kommande krav kring EU-direktiv 



 

Kommunfullmäktige, Mål och budget 2023, plan 2024-2025 34(52) 

för vattenskyddsområden. Det är också viktigt att planarbetet, såväl översiktsplan som detaljplaner, "taktar 
in" i tillväxttakten. 

I de fall nämnden inte lyckas matcha den efterfrågan av mark som finns så är strävan alltid att försöka hitta 
ett annat likvärdigt alternativ i nära dialog med näringsutövaren. Här är tydlig information och kommunikat-
ion a och o. 

Agenda 2030 med fokus vatten, energi och klimat 
Både lokalt, nationellt och internationellt ställs ökade krav och förväntningar på att kommunens verksam-
heter ska drivas mer hållbart och att kommunen ska stå i fronten när det gäller hållbarhetsarbetet inom kom-
munens gränser. 

Nämnden kommer att fortsätta att arbeta med samtliga tre perspektiven i Agenda 2030 men kommer att ha 
ett särskilt fokus på den ekologiska hållbarheten utifrån nämndens ansvar för miljöfrågor. Färdplan för ett 
hållbart län är framtagen av Länsstyrelsen och innehåller fyra regionala åtgärdsprogram. Dessa omfattar till-
sammans åtgärdsarbetet med samtliga miljömål som länet berörs av. Kommunen har eller kommer troligtvis 
teckna ett antal hållbarhetslöften inom de fyra olika åtgärdsprogrammen. Dessa är åtgärder för att minska 
klimatpåverkan (2020), åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald (2021), åtgärder för vatten (2022) 
samt slutligen åtgärder för samhällsutveckling(2023). Kommunen har också beslutat om en gemensam av-
fallsplan inom Vafab med flera miljömål. Detta innebär att en intensifiering behöver ske inom samtliga nämn-
der när det gäller miljöarbetet för att vi ska nå målen och uppfylla löftena. 

För att leva upp till EU:s vattendirektiv med tillhörande förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitets-
normer för vatten behöver nämnden lägga särskilt fokus på vattenfrågor vilket lyftes inför planperioden 
2022-2024. Då beslutades om en tillfällig utökning om 0,6 miljoner kronor för år 2023 för att täcka del av 
tjänst och utredningar. Flera sjöar och vattendrag i Heby har övergödningsproblematik. För att nå miljökvali-
tetsnormer och andra lagar kommer Heby under 2022 kartlägga vattenarbetet vilket ska ligga till grund till 
en kommande vattenplan med prioriterade åtgärder för bättre vattenstatus. Därtill behöver VA-planen revi-
deras, ansvar och drift kring sjösänkningsfrågor säkras och i samverkan med andra kommuner ser Heby be-
hov av en åtgärdssamordnare för Tämnarens avrinningsområde. Heby kan ansöka om LOVA/LONA-bidrag för 
prioriterade åtgärder och åtgärdssamordnare. För detta behöver nämnden säkra resurser fram till 2025 för 
tjänst och utredning. Heby kommun tillhör Bottenhavets och Norra Östersjöns vattendistrikt. 

Säkerställa vattenresurser för vattenförsörjning idag och i framtiden 
Att säkerställa vattenresurser för vattenförsörjning i framtiden har pågått i flera år och kommer att fortlöpa. 
Omfattande utredningsarbete och undersökningar ligger till grund för identifiering av reservvattentäkt i 
Tärnsjö och Heby. Arbetet med reservvattentäkt i Tärnsjö har kommit så pass långt att en tillståndsansökan 
har lämnats in till Mark- och miljödomstolen. Att få fram en reservvattentäkt för Heby har inte varit lika fram-
gångsrikt. I nästa steg behöver nuvarande vattentäkter och framtida prioriterade vattenresurser skyddas 
bland annat genom fastslagna vattenskyddsområden. Detta arbete pågår mellan kommunen och Länsstyrel-
sen. En förstärkning av en vatten-strateg har skett och finansieras inom befintlig VA-taxa. 

En säkert och effektiv gatubelysning - Säkra broar 
Kommunen har ett åldrat bestånd av gatubelysning i all orter där framför allt underhåll "under mark" är kraf-
tigt eftersatt. Sala Heby Energi har genomfört en besiktning av kommunens gatubelysning och som befarats 
så kommer det krävas omfattande investeringar för att åter ha en effektiv och säker gatubelysning. En över-
syn behöver också genomföras om var i kommunen belysning ska finnas kvar. Beslut behöver fattas både 
kring driftsform och för ägande. I investeringsbudgeten har 12 miljoner kronor avsatts för reinvestering av 
gatubelysningen under år 2023-2026. Inventeringsarbetet påbörjas 2022. 

Nämnden har ett stort fokus på att öka trafiksäkerheten i kommunen genom att bland annat se över hastig-
hetsbegränsningar, stoppförbud och nämnden har även på prov ett år anlitat parkeringsvakter. Arbetet forts-
ätter under planperioden och ett särskilt fokus kommer också läggas på befintliga broar som används för bil-
trafik så att de är säkra utifrån krav på olika fordon. 

Kompetensförsörjning 

Personal inom samtliga av nämndens ansvarsområden är attraktiva. I planeringsdirektiven framgår att det är 
avgörande för kommuner att klara av att bemanna verksamheter med kompetenta medarbetare och använda 
individers kompetens rätt för att klara av den framtida välfärden. Att attrahera nya medarbetare men framför 
allt att behålla och utveckla rätt kompetens och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare blir en knäckfråga. 

Nämnden ser positivt på kommunens gemensamma satsning för att bli en attraktiv arbetsgivare och därige-
nom säkra kompetensförsörjningen i framtiden. Nämnden har utmaningar inom samtliga verksamheter för 
att säkerställa kompetensförsörjning. 

Digitalisering 
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Nämnden ser positivt på kommunstyrelsens arbete för att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen vilket 
kommer underlätta för både privatpersoner och näringslivet vid olika typer av exploateringar och självklart 
också för nämndens egna exploateringar. Inom nämndens ansvarsområde sker en fortsatt digitalisering fram-
för allt med olika E-tjänster. Den digitala mognaden hos befolkningen innebär ökade förväntningar på att 
kommunen tillhandahåller modernt stöd och moderna tjänster. Internt kan också effektiviseringar genomfö-
ras t ex inom kostverksamheten för att effektivisering intern administration mellan skola och förskola i sam-
band med beställning, avbokning, fakturering osv. Ett mindre belopp är äskat för digitalisering inom gata och 
belysning. 

Social hållbarhet 

Barnen och social hållbarhet i fokus när vi planerar våra samhällen 

Nu finns en grön mötesplats i alla kommunens orter och nästa steg är att utveckla äldre lekplatser som an-
tingen görs om till naturliga lekmiljöer som kräver mindre underhåll och investeringar eller läggs ner helt. 
Kommande arbete är att utveckla och anlägga Lövstaparken i närheten av nya vård- och omsorgsboendet i 
Heby utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Nettoeffekt av ökade kostnader för allmänna platser finns med i 
nämndens äskande för perioden 

Samhällsbyggnadsnämnden antog 2019 riktlinjer för kommunala lekplatser och naturliga lekmiljöer (HebyFS 
2019:30), vilka bland annat anger att natur med höga lekvärden i anslutning till bostadsbebyggelse ska tillva-
ratas och göras tillgänglig som lek- och rekreationsyta där motsvarande ytor saknas. Nu pågår arbetet med 
att ta fram riktlinjer för säkra skolvägar. Syftet med riktlinjerna är att möjliggöra för barn och unga att på ett 
tryggt och säkert sätt kunna förflytta sig mellan bostad och skola. 

Avtal är tecknat mellan Heby kommun och Region Uppsala för att säkerställa cykelbarhet mellan Morgongåva 
och Vittinge och arbete pågår för motsvarande mellan Östervåla och Harbo. GC-kopplingen mellan orterna 
kommer bidra till ökad trafiksäkerhet och förflyttning vilket bland annat gynnar skolpendling, arbetspend-
ling, fritidsaktiviteter m.m. 

Goda, nyttiga, trivsamma och hållbara måltider  

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut om hållbar struktur i en växande kommun och planeringsdirekti-
ven ska samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden 
erbjuda Heby kommuns förskolebarn, elever och äldre goda, nyttiga, trivsamma och hållbara måltider. Arbe-
tet för att nå det gemensamma effektmålet intensifierades under 2021 och kommer att fortgå under planperi-
oden. 

Kostenhetens framtida verksamhet och struktur är beroende av vilka beslut som tas för framförallt skolans 
organisation. Överallt där det finns verksamhet ska det serveras mat och det är konstaterats att endast 
mindre effektiviseringar kan genomföras genom att ställa om kök från tillagningskök till mottagningskök. Det 
är antalet enheter som är avgörande för hur ekonomisk effektiv måltidsverksamheten kan bli. Utbildnings-
nämnden har beslutat att så långt det är möjligt så ska skola och förskolans verksamheter centraliseras inom 
respektive ort. Nybyggnation planeras också i Vittinge respektive Harbo till en enhet och ett kök per ort vilket 
innebär en effektivisering av när det gäller personalkostnader inom kosten. Dock ökar samtidigt lokalkostna-
den eftersom köken som ersätts är gamla och omoderna och därigenom har en jämförelsevis låg hyra idag. 

Inom vård- och omsorg innebär det nya boendet som beräknas vara klart 2022 att verksamheten kommer att 
behöva utvärderas så att det nya köket som då byggs kan användas på ett så effektivt sätt som möjligt samti-
digt som kvaliteten hålls hög. Beroende av vilka beslut som vård- och omsorgsnämnden fattar om framtida 
struktur på vård- och omsorgsboenden kommer även kostverksamhetens struktur att påverkas. 

Ökade kostnader inom kostverksamheten äskas av barn- och utbildningsnämnden respektive vård- och om-
sorgsnämnden. 

Ekonomisk ram 

Härledning ekonomisk ram Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Nettokostnadsram föregående år -21,4 -22,0 -23,5 -23,5 

Förändrat PO 0,0 -0,4 0,0 0,0 

Pris- och löneuppräkning -0,5 -0,7 -0,6 -0,6 

Volymförändringar -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Extra volymökning -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 
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Härledning ekonomisk ram Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Extra löneökning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Omfördelning 0,0 0,5 0,0 0,0 

Riktad satsning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Politisk satsning -0,2 -1,0 0,6 0,2 

Effektiviseringskrav 2,5%, 2,0%, 2,0% 0,4 0,6 0,5 0,5 

Nettokostnadsram -22,0 -23,5 -23,5 -23,9 

     

Specificering Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Extra volymförändring     

Nya gator (drift och kapitalkostnad) -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

     

Omfördelning     

Kommunekolog till Bmn  0,3   

Skötsel Östa till Kfn  0,2   

     

Politisk satsning     

Varmsätratippen 0,3    

Upprustning naturreservat -0,5 0,5   

Strategisk vattenförsörjning  -0,6 0,6  

Rivning byggnader  0 -0,2 0,2 

Upprustning vägar o parker, kapitalkostnader  -0,6   

Utredning väghållarskap  -0,2 0,2  

Digitalisering  -0,05   

  

Sänk kostnader/motverka höga kostnadsnivåer för planperioden 

Flera av de åtgärder och prioriteringar som nämns under huvudrubrikerna ovan ryms inom nämndens nuva-
rande ram genom effektivisering och omprioritering men vi ser att en förstärkning behöver göras inom fram-
för allt inom nedanstående områden: 

 Ökade driftskostnader för tillväxt 0,8 miljoner kronor 
 Arbetsledning exploatering 0,7 miljoner kronor 
 Lekmiljöer, allmänna platser och Östa naturreservat 0,25 miljoner kronor 
 Broar/utredning väghållarskap/digitalisering 0,25 miljoner kronor 
 Vattenstrategiskt arbete 0,15 miljoner kronor 
 Energi och klimat 0,2 miljoner kronor 

För att säkra kommande års resultat läggs fokus på att identifiera resultatförbättrande åtgärder både i form 
av effektiviseringar samt intäktsökningar för nämndens samtliga verksamheter. Utmaningen för nämnden 
blir att både gasa och bromsa samtidigt. Att säkerställa att de verksamheter som bidrar till kommunens at-
traktivitet och tillväxt kan fortsätta parallellt med att effektiviseringar genomförs. Att möjliggöra för nya bo-
städer och för näringslivet i övriga att expandera är nämndens viktigaste uppdrag för att påverka kommu-
nens ekonomi i positiv riktning. 

Den enskilt viktigaste faktorn som påverkar en kommuns ekonomi positivt är hur stor del av kommuninvå-
narna som betalar kommunskatt samt hur stor denna är. I Heby kommun har vi en lägre arbetslöshet är jäm-
förbara kommunen men samtidigt en lägre skattebas det vill säga en Hebybo tjänar i snitt mindre än en invå-
nare i en jämförbar kommun. 

Heby kommun har relativt få invånare på en stor geografisk yta med flera tätorter där det bor ungefär lika 
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många invånare. Idag finns flera relativt små enheter med kommunal service (skola, förskola, vård- och om-
sorgsboende, kök, bibliotek osv) i de olika orterna. Inom flera verksamheter upplever man svårigheter att 
bedriva effektiva verksamheter på grund de är så pass små. Fler kommuninvånare skulle gynna kommunen 
ekonomiskt både genom ökade skatteintäkter och genom behov av större och därigenom mer effektiva kom-
munala enheter på de olika orterna. 

Nedan redogörs för de åtgärder, som bedöms ge störst positiv ekonomisk effekt för kommunen, och som lig-
ger inom samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarsområde. 

(Inom parentes anges vilken nämnd som är ansvarig). 

 Attrahera fler kommuninvånare genom bra pendlingsmöjligheter, fina utemiljöer och bra kultur- och 
fritidsutbud. (Sbn, Ks, Kfn) 

 Möjliggöra för fler kommuninvånare att flytta hit genom byggklara villatomter i attraktiva lägen och 
flerbostadshus med lägenheter som efterfrågas. (Sbn, Ks) 

 Möjliggöra för företag att växa i kommunen eller nyetablera sig för att möjliggöra för fler arbetstill-
fällen och därigenom mer skatteintäkter. (Sbn, Ks) 

I planeringsdirektiven framgår att kommunens verksamheter ska ha en kostnadsnivå som motsvarar en kost-
nadseffektiv verksamhet samt att verksamheter med en högre kostnadsnivå i jämförelse med referenskom-
muner ska ha en planering för anpassning av sina kostnader till en nivå som går att försvara utifrån Heby 
kommuns förutsättning. För samhällsbyggnadsnämndens verksamheter finns det lite och ofta bristfällig sta-
tistik och inte framtagna jämförbara kommuner. 

 Kostnaden/elev för måltider i grundskolan har fortsatt minskat och är år 2021 7 261 kronor/elev 
jämfört med 8 061 kronor/elev år 2020 och 8 438 kronor/elev år 2019. 

 Kostnader för parker per invånare. Hebys kostnad är 116 kronor/invånare jämfört med medel på 
drygt 500 kronor/invånare år 2020. Heby kommun kostnad ligger oavsett år väsentligt lägre än jäm-
förbara kommuner. För 2021 är siffrorna ännu inte klara. 

 Kostnader för drift av kommunala gator - nytt nyckeltal för 2019. För 2021 har Heby kommun ett 
medelvärde på 123 kronor/meter och ser ut att vara ungefär som en medelkommun. Det är ännu inte 
så många kommuner som rapporterat in. 

 Kostnad för gatubelysning mäts kr/ljuspunkter. Få jämförbara kommuner men Heby kommun ligger 
2021 på 514 kronor/ljuspunkt vilket är klart lägre än medel i Sverige. Noteras bör att år 2021 så 
hålls så mycket underhåll som möjligt inne då hela beståndet behöver bytas ut. 

Samhällsbyggnadsnämndens har precis som övriga nämnder haft stora effektiviseringskrav under flera år på 
mellan 2-3,9 procent. De stora besparingskraven innebär att nämnden förutom en allmän återhållsamhet 
även behöver genomföra strukturella förändringar inom samtliga enheter. Nedan följer en kortfattad beskriv-
ning över de åtgärder som har genomförts, pågår eller ska genomföras för att nämnden ska klara sina effekti-
viseringskrav. 

 Öka intäkter för markförsäljning genom att tidigt genomföra strategiska markinköp av attraktiv 
mark som sedan förädlas genom planarbete och exploatering av infrastruktur. 

 Säkerställa rätt intäkter för kommunens markinnehav med utgångspunkt i marknadsvärde. 
 En ny intern resursfördelningsmodell för kostverksamheten som innebär mindre intern administrat-

ion och en effektiv ekonomisk styrning. 
 Digitalisera måltidsverksamheten tillsammans med skola/förskola när det gäller beställning, fakture-

ring och avbokning osv. 
 Digitalisera övriga verksamheter inom framför allt tekniska med bland annat E-tjänster. 
 Fortsatt vara tuffa, kompetenta och professionella beställare i samband med upphandling av tjänster 

och varor. 
 Ersätta entreprenörer med egen personal t ex så har två anläggare anställts inom vatten och avlopp. 

Ytterligare en arbetsledare inom exploatering behöver anställas. 
 Strategisk planering av utvecklingen av vår infrastruktur i form av gator, gång- och cykelvägar och 

kollektivtrafik. Höja den egna kompetensen genom att anställa en gatuingenjör och därigenom bli 
mindre beroende av konsulter och samtidigt mer effektiva på sikt. 

 Avveckla det kommunala vägbidraget 
 Överföra skötsel av enskilda vägar till ansvariga vägföreningar. 
 Överföra drift av belysning av enskilda vägar till ansvariga vägföreningar. 
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Investeringsbudget 

Typ av investering 
Budget 

2023 
Plan 2024 Plan 2025 

Plan 2026-
2029 

Plan 2030-
2032 

Gata och trafik      

Hastighetssänkande åtgärder 0,0 0,1 0,2 0,6 1,6 

GC-väg 0,0 1,3 3,4 2,4 0,0 

Reinvestering gata (innefattar asfaltering) 2,0 8,3 4,0 8,5 6,0 

Belysning 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 

Reinvestering broar 0,1 2,1 0,2 2,2 2,2 

      

Exploateringar 5,8 12,5 10,3 7,8 1,8 

      

Grönyta      

Reinvestering utemiljö (park och lekplatser) 0,4 1,2 1,2 3,1 3,1 

Investering utemiljö (ny park och lekplatser) 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tillgänglighetsanpassning 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 

Återplantering 0,0 0,0 0,1 0,3 0,3 

Utsmyckning juletid 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

Östa 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vattenåtgärder 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

      

Kopiatorer 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

Inventarier kosten 0,3 0,3 0,0 0,5 0,5 

      

VA      

Reinvestering ledningsnät 3,5 2,0 1,5 6,0 6,0 

Process spillvatten 1,8 0,0 0,5 0,0 0,0 

Process dricksvatten 0,2 1,0 0,5 2,0 1,0 

Exploatering 6,0 5,0 0,0 0,0 0,0 

Miljöåtgärder spillvatten 0,0 0,2 1,5 0,0 0,0 

Investering byggnader 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Reinvestering byggnader 2,3 0,5 0,5 2,0 1,0 

Investering fordonsflotta 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa Samhällsbyggnadsnämnden 30,5 37,5 27,1 38,8 23,8 

  

Bygg- och miljönämnden 

Nämndens prioriteringar 

Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens myndighetsutövande uppgifter, såväl för enskild som för kom-
munens egen verksamhet, beträffande plan- och byggväsendet, miljö- och hälsoskydd samt bostadsanpass-
ningsbidrag vilket regleras i följande lagrum: 

 Vad som anges i plan- och bygglagen beträffande bygglov, rivningslov, anmälan enligt plan- och bygg-
förordningen, marklov, byggsamråd, kontrollplan, slutbesked, rätt att godkänna av byggherren före-
slagen kontrollansvarig och förbud att fortsätta byggnadsarbeten. 
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 Åtgärder enligt förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem. 
 Beslut enligt plan- och byggförordningen, inklusive hissar och andra motordrivna anordningar 
 Tillstånd till skylt enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 
 Påföljder och ingripande vid olovligt byggande enligt 11 kap. plan- och bygglagen. 
 Ärenden som åligger den kommunala nämnden inom plan- och bygglagsområdet enligt fastighets-

bildningslagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen. 
 Bygg- och miljönämnden ska svara för kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet 

samt de angränsande områden som enligt gällande lagar och författningar åligger sådan nämnd. Däri 
ingår bland annat kontroll av försäljning av receptfria läkemedel. 

 Nämnden är ansvarig för den prövning och den tillsyn som ankommer på kommunen enligt miljöbal-
ken och lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt föreskrifter med-
delande med stöd av dessa lagar. 

 Nämnden är behörig myndighet för kontroll utifrån livsmedelslagstiftningen. 
 Nämnden ansvarar för att effektiv och ändamålsenlig kontroll utförs på anläggningar, för vilka kom-

muner är kontrollansvariga enligt 23 och 25 §§ livsmedelsförordningen. Ansvaret innefattar kontroll 
av dricksvatten, livsmedelshygien, renlighet och spårbarhet. 

 Bygg- och miljönämnden är den nämnd som fattar beslut i alkoholärenden. 
 Bygg- och miljönämnden ska - besluta i ärenden avseende bostadsanpassningsbidrag enligt lag om 

bostadsanpassningsbidrag med mera. 

Genom samverkansavtal med Sala kommun har nämnden en gemensam förvaltning med BMN i Sala kommun. 

Ekonomisk ram 

Härledning ekonomisk ram Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Nettokostnadsram föregående år -7,9 -8,0 -8,9 -9,0 

Förändrat PO 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pris- och löneuppräkning -0,2 -0,3 -0,2 -0,2 

Volymförändringar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Omfördelning 0,0 -0,3 0,0 0,0 

Beslutade åtgärder 0,0 0,0 0,0 0,0 

Engångseffekter (ettåriga) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Politisk satsning 0,0 -0,5 0,0 0,0 

Effektiviseringskrav 2,5%, 2,0%, 2,0% 0,2 0,2 0,2 0,2 

Nettokostnadsram -8,0 -8,9 -9,0 -9,1 

     

Specificering Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Politisk satsning     

Ökade kostnader för den gem förvaltningen  -0,5   

     

Omfördelning     

Kommunekolog fr Sbn  -0,3   

  

Utbildningsnämnden 

Nämndens prioriteringar 

Utbildningsnämnden befinner sig i ett ansträngt ekonomisk läge sedan ett flertal år och det kommer att bli 
tuffa år även framöver. I sviterna efter Coronapandemin samt med de utmaningar som Rysslands invasion av 
Ukraina för med sig kan förändringar av de statliga satsningarna vara att vänta. De statliga satsningarna som 
planerats fram till idag, mycket med fokus på bland annat Utbildningsnämndens verksamhet, kan komma att 
se annorlunda ut framöver. Utbildningsnämnden har idag en organisation som delvis är byggd på att få in 
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statsbidrag och förändras detta måste ytterligare justeringar ske i verksamheten. Kontinuerliga utvärde-
ringar av skolpengsberäkningen är nödvändiga för att säkerställa en likvärdig resursfördelning. 

Trots de effektiviseringar som skett tidigare år har Utbildningsnämndens organisation fortsatt något för små 
grupper och för få elever per årsarbetare för att nå målet om en budget i balans på alla enheter. Utbildnings-
nämndens långsiktiga mål, för att komma inom budgetram, är färre och större klasser samt fler elever per 
årsarbetare som en del i att uppnå en mer kostnadseffektiv organisation. 

Kommunen har ett stort antal elever inom KAA (kommunalt aktivitetsansvar) och förvaltningen ser även att 
gruppen som inte är behörig till gymnasiet är fortsatt hög. 

Kostnader för gymnasieskola och gymnasiesärskola är svåra att budgetera och prognostisera i och med att 
Heby kommun inte har ett eget gymnasium och därmed saknar möjlighet att påverka skolpengen för dessa 
verksamheter. Förvaltningen har därutöver svårt att förutse vilka program eleverna kommer att välja kom-
mande hösttermin. Kostnadsökningen beror på fler faktorer, dels en generell höjning av skolpeng och dels att 
det de senaste åren synts en ökad kostnad för anpassad gymnasieutbildning beroende på elevens behov samt 
att eleverna i högre grad väljer dyrare gymnasieprogram. 

Inom gymnasieskolan kan skillnaden i kostnad variera stort mellan programmen; i dagsläget är den lägsta 
kostnaden per elev och månad 7 000 kr och den högsta 26 000 kr. 

Andelen elever som väljer dyrare gymnasielinjer har de tre senaste åren ökat. Med dyrare menas i detta fall 
linjer som kostar mer än 9 000 kronor per månad. Generellt kan man säga att högskoleförberedande gymna-
sielinjer med teoretisk inriktning oftast har ett pris på under 9000 kronor per månad och att yrkesinriktade 
program oftast prissätts över 9 000 kronor per månad. 

2019 var andelen elever som valde en linje med ett pris som översteg 9000 kronor per månad 26,8 procent 
av samtliga elever som haft behörighet utöver yrkesprogram. 2020 var samma andel 45,3 procent av samtliga 
elever och 2021 var andelen 53,5 procent. Således har andelen elever som väljer dyrare linjer ökat med 26,7 
procentenheter på tre år. Detta i kombination med oförutsedda uppräkningar och effektiviseringskrav från 
samverkans kommuner bidrar till ett behov av extra volymuppräkning gällande gymnasiet. 

Grundsärskolan aviserar en icke tidigare prognostiserad volymökning från hösten 2022. Det är ännu inte 
klart vilka nivåer av skolpeng eleverna är i behov av. För att skapa en utgångspunkt för vilken volymkompen-
sation som är nödvändig har förvaltningen valt att räkna på 5 elever (enligt uppgift från rektor för grund-
särskolan) med stödnivå 2 vilket ger en extra kostnad på 2 miljoner kronor. 

Digitalisering är kostsam och förvaltningen behöver arbeta för att få effekter på ekonomin likväl som på ar-
betssätt och administration. Huvudfokus de närmaste åren är en systempark (med systempark avses samtliga 
system som används inom Barn- och utbildningsförvaltningens organisation) som har god synkning av data 
mellan system, uppfyller verksamheternas behov och förenklar såväl processer som analys och vardagliga 
arbetsuppgifter. Förvaltningen ser också ett behov av att utöka satsningen på verksamhetsutvecklare med 
inriktning mot IT och digitalisering som tidigare beviljats via utvecklingsmedel. Förvaltningen ser det även 
som önskvärt att satsningen blir mer varaktig då digitalisering kräver ständig utveckling och inte är något 
man färdigställer i ett projekt. 

Förvaltningen ser en större rörlighet bland personalen och att rekrytera är, och kommer även fortsatt att 
vara, en av de största utmaningarna framöver. I samband med nyrekrytering syns också ett annat löneläge då 
närheten till större städer leder till högre ingångslöner. Förvaltningen ser att ökade krav på behörigheten i 
fritidshem, grundsärskola och förskoleklass skapar behov av att satsa på kompetensutveckling för de yrkes-
grupper som också är svåra att rekrytera. Detta gäller exempelvis lärare i fritidshem och speciallärare med 
inriktning mot utvecklingsstörning, men också behöriga lärare inom vissa ämnen så som slöjd och musik. 
Förvaltningen ser även att organisationen är i behov av ledningsförstärkning inom flera områden. 

Att arbeta mer tillsammans både inom förvaltning och över förvaltningsgränserna är nödvändigt för att ut-
veckla organisationen och bygga en verksamhet som är kostnadseffektiv, likvärdig och håller en hög pedago-
gisk standard. Resultaten måste förbättras och våra barn/elevers mående är en viktig del i detta. För att detta 
ska bli möjligt har en skolplan för de kommande åren tagits fram. Denna pekar ut en riktning och mål att ar-
beta med och fokusera på. Med en gemensam helhetssyn och ett utvecklat ledarskap inom hela verksamheten 
tillses att barn och elever känner sig trygga och får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. 

Elevhälsan i Heby kommun finansieras idag delvis av statsbidrag. Trots detta ligger kostnader för elevhälsan i 
Heby kommun under jämförbara kommuners när jämförelser görs i räkenskapssammandraget (RS). I kostna-
der för elevhälsa i RS ingår kostnad för skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och skolkurator. 

Enligt skollagen[1] ska elevhälsa finnas för elever i 

 förskoleklassen 
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 grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan 
 gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 

För att skapa utökade möjligheter till att elevhälsans förebyggande och främjande arbete behöver denna utö-
kas med ytterligare personal. Exempelvis ytterligare psykolog och/eller specialpedagog. 

Idag har de kommunala förskolorna i Heby kommun tillsammans valt att finansiera en (1) specialpedagog via 
statsbidrag. Förskolan i Heby kommun har under flera år signalerat ett behov av ytterligare en specialpeda-
gog för verksamheten, men att det inte finns medel inom den kommunala budgetramen för detta. 

Med de satsningar som behöver göras kring tidiga insatser för att trygga barn och elevers hälsa och förutsätt-
ningar på lång sikt ser förvaltningen det som nödvändigt att det tillsätts ytterligare en specialpedagog i för-
skolan (utöver den som idag finansieras av statsbidrag). 

Den specialpedagog som idag är anställd för förskolorna ska inom sitt uppdrag rymma samtliga de kommu-
nala förskolorna i kommunen. Detta är svårt både med tanke på antalet barn (555st i april 2022) och kommu-
nens struktur, med enheter på flera orter. 

Ett led i att öka det förvaltningsövergripande arbetet är den sociala investeringsfonden. Även denna förvän-
tas bidra till att öka samverkan och insatser kopplade till barn och ungas mående. Det långsiktiga och gemen-
samma målet är att fler elever ska vara behöriga till och klara av gymnasieutbildningen. 

Heby kommun är den enda kommunen i länet som inte har någon familjecentral. Det är ett samverkansarbete 
med BVC, öppen förskola och socialtjänst för tidig upptäckt av stödbehov till familjer. Det styrs av en avtals-
samverkan med regionen och bör därför inte bekostas av projektmedel utan ha en permanent budget. Totalt 
beräknad kostnad 0,1 miljoner kronor/år varav summan delas lika mellan Vård- och omsorgsnämnden och 
Utbildningsnämnden. 

För centrum för livslångt lärande tillkommer flera lagkrav under 2022. Bland annat handlar detta om ett be-
hov av utökad undervisning utifrån utbildningsplikt, språkplikt och läs- och skrivkurs. 

Idag råder utbildningsplikt för nyanlända vuxna med kort utbildning som står långt från arbetsmarknaden. 
Dessa elever kan hänvisas till studier inom vuxenutbildning. För huvudmän kan det innebära krav på sär-
skilda insatser för att kunna erbjuda ett utbud av kurser eller delkurser så att elevernas behov och rätt till 
utbildning kan tillgodoses. 

Från och med den 1 augusti 2022 finns en skyldighet för kommunerna att inom kommunala vuxenutbild-
ningen tillhandahålla en sammanhållen utbildning för de individer som tar del av det arbetsmarknadspoli-
tiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (etableringsprogrammet) och som på 
grund av kort utbildning inte bedöms kunna matchas mot arbete under tiden i programmet. 

Den sammanhållna utbildningen ska utformas utifrån de nyanlända elevernas utbildningsbehov. Vid utform-
ningen av utbildningen ska kommunen samverka med Arbetsförmedlingen och andra berörda aktörer såsom 
regionen, andra kommuner och enskilda utbildningsanordnare. Utbildningen ska innehålla utbildning i 
svenska för invandrare. Utbildningen ska även innehålla orienteringskurser och kurser på grundläggande el-
ler gymnasial nivå. Även andra insatser som är gynnsamma för elevernas kunskapsutveckling kan ingå i ut-
bildningen. 

Den sammanhållna utbildningen ska syfta till att ge deltagarna sådana kunskaper som de behöver för att 
kunna studera vidare eller etablera sig på arbetsmarknaden. Den ska omfatta minst 23 timmars undervisning 
i veckan i genomsnitt och följa en plan beslutad av hemkommunen, en så kallad utbildningsplan. 

Utifrån ny lagstiftning ska antalet undervisningstimmar för studerande inom etableringen öka vilket medför 
ett behov av att förstärka lärarorganisationen. 

Utifrån den nya språkplikten då studerande som tidigare skrivits ut från SFI på grund av bristande progress-
ion nu återigen efter etableringen och JOBEN hänvisas tillbaka till SFI. Detta är ett krav för att få försörjnings-
stöd och därmed ökar antalet studerande på SFI markant. 

Nytt för vuxenutbildningen är också ett utökat krav på elevhälsa och stöd i undervisningen vilket skapar be-
hov av ytterligare medel för att finansiera detta. 

Utbildningsnämnden begär månadsrapporter och genomgång av dessa av controller vid varje sammanträde 
samt redovisningar gällande samtliga verksamheters eventuella avvikelse mot budget. Vid varje samman-
träde redovisas också det pågående arbetet med den långsiktiga planen för budget i balans. Det långsiktiga 
arbetet för en budget i balans bedrivs såväl övergripande som på enhetsnivå. 

Förvaltningen arbetar även fortsatt med att se över samtliga kostnader såsom kost, hyror, IT och digitala sy-
stem med mera. Den prognos som arbetas fram av Sweco har under åren reviderats av Heby kommun och 
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visar nu på en långsammare tillväxt. 

Sammanfattning av prioriterade områden (utan inbördes ordning) de kommande åren:  

 Ekonomiskt arbete för en budget i balans, ordning och reda i ekonomin och god ekonomisk kompe-
tens inom hela organisationen  

 En extra volymökning för gymnasieskolan 
 En extra volymökning för grundsärskolan  
 Digitalisering 
 Kompetensförsörjning (särskilt inom grundsärskola, fritidshem och förskoleklass) 
 Ledningsförstärkning  
 God psykisk hälsa för våra barn och elever (bland annat elevhälsa, specialpedagog i förskolan och 

familjecentral) 
 Ökade lagkrav på Centrum för livslångt lärande 

Samtliga prioriterade områden har som mål att skapa förutsättningar för våra barn och elever så att var och 
en kan utvecklas så långt som möjligt. 

Styret föreslår dessa prioriteringar för 2023: 

 Kompensation gällande gymnasieskolan, interkommunal ersättning (IKE) med 4,6 miljoner kronor 
 Kompensation gällande grundsärskolan med 2 miljoner kronor 
 Språkplikt SFI med 0,7 miljoner kronor 
 Läs och skrivkurs enligt lagkrav med 0,4 miljoner kronor 
 Utbildningsplikt med 0,3 miljoner kronor 
 Elevhälsa 0,4 miljoner kronor 

Styret föreslår dessa prioriteringar för 2024: 

 Hyreskompensation förskola/skola Vittinge (10 månader) 4 miljoner kronor 
 Hyreskompensation förskola/skola Heby (4 månader) 0,9 miljoner kronor 

Styret föreslår dessa prioriteringar för 2025: 

 Hyreskompensation förskola/skola Vittinge (rest 2 månader) 0,8 miljoner kronor 
 Hyreskompensation förskola/skola Harbo (rest 8 månader) 1,8 miljoner kronor 

Hållbar tillväxt 

Utbildningsnämnden har i den mån det varit möjligt försökt centralisera sina verksamheter i de orter där 
verksamheter finns. I Heby är samtliga avdelningar tillhörande Bullerbyns förskola lokaliserade i samma 
byggnad. Därtill har Barn- och utbildningsförvaltningen flyttat till Heby skola och lämnat lokalerna på 
Centralgatan. Vittinge förskolas verksamhet har lokaliserats till en lokal vilket medfört färre förskoleplatser i 
tätorten och vårdnadshavare kan hänvisas till förskoleplatser i Morgongåva. Centralisering har genomförts i 
majoriteten av orterna i den utsträckning det varit möjligt så att verksamheter är lokaliserad i samma eller 
anknytande lokaler. 

Utbildningsnämnden arbetar aktivt med att tillgodose förskolebehov i samtliga orter där förskola i kommunal 
regi bedrivs. Detta innebär att eventuell nybyggnation av bostäder kan medföra en ökad efterfråga av försko-
leplatser i berört område. Kommunen är skyldig att tillse att behov av förskoleplatser uppfylls inom fyra må-
nader. Samma förutsättningar gäller för grundskola, men med vissa skillnader. Då det råder skolplikt från 
hösten det år barn fyller 6 har kommuner ansvar att säkerställa att skolplikten kan genomföras. Eventuell 
byggnation av bostäder kan medföra att elevantalen i en ort ökar och det är viktigt att Utbildningsnämnden 
informeras och är delaktig i processen för att säkerställa att det finns platser på grundskola. Barn- och utbild-
ningsförvaltningen har i dagsläget ett samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen gällande projekt som 
berör nybyggnation av bostäder, men detta samarbete behöver utvecklas ytterligare. Detta för att kunna un-
derlätta för respektive nämnd vid planeringen av framtida service utbud i samband med byggnation av bostä-
der. 

Utbildningsnämnden och Heby kommun har ett fortsatt viktigt arbete framför sig för att kunna öka match-
ningen mellan näringslivets, skolans och arbetslivets olika behov. För detta har det utsetts en arbetsgrupp 
som består av verksamhetschef, chef för arbetsmarknad och vuxenutbildning samt kommunens näringslivs-
strateg som träffas några gånger under året. Arbetsgruppen har även träffat utvecklingsgruppen för studie- 
och yrkesvägledning för att gemensamt återuppta arbetet med gemensam plan för studie- och yrkesvägled-
ning för hela kommunen. Under ledning av arbetsgruppen har vissa planerade aktiviteter genomförts, men 
även i år har detta område varit lågt prioriterat på grund av Covid-19 pandemin. 
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2023 års planerade insatser: 

 Utveckla hemsidan för samverkan skola och näringsliv och på så sätt få företag att ta emot fler praoe-
lever och praktikanter 

 Ta fram en gemensam plan för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning från försko-
lan till vuxenutbildningen. 

 Bygga upp ett gemensamt SYV- nätverk. 
 Att i en snar framtid kunna genomföra en Lokal arbetsmässa så att våra ungdomar kan få vetskap om 

Näringslivets och kommunens alla olika arbetsplatser som finns och vilka utbildningar som krävs. 
 Hitta samverkansformer för att bjuda in företagare till skolan för att berätta vilka företag/arbeten 

som finns i kommunen, hur de tänker att en bra arbetstagare ska vara och vad de tänker inför framti-
den. 

För att uppnå RUS:ens uppsatta mål behöver invånare ha en god utbildningsgrund vilket faller inom ramen 
för Utbildningsnämndens grundläggande ansvarsområden. En stor del av nämndens uppdrag regleras av 
Skollagen och respektive verksamhets läroplan, men Utbildningsnämnden har även valt att förtydliga sin 
målsättning genom specifika effektmål med tillhörande mått. De senaste årens ekonomiska underskott och 
riktade besparingskrav har medfört en omorganisation av personal på samtliga enheter för att säkerställa en 
budget i balans. Än så länge har elevers utbildningsresultat inte uppvisat större förändringar jämfört med 
tidigare år, men med fortsatta riktade besparingskrav och lägre ekonomisk ram kan Utbildningsnämndens 
grundläggande uppdrag försvåras. Den långsiktiga konsekvensen av detta kan bli försämrade studieresultat 
och att Heby kommun inte bidrar till Uppsala läns målsättning i lika stor utsträckning som kommunen annars 
har potential för. 

Social hållbarhet 

Elevhälsan utgör en viktig del av grundskolans arbete med att erbjuda elever möjligheter att klara grundsko-
lan, men verksamheten har de senaste åren präglats av ett stort antal chefsbyten och organisationen har ge-
nomgått flera förändringar i samband med detta. Det finns ett behov av att utveckla en samsyn kring special-
pedagogiska insatser där målsättningen är att samtliga enheter arbetar likvärdigt. En samordnande special-
pedagog finns sedan hösten 2019 och antalet skolpsykologer har utökats för att kunna arbeta mer främjande 
och förebyggande. Skillnader i förhållningssätt och elevsyn föranleder förändringar för att skapa en samsyn 
och en likvärdighet inom hela elevhälsan, både centralt och ute på enheterna. Den centrala elevhälsan behö-
ver säkerställa att alla elever får det stöd de har rätt till och en tätare uppföljning och analyser utifrån scre-
eningar i flera årskurser behövs för att få större förståelse för vilka insatser som behövs framöver. Som ett 
led i detta arbete har en elevhälsoplan utarbetats där de olika professionerna samt arbetssätt och förhåll-
ningssätt finns dokumenterade. Till detta har lagts en gemensam screeningplan vars syfte är att skapa ge-
mensamma rutiner och dokument för kartläggningar och utredningar. 

Utbildningsnämnden antog under hösten 2020 nya riktlinjer rörande övergång och samverkan för förskola 
och grundskola. Därtill har Barn-och utbildningsförvaltningen framtagit nya rutiner för att säkerställa att 
samtliga enheter kan säkerställa vilken information som tydligt ska framgå. Målsättningen med dessa riktlin-
jer och rutiner är att skapa likvärdighet i enheternas arbete med övergång och samverkan. Arbetet kring 
övergång och samverkan kommer att utvärderas och revideras under hösten 2022. 

Utbildningsnämnden har sedan år 2020 tillsammans med Vård- och omsorgsnämnden samt Kultur- och fri-
tidsnämnden ett gemensamt effektmål rörande barn och ungas psykiska välmående. Detta nämndövergri-
pande samarbete leds av gruppen för social hållbarhet där verksamhetschef för förskola och grundskola samt 
rektor för CLL representerar Utbildningsnämnden. Under hösten 2021 genomfördes en enkätundersökning 
där elever från och med årskurs 6 fick möjlighet att skatta sitt emotionella, sociala och psykiska välbefin-
nande. Resultaten av enkäten påvisade, i likhet med föregående års enkätresultat, att flickor i kommunen 
överlag skattar sitt välbefinnande lägre än pojkar. Däremot var årets skattningar för kommunen i stort samt 
respektive kön högre än föregående år. Specifika skäl till denna positiva utveckling är svåra att göra utifrån 
endast ett mättillfälle, men en starkt bidragande faktor kan vara pandemiläget när enkäterna genomfördes. 
Vid enkättillfället 2020 var samhället mitt i pandemins andra våg, medan vid enkättillfället 2021 var sam-
hället inte i någon pandemivåg. Samhällets generella "tillstånd" vid enkättillfället är av relativt stor betydelse, 
i synnerhet när påståenden beaktar psykiskt välmående. 

Ekonomisk ram 

Härledning ekonomisk ram Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Nettokostnadsram föregående år -364,1 -380,8 -400,6 -417,8 
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Härledning ekonomisk ram Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Förändrat PO 0,0 -2,0 0,0 0,0 

Pris- och löneuppräkning -7,6 -12,9 -10,8 -11,3 

Volymförändringar -6,5 -5,6 -7,7 -7,9 

Extra löneökning 0,0 -0,4 0,0 0,0 

Extra volymförändring -7,8 0,0 0,0 0,0 

Riktad besparing 0,0 0,0 0,0 0,0 

Politisk satsning -2,5 -8,8 -7,1 -4,5 

Engångseffekter (ettåriga) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Effektiviseringskrav 2,5%, 2,0%, 2,0% 7,7 10,0 8,4 8,7 

Nettokostnadsram -380,8 -400,6 -417,8 -432,8 

     

Specificering Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Extra volymförändring     

Negativ avvikelse 2020 -6,8    

Återföring effektiviseringskrav -1,0    

Gymnasiekostnader  -4,6   

Ökat elevantal grundsärskolan  -2,0   

     

Politisk satsning     

Kompensation kostpriser -2,5    

Vittinge förskola/skola   -4,0 -0,8 

Harbo förskola/skola   -0,9 -1,8 

Läs o skrivkurs (Lagstadgat stöd)  -0,4   

Språkplikt SFI  -0,7   

Utbildningsplikt (Lagkrav)  -0,3   

Elevhälsa 0,5 årsarbetare  -0,4   

Nya utbildningar 0,6 årsarbetare  -0,4   

Kompetenshöjande åtgärder   -0,9  

Förstärkning fritidshem (utbildning)   -1,3 -2,0 

  

Sänk kostnader/motverka höga kostnadsnivåer för planperioden 

Förvaltningen arbetar vidare med att jämföra nuvarande grundskoleorganisation med den modellskola som 
legat till grund för beräkningen av skolpengen. Förvaltningen ser att den kommunala grundskolan har 
mindre klasser och fler årsarbetare än vad modellskolan är beräknad på och arbete pågår med att anpassa 
verksamheten till modellskolan för att samtliga verksamheter ska rymmas inom sin tilldelade budgetram. De 
verksamheter som ligger längst ifrån en budget i balans har prioriterats under år 2021 och 2022 för att till-
sammans med controller och delar av förvaltningen arbeta fram effektivare arbetssätt och på så vis nå en 
budget i balans utan att sänka kvaliteten på utbildningen. 

Gällande den kommunala förskolan är det svårt att bemöta variationerna gällande antalet barn från år till år, 
antalet barn påverkar både planering av organisation och tilldelad budgetram. Det är ett kommunalt ansvar 
att ha en beredskap för det antal barn som kan börja på förskolan. Inom den kommunala förskolan är det väl-
digt olika från år till år gällande vilket förskoleområde som har en budget i balans och den främsta förkla-
ringen är just antalet barn. Covid-19 har ytterligare försvårat arbetet med att prognostisera antalet barn då 
det funnits en tendens hos vårdnadshavare att i större utsträckning skjuta upp förskolestarten. 

Inför år 2022 togs en modellskola fram för den kommunala grundsärskolan. Centrum för Livslångt Lärandes 
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(CLL) verksamhet och ram utvärderas under 2021 och 2022 för att säkerställa rätt finansieringsnivåer. 

En stor del av Utbildningsnämndens budget avsätts för gymnasieskola och gymnasiesärskola då det köps 
platser i andra kommuner för samtliga elever som är folkbokförda i Heby kommun (17 procent av Utbild-
ningsnämndens prognos för år 2021). Den här budgetposten är svår att påverka då Heby Kommun inte kan 
påverka kostnaden mer än genom att förbättra den ekonomiska uppföljningen vilken är föremål för intern 
kontroll år 2021. Vidare försvåras budgetarbetet när förvaltningen är beroende av hur budgetprocessen fort-
skrider i de kommuner där Heby Kommun köper platser. Exempelvis kan förseningar eller särskilda sats-
ningar inom olika verksamheter påverka en för Utbildningsnämnden i Heby redan lagd budget. 

Förvaltningen arbetar vidare med effektiviseringar inom flera områden samt med att effektivisera arbetssätt. 

Följande åtgärder arbetas fortsatt aktivt med under kommande år: 

 Elevresor/skolskjuts 
 Se över rutiner kring gymnasiet för en effektivare ekonomisk hantering (se även intern kontroll 

2021) 
 Samverkan mellan verksamheter, exempelvis kring öppning och stängning samt kring sjukfrånvaro. 
 Förankring av skolplanen så att alla arbetar med samma mål i sikte 
 Säkerställa kostnaderna för kosten samt arbeta bort administration i samverkan med Kostenheten 

och Samhällsbyggnadsnämnden. 
 Se över och säkerställa att vi organiserar CLLs verksamheter på ett optimalt sätt. 
 Se över och säkerställa att organisationen av undervisning samt resor gällande moderna språk/prak-

tiskt estetiska ämnen fungerar optimalt. Exempelvis genom att årskurs 5 och 6 får heldagar på hög-
stadierna. Detta kan bidra till att bättre fylla tjänster på högstadierna, bättre behörighet i undervis-
ningen samt till att övergång och samverkan mellan stadierna får ett kvalitativt lyft. 

 Översyn av klasstorlekar och där det av rektor bedöms behövas/vara möjligt omorganisera till ål-
dersblandade grupper (exempelvis genom sammanslagning av förskoleklass och årskurs 1, etc.). Må-
let är en mer kostnadseffektiv organisation med grupper om i snitt 23 elever per klass i årskurs F-6 
respektive 26 elever per klass i årskurs 7-9. 

 Översyn av finansiering, handläggning och rutiner för tilläggsbelopp 
 Långsiktig plan för budget i balans för varje enhet, med start hos de verksamheter som är längst från 

en budget i balans. 
 Ekonomiskt utvecklingsarbete (rutiner, utbildning etc.) 

  

Investeringsbudget 

Typ av investering 
Budget 

2023 
Plan 2024 Plan 2025 

Plan 2026-
2029 

Plan 2030-
2032 

Omstrukturering Utbildningsnämnden 0,0 1,5 1,5 0,0 0,0 

Kopieringsmaskiner/skrivare 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 

Möbler 2,0 7,0 7,0 6,0 6,0 

Utomhus- och inomhusmiljö 3,0 3,0 3,0 9,0 9,0 

Summa utbildningsnämnden 5,0 11,5 11,5 18,0 18,0 
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Valnämnden 

Nämndens ansvarsområde 

Valnämnden ska fullgöra de uppgifter som enligt vallagen och övriga valförfattningar ankommer på val-
nämnd. Detta innefattar bland annat att leda och ansvara för genomförande av allmänna val och folkomröst-
ningar enligt vallagen. 

Riksdagsvalet genomfördes den 11 september 2022 för mandatperioden 2022-2026 och samtidigt hölls all-
männa val till kommun- och regionfullmäktige. 

Val till europaparlamentet genomförs den 6-9 juni år 2024. 

Styret föreslår denna prioritering för 2024: 

 Ettårig kompensation för att genomföra årets val 0,3 miljoner kronor  

Ekonomisk ram 

Härledning ekonomisk ram Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Nettokostnadsram föregående år 0,0 -0,3 0,0 -0,3 

Förändrat PO 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pris- och löneuppräkning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nyval -0,3 0,3 -0,3 0,3 

Effektiviseringskrav 2,5%, 2,0%, 2,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nettokostnadsram -0,3 0,0 -0,3 0,0 
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Koncernbolagets planering och budgetramar 
Alla kommunalt ägda fastigheter och lokaler för kommunal verksamhet finns i Hebyfastigheter AB som är 
moderbolag och förvaltar kommunens verksamhetslokaler. Kommunens bostadsföretag Hebygårdar AB äger 
kommunens hyres- och bostadsfastigheter och är dotterbolag till Hebyfastigheter AB. 

Hebyfastigheter AB ska som en del av kommunkoncernen och utifrån ägardirektiv säkerställa ett långsiktigt 
och stabilt ägande av fastigheter och lokaler för kommunalt finansierad verksamhet. Det innebär att Hebyfas-
tigheter AB ska äga, förvalta och utveckla fastigheter som är viktiga för  Heby kommuns verksamheter och 
erbjuda kommunalt finansierad verksamhet lokaler av god kvalitet till konkurrenskraftiga hyror. Det innebär 
också att Hebyfastigheter ska agera och uppfattas som en långsiktigt och affärsmässig fastighetsägare som 
bedriver sin verksamhet på affärsmässig grund. Affärsmässighet innebär att bolaget ska ha en ekonomisk 
ställning som medger utveckling och investeringar utan ägartillskott. 

Styrning 

Hebyfastigheter AB och Hebygårdar AB styrs av ägardirektiv för respektive bolag. Ägardirektiven fastställs av 
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen kan löpande under budgetår ge kompletterande ägaruppdrag. Kom-
munfullmäktige beslutar årligen i sitt beslut om mål och budget i frågor som även berör bolagen. 

Möten mellan ägaren och bolaget genomförs löpande under året i så kallade ägarmöten. 

Avkastningskrav 

Hebygårdar AB ska årligen generera en direktavkastning på minst fem procent. 

Hebyfastigheter AB ska stödja verksamheten med att förvalta kommunens verksamhetslokaler för dess kärn-
verksamhet på ett kostnadseffektivt och kvalitetsmedvetet sätt. Bolaget ska generera en vinst för att klara en 
långsiktig och ändamålsenlig förvaltning av kommunens verksamhetslokaler. Resultatmått för styrning av 
bolaget kommer att utvecklas inom ramen för stärkt styrning av kommunkoncernen. 

Borgensavgiften fastställs till 0,35 procent och beräknas på under året genomsnittligt lånebelopp. 

Soliditeten för Hebyfastigheter AB ska långsiktigt uppgå till minst 25 procent och för Hebygårdar AB till minst 
20 procent. 

Investeringsbudget 

Typ av investering 
Budget 

2022 
Budget 

2023 
Plan 2024 Plan 2025 

Plan 2026-
2029 

Plan 2030-
2032 

Hebyfastigheter 57,2 126,0 51,0 5,5 22,0 16,5 

Hebygårdar 27,1 58,7 30,5 35,5 92,2 36,5 

Summa investeringar bolagen 84,3 184,7 81,5 41,0 114,2 53,0 
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Ekonomisk sammanställning, miljoner kronor 

Driftsbudget 

Styrelse/nämnd 
Bokslut 

2021 
Budget 

2022 
Prognos 

2022 
Budget 

2023 
Plan 

2024 
Plan 

2025 

Kommunfullmäktige -2,3 -2,6 -2,5 -2,7 -2,8 -2,8 

Revisionen -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -1,2 

Kommunstyrelsen -71,0 -81,7 -78,7 -85,7 -85,9 -86,9 

Utvecklingsmedel -1,5 -3,0 -2,4 -2,5 -3,0 -3,0 

Sociala investeringar -1,3 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 

Omställningskostnader -1,2 -1,5 -1,5 0,0 0,0 0,0 

Finansförvaltningen -19,9 -11,8 -13,3 -33,5 -36,0 -18,2 

Vård- och omsorgsnämnden -359,7 -382,3 -377,2 -417,0 -433,7 -441,4 

Kultur- och fritidsnämnden -31,8 -32,3 -32,6 -33,7 -34,1 -34,5 

Samhällsbyggnadsnämnden -21,5 -22,0 -21,7 -23,5 -23,5 -23,9 

Bygg- och miljönämnden -5,6 -8,0 -8,0 -8,9 -9,0 -9,1 

Utbildningsnämnden -378,2 -380,8 -400,1 -400,6 -417,8 -432,8 

Valnämnden 0,0 -0,3 -0,3 0,0 -0,3 0,0 

Verksamhetens nettokostnad exkl. 
Mark- och Expl 

-894,9 -931,4 -943,4 -1 013,2 -1 051,1 -1 057,7 

Mark- och exploatering 13,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 

Verksamhetens nettokostnad -882,0 -931,4 -938,4 -1 013,2 -1 051,1 -1 057,7 

Skatter, generella statsbidrag och ut-
jämning 

920,5 957,2 986,0 1 010,2 1 062,8 1 102,5 

Finansnetto 6,1 5,8 6,4 4,2 2,2 2,2 

Kommunens resultat 44,6 31,6 54,0 1,2 13,9 47,0 

Skatter och statsbidrag 

Enligt SKL 30 september 2021 
Bokslut 

2021 
Budget 

2022 
Prognos 

2022 
Plan 

2023 
Plan 

2024 
Plan 

2025 

Utdebitering skatt       

Skatteintäkter, prel. 635,0 673,8 674,0 701,8 737,9 769,3 

Slutavräkning år -2 2,3 2,7 5,0 0,0 0,0 0,0 

Slutavräkning år -1 16,1 0,0 14,8 0,0 0,0 0,0 

Slutavräkning år -0 0,0 0,0 0,0 -2,2 0,0 0,0 

Summa skatteintäkter 653,4 676,5 693,9 699,6 737,9 769,3 

       

Inkomstutjämning 182,2 193,1 199,4 228,8 234,2 244,6 

Kostnadsutjämning 5,3 11,8 11,7 16,6 25,8 28,5 

Regleringsbidrag/avgift 41,8 35,5 39,4 21,9 21,6 16,8 

Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Införandebidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kommunal fastighetsavgift 38,1 38,2 39,6 40,9 40,9 40,9 

Extra statsbidrag Välfärd 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 
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Summa statsbidrag 267,3 278,7 290,3 308,3 322,5 330,8 

LSS-utjämning -0,2 2,0 1,8 2,3 2,3 2,3 

Summa statsbidrag och LSS-utjämning 267,2 280,7 292,1 310,6 324,8 333,1 

Summa skatter + statsbidrag 920,5 957,2 986,0 1 010,2 1 062,8 1 102,5 

Resultatbudget 

Resultaträkning 
Bokslut 

2021 
Budget 

2022 
Prognos 

2022 
Budget 

2023 
Plan 

2024 
Plan 

2025 

Verksamhetens intäkter 152,4 128,4 126,7 131,4 134,4 137,5 

Verksamhetens kostnader -1 035,5 -1 052,8 -1 058,2 -1 137,5 -1 178,4 -1 188,2 

Avskrivningar -5,7 -7,1 -6,3 -7,1 -7,1 -7,1 

Verksamhetens nettokostnader -888,8 -931,4 -937,8 -1 013,2 -1 051,1 -1 057,7 

Skatteintäkter 653,4 676,5 693,9 699,6 737,9 769,3 

Generella statsbidrag och utjämning 275,4 280,7 294,3 310,6 324,8 333,1 

Verksamhetens resultat 40,0 25,8 50,4 -3,0 11,6 44,7 

Finansiella intäkter 6,2 5,9 8,8 4,3 2,3 2,3 

Finansiella kostnader -1,6 -0,1 -5,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Resultat efter finansiella poster 44,6 31,6 54,0 1,2 13,9 47,0 

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat 44,6 31,6 54,0 1,2 13,9 47,0 

       

Resultatöverskott 4,8 % 3,3 % 5,5 % 0,1 % 1,3 % 4,3 % 

Verksamhetens netto ./. Skatter och 
statsbidrag 

-95,7 % -97,3 % -94,9 % -100,3 % -98,9 % -95,9 % 

Egenfinansiering av investeringar i 
procent 

418,8 % 33,6 % 135,0 % 2,7 % 25,2 % 108,7 % 

Balansbudget 

  
Bokslut 

2021 
Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Materiella anläggningstillgångar       

Mark, byggnader och tekniska anlägg-
ningar 

108,7 141,9 125,6 147,3 178,4 199,2 

Maskiner och inventarier 14,6 37,2 31,5 47,5 64,4 79,6 

Finansiella anläggningstillgångar 224,0 218,1 222,6 223,7 224,8 224,5 

Summa anläggningstillgångar 347,4 397,2 379,6 418,5 467,5 503,4 

Bidrag till statlig infrastruktur 5,1 4,8 4,8 4,5 4,2 3,8 

Omsättningstillgångar       

Förråd mm 4,5 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4 

Fordringar 106,2 87,1 126,4 126,4 126,4 126,4 

Kassa, bank 129,3 130,2 112,3 93,9 65,7 79,7 

Summa omsättningstillgångar 240,0 221,8 243,1 224,7 196,5 210,5 
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Bokslut 

2021 
Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

SUMMA TILLGÅNGAR 592,5 623,8 627,6 647,7 668,2 717,8 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 

      

Eget kapital       

Årets resultat 44,6 31,6 54,0 1,2 13,9 47,0 

Övrigt eget kapital 245,2 268,6 289,9 343,9 345,1 359,0 

Summa eget kapital 289,9 300,1 343,9 345,1 359,0 405,9 

Avsättningar       

Avsättningar för pensioner och lik-
nande förpliktelser 

111,6 113,8 115,5 134,4 141,0 143,7 

Andra avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skulder       

Långfristiga skulder 35,3 35,0 31,2 31,2 31,2 31,2 

Kortfristiga skulder 155,8 174,8 137,0 137,0 137,0 137,0 

Summa avsättningar och skulder 302,6 323,6 283,7 302,6 309,2 311,9 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT-
NINGAR OCH SKULDER 

592,5 623,8 627,6 647,7 668,2 717,8 

       

Nyckeltal       

Soliditet 48,9 % 48,1 % 54,8 % 53,3 % 53,7 % 56,6 % 

Kassalikviditet 151,2 % 124,3 % 174,2 % 160,8 % 140,2 % 150,5 % 

Rörelsekapital 79,7 42,5 101,7 83,3 55,0 69,1 

Kassaflödesbudget 

Kassaflödesanalys 
Bokslut 

2021 
Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN       

Årets resultat 44,6 31,6 54,0 1,2 13,9 47,0 

Utbetalningar för ianspråktagna av-
sättningar 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Justering för ej likviditetspåverkande 
poster 

13,1 11,1 9,1 26,3 14,0 10,1 

Medel från verksamheten före föränd-
ring av rörelsekapital 

57,7 42,6 63,1 27,5 27,9 57,0 

Ökning (-) minskning (+) av kortfris-
tiga fordringar 

-19,0 0,0 -20,2 0,0 0,0 0,0 

Ökning (-) minskning (+) av förråd mm 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

Ökning (-) minskning (+) av kortfris-
tiga skulder 

-19,0 0,0 -18,8 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från den löpande verk-
samheten 

19,9 42,6 24,2 27,5 27,9 57,0 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN       

Investering i materiella anläggnings-
tillgångar 

-2,8 -41,9 -40,0 -44,8 -55,0 -43,2 

Försäljning av materiella anläggnings-
tillgångar 

7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Kassaflödesanalys 
Bokslut 

2021 
Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Investering i finansiella anläggnings-
tillgångar 

-1,4 0,0 -1,4 -1,4 -1,4 0,0 

Försäljning av finansiella anläggnings-
tillgångar 

7,2 4,5 6,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från investeringsverk-
samheten 

11 -37 -35 -46 -56 -43 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN       

Nyupptagna lån 2,7 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 

Amortering av skuld 0,0 0,0 -10,0 0,0 0,0 0,0 

Ökning av långfristiga fordringar 0,0 0,0 -1,9 0,0 0,0 0,0 

Minskning av långfristiga fordringar 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 

Kassaflöde från finansieringsverk-
samheten 

2,8 0,1 -5,8 0,3 0,3 0,3 

       

Årets kassaflöde 33,5 5,4 -17,0 -18,4 -28,2 14,1 

Likvida medel vid årets början 95,8 124,8 129,3 112,3 93,9 65,7 

Likvida medel vid periodens slut 129,3 130,2 112,3 93,9 65,7 79,7 

Investeringsbudget 

Investeringar Styrelse/nämnd 
Budget 

2022 
Budget 

2023 
Plan 2024 

Plan 
2025 

Plan  
2026-
2029 

Plan 2030-
2032 

Kommunstyrelsen 3,5 4,9 4,9 3,5 19,0 10,5 

Vård. Och omsorgsnämnden 9,8 4,5 1,5 1,5 4,7 3,0 

Kultur- och fritidsnämnden 0,7 0,3 0,0 0,0 5,4 0,0 

Samhällsbyggnadsnämnden 22,5 30,5 37,5 27,1 38,8 23,8 

Utbildningsnämnden 5,5 5,0 11,5 11,5 18,0 18,0 

Totalt investeringar kommu-
nen 

42,0 45,2 55,4 43,6 85,9 55,3 

       

Hebyfastigheter AB 57,2 126,0 51,0 5,5 22,0 16,5 

Hebygårdar AB 27,1 58,7 30,5 35,5 92,2 36,5 

       

Totalt investeringar koncer-
nen 

126,3 229,9 136,9 84,6 200,1 108,3 
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Ekonomiska nyckeltal 

Fem år i sammandrag 
Bok-
slut 

2021 

Budget 
2022 

Pro-
gnos 

2022 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Antal invånare i skatteprognosen den 1 november 
året innan 

14 048 14 123 14 262 14 362 14 462 14 562 

Antal invånare enligt befolkningsprognosen den 31 
december 

14 303 14 435 14 545 14 675 14 901 15 098 

Kommunalskatt, kr 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 

Totala tillgångar per invånare, kr 41 423 43 211 43 147 44 135 44 840 47 543 

Eget kapital per invånare, kr 20 266 20 791 23 642 23 515 24 090 26 887 

Långfristiga skulder per invånare, kr 2 468 2 427 2 142 2 123 2 091 2 064 

Nettokostnad per invånare, kr 62 141 64 525 64 475 69 046 70 541 70 058 

Skatteintäkter & generella statsbidrag per invå-
nare, kr 

64 935 66 310 67 939 68 840 71 322 73 021 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och gen 
statsbidrag, i % 

-95,7 % -97,3 % -94,9 % 
-

100,3 
% 

-98,9 % -95,9 % 

Eget kapital, miljoner kronor 289,9 300,1 343,9 345,1 359,0 405,9 

Årets resultat, miljoner kronor 44,6 31,6 54,0 1,2 13,9 47,0 

Soliditet (eget kapital i % av totala tillgångar) 48,9 % 48,1 % 54,8 % 53,3 % 53,7 % 56,6 % 

Skuldsättningsgrad (skulder i % av totala tillgångar) 51,1 % 51,9 % 45,2 % 46,7 % 46,3 % 43,4 % 

Pensionsåtagande intjänat innan 1998 248,3 241,6 245,5 238,3 231,6 224,1 

Eget kapital inklusive pensionsåtagande, Mnkr 41,6 58,5 98,4 106,8 127,4 181,8 

Soliditet inklusive pensionsåtagande 7,0 % 9,4 % 15,7 % 16,5 % 19,1 % 25,3 % 

 


