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Kommunstyrelsens protokoll 2022-06-07  

Tid och plats  

2022-06-07 klockan 10:00-17:00 i B-salen, Heby folkets hus, ajournering klockan 12.00- 13.00 

Beslutande ledamöter 

Marie Wilen (C) ordförande, Dick Pettersson (C), Anne-Charlotte Mattsson (L) § 119 - 142, Jan Andersson 

(S), Carina Schön (S), Göran Hillbom (C), Ewa Westling Olzon (M), Marga Karttunen (SD), Mattias Widén 

(SD), Anders Pettersson (S), Berith Röjerås (C) § 119 – 120, Olof Nilsson (S) § 121 – 143, Bernt Ove 

Stenmark (KD) § 143 

Ej tjänstgörande ersättare 

Hillevi Bohlin (C), Annika Krispinsson (C), Bernt Ove Stenmark (KD) § 119 - 142, Anneli Ellnebrant (M), 

Berith Röjerås (C) § 121 - 143 

Övriga närvarande 

Emma Burstedt, kommundirektör, Disa Hasselberg, kommunsekreterare, Hanna Andersson, kommunjurist 

§ 121, Hanna Löfstrand, planarkitekt § 122-123, Erik Mörtsell, översiktsplanerare § 124-125, Sara Lindberg, 

planarkitekt § 126, Matilda Johansson, enhetschef mark och planering § 127, Bo Strömquist, ekonomichef § 

128 - 133, Karin Östlund, tf. enhetschef barn och utbildningsförvaltningen § 129, Sofia Fågelsbo, controller § 

129, Lina Salomonsson, miljöstrateg § 134, Ann-Marie Sundgren, näringslivsstrateg § 143, Anna-Lena 

Holmström, Ansvarig för regionverksamheten i Uppsala län, Svenskt Näringsliv § 143  

Val av justerare 

Ewa Westling Olzon (M) 

Tid och plats för justering 

2022-06-08 klockan 10:30 i Tegelbruket, kommunkontoret, Tingsgatan 11 

Justerade paragrafer 

§ 119- § 143  

Underskrift 

 _______________________________________________________________  

Marie Wilen, ordförande 

 _______________________________________________________________  

Ewa Westling Olzon, justerare 

 _______________________________________________________________  

Disa Hasselberg, sekreterare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-06-07 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-06-08 

Datum då anslaget tas ned 

2022-06-30 

Underskrift 

_______________________ 

Disa Hasselberg 
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Ks § 119 Dnr KS/2022:17 002 

Anmälan av delegeringsbeslut 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen tackar för informationen och listan med delegationsbeslut 11 maj – 30 
maj 2022 läggs till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Lista delegationsbeslut 11 maj – 30 maj 2022 föreligger. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 30 maj 2022 

Lista delegationsbeslut 11 maj – 30 maj 2022 
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Ks § 120 Dnr KS/2022:5 105 

Information om läget i Heby kommun med anledning av kriget 

i Ukraina 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Tackar för informationen. 

 Uppdrar till förvaltningen att återkomma med förslag för hur kommunen ska disponera de 
schablonersättningar som regeringen står för gällande flyktingmottagningen till 
sammanträdet i augusti.  

 

Sammanfattning 

Muntlig information från Emma Burstedt, kommundirektör.  

 

Sedan den senaste föredragningen på kommunstyrelsen har det antal personer på flykt som kommer 
att anvisas till Heby kommun enligt massdirektivet från 1 juli sänkts från 115 personer till 29 
personer.  

 

Det senaste förslaget vad gäller förordning om anvisning och ersättning för boendeuppdrag kom 1 
juni. I förslaget utgår en ersättning om 10 000 kr per anvisningsplats , med dygnsersättning om 300 
kr/vuxen och 150 kr/minderårig per boendedygn. Ersättning för anpassning av boende, 15 000 per 
mottagen person och dygnsersättning för ensamkommande som fyller 18 år, 400 kr/dygn. 

 

Kommunen har inventerat bland de ukrainska flyktingar som är intresserade av arbete och hjälpt till 
att upprätta CV, men språket blir ett hinder för många som inte kan engelska.  

 

Delges 
Ekonomichef 
Kommundirektör 
Kommunfullmäktiges revisorer 
Samtliga nämnder 
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Ks § 121   

Kommunens uppgifter och ansvar under höjd beredskap  
 

 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 

 

Sammanfattning 

Muntlig information från Hanna Andersson, kommunjurist.  

Höjd beredskap råder om regeringen, riksdagen eller krigsdelegation fattar beslut, med 
information genom radio/tv och ev. beredskapslarm), eller om [Hebykommun] kan konstatera att 
Sverige befinner sig i krig. Då ska vi handla som om beslut om högsta beredskap fattats. 

 

Målet för det civila försvaret ska vara att ha förmåga att:  
 värna civilbefolkningen,  
 säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna,  
 upprätthålla en nödvändig försörjning,  
 bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld,  
 upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att 

stärka försvarsviljan,  
 bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på 

samhället i fred, och  
 med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande 

och humanitära insatser. 
 

Vid höjd beredskap kan en rad s.k. fullmaktslagar och beredskapsbestämmelser aktiveras, t ex 

 lagen om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna 
under krig eller krigsfara m.m.,  

 ransoneringslagen,  
 förfogandelagen, 
 arbetsrättsliga beredskapslagen. 

 

Delges 
Samtliga nämnder 
Kommunjurist 
Hebyfastigheter AB 
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Ks § 122 Dnr KS/2020:63 214 

Godkännande av Detaljplan DP 397 Tärnsjö 25:1 och 36:1 
 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Att Detaljplan 397 Tärnsjö 25:1 och 36:1 antas. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 Detaljplan DP 397 Tärnsjö 25:1 och 36:1 godkänns. 

 Samrådsredogörelse (2022-02-01) godkänns. 

 Granskningsutlåtande (2022-03-18) godkänns. 

 

Sammanfattning 

Detaljplan 397 Tärnsjö 25:1 och 36:1 har tagits fram för att möjliggöra uppförande av ett 
lägenhetshus i två våningar med ca 10 lägenheter. 

Kyrkans Fastigheter i Tärnsjö AB inkom med en ansökan om planändring 2020-06-25 med önskan 
att bygga två stycken lägenhetshus i centrala Tärnsjö. Mark- och planeringsenheten bedömde inför 
planuppdrag att det är lämpligt att en ny detaljplan tas fram, istället för en planändring, på grund av 
platsens historik samt föroreningar och undersökningskrav. Kommunstyrelsen beslutade om 
positivt planbesked 2020-09-22 (Ks § 166). Efter att planbesked beslutades har planintressentens 
planer för den önskade byggnationen ändrats till att endast omfatta ett nytt lägenhetshus med 8-10 
lägenheter. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av ett lägenhetshus i 2 våningar. Ett befintligt 
uthus planeras att rivas och ett nytt ändamålsenligt servicehus för samtliga lägenheter samt 
parkering ska uppföras. De två fastigheterna ämnas slås samman till en fastighet. 

Detaljplanen möjliggör inom planområdet bostäder med en nockhöjd på max 9 meter.   
Genomförandetiden är 60 månader från den dag detaljplanen vinner laga kraft.  Planen har tagit 
fram genom Standardförfarande. Planen var ute på samråd mellan 2021-10-22 – 2021-11-19 och 
på granskning mellan 2022-02-11 – 2022-03-04. 

En undersökning av strategisk miljöbedömning är genomförd. Slutsatsen är att detaljplanen inte 
bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delade den bedömningen i 
samrådet (402-7823-2021). 

Kommunstyrelsen tog beslut i frågan inom ramen för samrådet (KS § 25) och beslutade att 
detaljplanen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Miljöbedömningen medskickas 
som bilaga. 

 

 

Beslutsunderlag 
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Plankarta DP 397 (2022-04-29) 

Planbeskrivning inklusive genomförandefrågor (2022-04-28) 

Undersökning av strategisk miljöbedömning för plan - DP 397 

Beslut miljöbedömning DP 397 (KS § 25) 

Granskningsutlåtande (2022-03-18) 

Samrådsredogörelse (2022-02-01) 

 

 

 

Delges 

Mark- och planeringsenheten 

Bygg- och miljöenheten 

Tekniska enheten 
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Ks § 123 Dnr KS/2021:64 214 

Antagande av DPä 402 Harbo skola 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Detaljplan DPä 402 Harbo skola antas. 
 Samrådsredogörelse (2022-03-18) godkänns. 
 Granskningsutlåtande (2022-05-23) godkänns. 

 

Sammanfattning 

Detaljplaneändring DPä 402 har tagits fram för att möjliggöra utbyggnad av Harbo skola samt 
nybyggnad av förskola i anslutning till skolan. 

Hebyfastigheter planerar tillsammans med Heby kommun för en tillbyggnad av Harbo skola samt 
nybyggnad av förskola i anslutning till skolan. Detta för att verksamheten ska kunna utvecklas och 
effektiviseras inom lokaler utformade enligt dagens normer och krav. Förskolan kommer ha plats 
för ca 120 förskolebarn och skolan för ca 150 elever i åk F-6. 

 

Ett förhandsbesked för den önskade byggnationen söktes under våren 2021. Bygg- och 
miljönämnden beslutade 2021-04-12 att med negativt förhandsbesked inte tillåta om- och 
tillbyggnad av skolan samt nybyggnad av skolan eftersom de sökta åtgärderna inte är att betrakta 
som små avvikelser samt eftersom de befintliga avvikelserna inte kan betraktas som godtagna 
avvikelser (Bmn § 29).  

 

Önskad bebyggelse avviker från detaljplanen genom att delar av den nya byggnaden för förskola 
ligger på prickmark samt u-område. Delar av förslaget har också en byggnadshöjd på 8,1 respektive 
9 meter vilket även det avviker från detaljplanen som anger maximal byggnadshöjd 7 meter. 
Detaljplanen behöver således ändras för att möjliggöra önskad bebyggelse. 

En ansökan om ändring av detaljplan inkom från Hebyfastigheter 2021-04-30. Positivt planuppdrag 
beslutades av kommunstyrelsen 2021-06-08 (KS § 150). 

 

Syftet med planändringen är att möjliggöra tillbyggnad av Harbo skola samt nybyggnad av förskola 
i anslutning till skolan.  Detaljplanen möjliggör inom planområdet skola med en nockhöjd på max 
14,5 meter. Stora delar av planområdet utgörs av prickmark eller korsmark för att säkerställa 
tillräckliga friytor samt skydda naturområde och en allé. 

 

Inom planområdet finns även ett E-område för att säkerställa att plats finns för tekniska 
anläggningar så som transformatorstation om behov av detta uppstår. Genomförandetiden är 60 
månader från den dag detaljplanen vinner laga kraft.  

Planen har tagits fram genom utökat förfarande. Planen var ute på samråd mellan 2021-10-22 – 
2021-11-19 och på granskning mellan 2022-03-30 – 2022-04-19. 
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En undersökning av strategisk miljöbedömning är genomförd. Slutsatsen är att detaljplanen inte 
bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delade den bedömningen i 
samrådet (LST 402-7832-2021). 

Kommunstyrelsen tog beslut i frågan inom ramen för samrådet (KS § 24) och beslutade att 
detaljplanen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Miljöbedömningen medskickas 
som bilaga. 

 

Beslutsunderlag 

Plankarta DPä 402 (2022-05-20),  

Planbeskrivning inklusive genomförandefrågor (2022-05-17) 

Undersökning av strategisk miljöbedömning för plan – DPä 402 

Beslut miljöbedömning DPä 402 (KS § 24) 

Granskningsutlåtande (2022-05-23) 

Samrådsredogörelse (2022-03-18) 

 

 

Delges 

Mark- och planeringsenheten 

Bygg- och miljöenheten 

Tekniska enheten 

Utbildningsnämnden 

Hebyfastigheter AB 
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Ks § 124 Dnr KS/2015:34 214 

Avslutande av planuppdrag: DP 354 Ridhuset i Julmyra 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Att planuppdrag DP 354 Ridhusområdet i Julmyra avslutas och tas bort från Heby kommuns 
planlista. 

 

Sammanfattning 

Området som uppdraget för DP 354 omfattar ingår i området för den fördjupade översiktsplanen 
för Julmyraområdet, antagen 2007-12-18 (FÖP Julmyra). Syftet med FÖP Julmyra är att ligga till 
grund för bygglovsansökning utan föregående detaljplan för boende enligt ett koncept kallat 
”gård-på-gården”, d.v.s. bostadshus och eget stall på relativt stora fastigheter om ca 4 hektar 
(=40000 kvadratmeter).     

2015-03-19 inkom en ansökan om planläggning från Julmyra Horse Center (JHC) med syftet att 
uppföra tätare bebyggelse med bostadshus och stall på fastigheterna Västerlövsta-Nordmyra 
1:25, 2:3, 2:4, 2:5, 2:6, och 2:7. Dessa fastigheter motsvarar ett område närmast den statliga 
allmänna genomfartsvägen omkring det ridhus som står där idag. Syftet med planuppdraget var 
att möjliggöra för tätare byggnation än den ”gård-på-gården”-bebyggelse som FÖP Julmyra anger 
för fastigheterna.     

Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-07 att bevilja positivt planbesked för DP 354. Efter vidare 
diskussioner mellan JHC och kommunen bestämdes att planområdet skulle utökas och ett nytt 
positivt planbesked för ett större planområde beviljades av Kommunstyrelsen den 2015-12-02. 
Syftet med planuppdraget är att underlätta för exploatering av området genom att möjliggöra för 
fler olika typer av markanvändning och för tätare bebyggelse.  

Planarbetet har nu pågått länge utan att det resulterat i ett samrådsförslag. JHC samt även 
representanter för bolaget Gelba fastigheter AB (ägare till JHC) har vid ett flertal tillfällen 
tillsammans med kommunen diskuterat detaljplanearbetet och vägen framåt. I denna dialog har 
kommunen vid ett flertal tillfällen påkallat behovet av en tydlig viljeriktning från JHC och Gelba 
samt ett mer konkret underlag som kommunen kan arbeta utefter. Något sådant underlag har 
dock inte presenterats för kommunen. Detta har föranlett att DP 354 periodvis legat som ett 
vilande detaljplanearbete i väntan på mer underlag från JHC och Gelba.   

Under våren 2021 fördes den senaste dialogen med JHC och Gelba där kommunen återigen 
efterfrågade ett underlag att planera utifrån. Då kommunen under våren 2022 ännu inte hade fått 
något efterfrågat underlag och med bakgrund av att det nu gått drygt 7 år sedan DP 354 fick 
planuppdrag valde mark- och planeringsenheten den 2022-04-20 att meddela JHC och Gelba att 
om inget underlag inkommit senast den 2022-05-18 så kommer förvaltningen gå vidare med att 
föreslå till kommunstyrelsen att avsluta DP 354.  

Planuppdrag bör inte bli för gamla eftersom förutsättningar som låg till grund för beslutet kan 
ändras. Det kan gälla lagstiftning, praxis, nya riktlinjer, ekonomiska förutsättningar etc. 



PROTOKOLL 
2022-06-07 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 12(37) 

Gelba och JHC är införstådda med att planarbetet avslutas. Vidare har Gelba och JHC informerats 
om att om planläggning skulle bli aktuellt framöver är de välkomna att ansöka om planbesked på 
nytt där förutsättningarna för planläggning undersöks på nytt.  

Förvaltningen genom Mark- och planeringsenheten föreslår därmed Kommunstyrelsen att DP 354 
Ridhusområdet i Julmyra avslutas och tas bort från kommunens planlista. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 24 maj 2022 

 

Delges 

Mark- och planeringsenheten 
Tekniska enheten 
Bygg och Miljö Sala Heby 

 

 

  



PROTOKOLL 
2022-06-07 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 13(37) 

Ks § 125 Dnr KS/2021:49 310 

Planuppdrag för DPä Kapellvägen i Tärnsjö, Söråsbo S:1 m. fl., 

Tärnsjö tätort 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunens planbesked är att ett planarbete rörande DPä 403 Kapellvägen i Tärnsjö, Söråsbo 
S:1 m. fl., Tärnsjö tätort ska inledas under förutsättning att ett avtal upprättas mellan Heby 
kommun och Trafikverket som anger att Kapellvägens upprustning till godtagbar kommunal 
standard bekostas av Trafikverket.  

 Förslag 2022-05-24 till planuppdrag för detaljplan DPä 403 godkänns. 

 Förvaltningen får i uppdrag att genomföra samråd baserat på förslag inom ramen för 
planuppdraget utan ytterligare beslut av kommunstyrelsen.  

 Detaljplan DPä 403 Kapellvägen läggs in efter DP 409 Marbäck 1:4 i planlistan. 

 

Sammanfattning 

Genom beslut den 2021-04-27 (Ks § 89) har kommunstyrelsen gett förvaltningen (i uppdrag att 
föreslå ett planuppdrag för planändring som syftar till att möjliggöra för att Kapellvägen i Tärnsjö 
tätort övergår till kommunalt huvudmannaskap från att tidigare ha varit utan ägare men där driften 
skötts av staten via Trafikverket.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 24 maj 2022 

Förslag 2022-05-24 till planuppdrag DPä 403 

 

 

 

Delges 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Mark- och planeringsenheten 
Tekniska enheten 
Bygg och miljö Sala Heby 
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Ks § 126 Dnr KS/2022:46 214 

Planuppdrag DP Marbäck 1:4 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunens planbesked med anledning av ansökan från Per-Olov Bergman är att ett 

planarbete rörande DP 409 Marbäck ska inledas.  

 Förslag 2022-05-24 till planuppdrag för detaljplan 409 Marbäck godkännes. 

 Förvaltningen får i uppdrag att genomföra samråd baserat på förslag inom ramen för 
planuppdraget utan ytterligare beslut av kommunstyrelsen.  

 Detaljplan DP 409 Marbäck läggs in efter DPä 407 Åbrinken i planlistan. 

 

Sammanfattning 

29 april 2022 inkom ansökan om planändring (planbesked) för Marbäck 1:4. Syftet med planen är 

att möjliggöra för ny bebyggelse av fritidsbostäder inom fastigheten. Befintlig detaljplan, DP 366, 

möjliggjorde för nio stycken bostäder inom planområdet. Idag är 8 bostäder uppförda inom 

planområdet och planintressenten vill möjliggöra för ytterligare 4-7 fritidsbostäder.  

Planändringen är initierad av fastighetsägaren och plankostnaderna ska i enlighet med 

kommunens praxis bäras av planintressenten. Planavtal tecknas med fastighetsägaren för att 

reglera ansvar och kostnader mellan kommunen och planintressenten. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 24 maj 2022 

Förslag till planuppdrag 24 maj 2022 

 

 

Delges 

Mark och planeringsenheten 

 

 

  



PROTOKOLL 
2022-06-07 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 15(37) 

Ks § 127 Dnr KS/2022:40 214 

Planuppdrag för DP 410, Brända tomten, Östervåla 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunens planbesked med anledning av ansökan från bostadsrättsföreningen Klippan är att 

ett planarbete ska inledas.  

 Förslag 2022-05-19 till planuppdrag för ny detaljplan DP410 Brända tomten Hov 48:1 
godkännes. 

 Förvaltningen får i uppdrag att genomföra samråd baserat på förslag inom ramen för 
planuppdraget utan ytterligare beslut av kommunstyrelsen.  

 Ny detaljplan DP 410 läggs in sist i planlistan. 

 

Sammanfattning 

En ansökan om planbesked/ny detaljplan inkom 2021-12-14 från Brf. Klippan. Syftet med 

ansökan är att möjliggöra för parkeringsplatser för fastighetsägaren, Brf. Klippan, till fastigheten 

Hov 48:1 på fastigheten Sjukhustomten 1:1. För att möjliggöra detta behöver en ny detaljplan 

upprättas för det ändamålet. 

Planändringen är initierad av fastighetsägaren och plankostnaderna ska i enlighet med 

kommunens praxis bäras av planintressenten. Planavtal tecknas med fastighetsägaren för att 

reglera ansvar och kostnader mellan kommunen och planintressenten. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 25 maj 2022 

Planuppdrag 25 maj 2022 

 

Delges 

Mark- och planeringsenheten 
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Ks § 128 Dnr KS/2022:47 042 

Kvartalsrapport per 31 mars 2022 
 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kvartalsrapport efter 31 mars – hela kommunkoncernen godkänns 

 Kommunfullmäktige godkänner en avvikelse inom utbildningsnämndens verksamheter om 

9,5 miljoner kronor fördelat med 4,4 miljoner kronor i volymkompensation för förskolan, 

4,1 miljoner kronor enligt årsprognos för gymnasiet och 1,0 miljoner kronor enligt 

årsprognos för grundsärskolan.   

 Kommunfullmäktige konstaterar att påbörjad fördjupad analys behöver slutföras gällande 

utbildningsnämndens verksamhet inom Centrum för livslångt lärande i syfte att åtgärda 

nuvarande underskott. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 Att anmäla helårsprognos för kvartal 1 2022 för information till kommunfullmäktige. 
 Kommunstyrelsen konstaterar att kommunens prognostiserade resultat för 2022 är 37,5 

miljoner kronor vilket är 6 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat. Verksamhetens 
nettokostnad prognostiseras överstiga budget med 17,8 miljoner kronor. Verksamhetens 
nettokostnader prognostiseras att öka mer än skatteintäkterna vilket innebär att det av 
Kommunfullmäktige beslutade finansiella mål 2 inte kommer att nås 2022. 

 Kommunstyrelsen konstaterar att påbörjad fördjupad analys behöver slutföras gällande 
utbildningsnämndens verksamhet inom Centrum för livslångt lärande i syfte att åtgärda 
nuvarande underskott för rapport till kommunstyrelsens sammanträde 13 september med 
manusstopp 1 september. 

 I enlighet med Riktlinjen för Mål och budget uppmana de nämnder som uppvisar negativ 
prognos att vidta nödvändiga åtgärder för att så långt som möjligt uppnå ekonomi i balans 
2022. Undantaget är till kommunfullmäktige föreslagna godkända avvikelser, i ovanstående 
beslutspunkt, för nämnda verksamheter inom utbildningsnämnden. 

 
 

Sammanfattning 

Kvartalsrapporten utgör i enlighet med riktlinje för mål och budget ett fördjupat 

uppföljningstillfälle. Fördjupningen omfattar en helårsprognos som upprättas för kommunen som 

helhet och för respektive nämnd. Den innehåller ingen sammanställd redovisning för kommun 

och företag eller balansräkning och finansieringsanalys.  

Hebyfastigheter AB och Hebygårdar AB redovisar ett utfall efter årets första tre månader i nivå 

med budget. Hebygårdar AB prognostiserar ett överskott i 2022 års verksamhet med 2,6 miljoner 

kronor vilket förklaras av lägre avskrivningskostnader. Hebyfastigheter AB prognostiserar ett 

helårsutfall i nivå med budget. Investeringsverksamheten är låg under årets inledning men båda 

bolagen bedömer att investeringsverksamheten ska genomföras enligt plan. 
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Kommunens verksamheter är resultatmässigt i nivå med budget efter årets första tre månader. 

Verksamhetens nettokostnad avviker dock negativt med 5,3 miljoner kronor. Det uppvägs av 

motsvarande positiva budgetavvikelser för skatter, generella statsbidrag och 

kommunalekonomiska utjämning. 

Årsresultatet prognostiseras till 37,5 miljoner kronor vilket är 6 miljoner kronor över den 

budgeterade nivån. I resultatet ingår 5 miljoner kronor i intäkter från mark och exploatering. 

Verksamheternas nettokostnad avviker negativt med 12,3 miljoner kronor där den väsentliga 

förklaringen är utbildningsnämnden som prognostiserar en negativ budgetavvikelse med 14,6 

miljoner kronor. 

Av de finansiella målen prognostiserar målen resultatet i förhållande till skatteintäkter och 

soliditeten att uppnås 2022. Målet att utvecklingen av skatteintäkter ska överstiga utvecklingen 

av nettokostnaderna bedöms inte uppnås under 2022. Mot bakgrund av det finansiellt ansträngda 

läget i en utblick mot 2023 års verksamhet behöver rådande kostnadsutveckling brytas. 

För utbildningsnämnden är det angeläget att fastställa godkända avvikelser mot bakgrund av att 

det finns en volymrelaterad problematik gällande resursfördelningen för barn i åldern 1 till 5 år. 

Antalet barn har ökat väsentligt mer än vad som ingick i den volymkompensation som utgick till 

nämnden för aktuell åldersgrupp i mål och budget 2022 – 2024. Gymnasieskolan är ett annat 

område där det föreligger en stor skillnad mellan budget och verksamhetens kostnader. 

Motsvarande gäller för grundsärskolan som prognostiserar en negativ avvikelse med 1,0 miljoner 

kronor. Kommunstyrelsen gav nämnden i uppdrag att återkomma med åtgärdsförslag eller 

förklaringar till varför åtgärder inte är möjliga att vidta redan i anslutning till nämndens 

februarirapport. Slutligt fastställande av godkända avvikelser föreslås ske i anslutning till 

behandling av nämndens årsrapport för 2022. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, 23 maj 2022 

Kfn § 35/2022 

Sbn § 44/2022 

Von § 70/2022 

Ubn § 58/2022 

Ubn § 60/2022 

Fördjupad redovisning av åtgärder inom utbildningsnämnden 

Kvartalsrapport per 31 mars 2022 

 

Delges 

Samtliga nämnder  

Kommunfullmäktiges revisorer 

Kommundirektör 

Ekonomichef 

Samtliga förvaltningschefer 
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Ks § 129 Dnr KS/2022:11 042 

Ekonomisk månadsrapport april 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Uppdra åt förvaltningen att bevaka att den påbörjade fördjupande analysen av underskottet 
inom utbildningsnämndens verksamhet slutförs med främst en kompletterande utredning för 
Centrum för livslångt lärande. Genomförd analys ska stödja pågående mål och budgetprocess 
för 2023 – 2025. 

 Uppdra åt förvaltningen att den fördjupade redovisningen av åtgärdsplan gällande 
arbetsmarknadsenheten presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 augusti, 
med manusstopp den 10 augusti. 

 

Sammanfattning 

Kommunen redovisar ett positivt resultat i perioden med 10,7, miljoner kronor vilket är 5,7 

miljoner kronor bättre än budget. Resultatet är samtidigt bättre än föregående års resultat i 

perioden som uppgick till minus 2,1 miljoner kronor.  

När det gäller större avvikelser för nämnder är det utbildningsnämnden som uppvisar en större 

negativ avvikelse med minus 8,8 miljoner kronor efter fyra månader. Det är en förbättring med 

0,8 miljoner kronor jämfört med budgetavvikelsen i föregående rapportering.  Förklaringen till 

avvikelsen är att nämnden har underbudgeterat personalkostnader för grundskola och centrum 

för livslångt lärande, CLL. Kommunstyrelsen har i anslutning till sin behandling av 

kvartalsrapporten föreslagit kommunfullmäktige att godkänna delar av det prognostiserade 

underskottet som en godkänd avvikelse. För kvarstående underskott ska åtgärdsplaner upprättas 

och kompletterande utredning ska genomföras av CLL. 

Vård- och omsorgsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse i perioden med 3,8 miljoner 

kronor vilket främst förklaras av positiva budgetavvikelser inom funktionsstöd och äldreomsorg. 

Övriga nämnder uppvisar i allt väsentligt en budget i balans i perioden. 

Samhällsbyggnadsnämnden uppvisar en positiv budgetavvikelse med 1,5 miljoner kronor vilket 

bland annat förklaras av lägre kostnader för vinterväghållning. 

I perioden är det utöver utbildningsnämnden en negativ avvikelse för finansförvaltningen vilket 

förklaras av räntekostnader på pensioner. Den fluktuation som gäller utfallet ska inte påverka 

prognosen för finansförvaltningen. 

Kommunstyrelsens prognostiserade avvikelse från kvartalsrapporten åtgärdas genom att 0,6 

miljoner kronor möts av ett överskott gällande utvecklingsmedel. Under april månad har en 

oförutsedd intäkt i form av försäkringsersättning erhållits vilket möter den kvarvarande 

budgetavvikelsen inom kommunstyrelsens ansvarsområde.  

Kommunstyrelsen beslutade i Ks § 63 den 29 mars 2022 att ”begära en fördjupad redovisning av 

åtgärdsplan från förvaltningen gällande arbetsmarknadsenheten som har en budget i obalans. ” 

Åtgärdsplanen behöver presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde i augusti för att beslut 
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ska kunna tas inför budget 2023 samt eventuell förlängning av den sociala investeringen 

”Portalen för livslångt lärande”. 

Samtliga nämnder med negativa avvikelser behöver följa upprättade åtgärdsplaner och löpande 

komplettera dessa vid nya avvikelser. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 30 maj 2022 

Månadsrapport per 30 april 2022 

 

 

Delges 

Ekonomichef 

Arbetsmarknadsenheten/CLL 

Kommunfullmäktiges revisorer 

Kommundirektör 

Utbildningsnämnden 
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Ks § 130 Dnr KS/2022:29 042 

Redovisning av 2021 års förvaltade stiftelser 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Godkänna redovisningen av 2021 års förvaltning av stiftelser 
 Uppdra till förvaltningen att ta fram en långsiktig plan för hur medlen kan komma 

medborgarna tillgodo. Uppdraget återrapporteras till kommunstyrelsens sammanträde 
den 9 november 2022. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har under året förvaltat sju stiftelser med ett totalt utgående kapital på 
1 228 231,59 kr.  
 
Kapitalet finns på ett gemensamt bankkonto i Sala Sparbank. Under 2021 har räntan i 
genomsnitt varit 0 %, således har ingen ränta erhållits. 
 
Ingen utdelning från stiftelserna har skett under 2021. En sammanställning över samtliga 
stiftelser visas på nästa sida. 

Under de sju senaste åren har avkastning (ränta) endast erhållits under ett av dessa år. Samtliga 
stiftelser saknar utdelningsbara medel, utom Tigerhielmska Invalidfonden  där det finns 193kr 
att dela ut.  
 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner redovisningen av årets förvaltning 
samt undertecknar årsredovisningarna. 
 
Förvaltningen föreslår att en långsiktig plan tas fram för hur pengarna kan komma 
medborgarna tillgodo. 

 

 Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, 23 maj 2922 

 

Delges 

Kommunfullmäktiges revisorer 
Ekonomichef 
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Ks § 131 Dnr KS/2022:53 003 

Riktlinje för investeringsverksamhet 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Anta Riktlinjer för investeringsverksamhet. 
 Uppdra till förvaltningen att återkomma med riktlinjer för exploateringsverksamhet till 

kommunstyrelsen i december 2022 
 

Sammanfattning 

Förvaltningen startade under hösten 2021 en översyn av de riktlinjer för redovisning av 

investeringar som beslutades av kommunstyrelsen den 13 november 2018. Översynens syfte har 

varit att föreslå nödvändiga justeringar samt att tydliggöra riktlinjen som ett normerande 

styrdokument. 

Förvaltningen föreslår därför en riktlinje som är av mer övergripande karaktär och som 

kompletteras av en tillämpningsanvisning som upprättas och underhålls av förvaltningen. 

Riktlinjen ersätter därmed den riktlinje för redovisning av investeringar som kommunstyrelsen 

beslutade om i november 2018. 

För exploateringsverksamheten föreslås en separat riktlinje att beslutas och som även den 

kompletteras av en tillämpningsanvisning som förvaltningen underhåller.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2 maj 2022 

Riktlinjer för investeringsverksamhet 

 

 

Delges 

Ekonomichef 

Kommunfullmäktiges revisorer 
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Ks § 132 Dnr KS/2022:9 041 

Mål och budget 2023, plan 2024-2025, preliminära ramar 
Beslut 

Kommunstyrelsens beslut  

 Anta förslag till preliminära ramar för Mål och budget 2023 med plan 2024-2025. 
 Föreslå oförändrad utdebitering av kommunal inkomstskatt 22,50 kronor per skattekrona 

2023. 
 Acceptera att det finansiella målet att ökningstakten för skatteintäkter ska överstiga 

ökningstakten för verksamhetens nettokostnad inte uppnås år 2023. 
 

Sammanfattning 

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

inriktningar vilka är, 

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

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

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

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

och klimatanpassat samhälle. 
 

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

budget 2023 med plan för 2024-2025.  

 

Hållbar tillväxt 

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

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

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

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

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

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

 

Social hållbarhet 

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

 Barnkonventionen ska implementeras i nämndernas arbete. 
 

Sänk kostnader/motverka höga kostnadsnivåer 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Med stöd i planeringsdirektivet ska samtliga verksamheter säkerställa en kostnadseffektiv 

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

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

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

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

Eventuella obalanser hos utbildningsnämnden mellan uppdrag och finansiering måste vara 

utredda före  fullmäktiges höstbeslut om mål och budget 2023, plan 2024-2025. 

Förutsättningarna för år 2023 har ändrats sent i vårens planeringsprocess vilket innebär att 

tidigare möjliga marginaler eller utrymmen för ”satsningar” har ätits upp. De prognoser som den 

preliminära mål och budgeten utgår från leder tillsammans med prioriterade satsningar eller 

oundvikliga kostnadsökningar till en budget för 2023 som inte svarar upp mot samtliga av 
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fullmäktige beslutade finansiella mål. Det mål som inte uppfylls i 2023 års verksamhet är det att 

utvecklingen av skatteintäkter ska överstiga nettokostnadernas utveckling. Det finns vissa 

tillfälliga nivåhöjande kostnader som exempelvis ett nytt pensionsavtal som motiverar ett 

tillfälligt avsteg från det aktuella målet. Viktigt är dock att nå en snabb återgång till en 

måluppfyllelse som svarar upp mot politiskt beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 25 maj 2022 

Mål och budget 2023, plan 2024-2025 

 

 

Reservation 

Ewa Westling Olzon (M), Anne-Charlotte Mattsson (L),  Mattias Widén (SD) och Marga Karttunen 

(SD). 

 

 

Protokollsanteckning 

Bernt-Ove Stenmark (KD) lämnar följande protokollsanteckning: 

 

Jag är ersättare i KS. Om jag varit tjänstgörande hade även jag reserverat mig mot beslutet att anta 

Socialdemokraternas och Centerns förslag till budget 2023 med plan för 2024-2025. 

 

 

Delges 

Samtliga nämnder  

Kommunfullmäktiges revisorer 

Kommundirektör 

Ekonomichef 

Samtliga förvaltningschefer 
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Ks § 133 Dnr KS/2022:54 012 

Preliminära effektmål för 2023 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen antar föreslagna preliminära effektmål 2023, beskrivna i 
Tjänsteskrivelse daterad 7 juni 2022. 

 

 

Sammanfattning 

De effektmål som kommunstyrelsen tar med sig till höstens fortsatta arbete med verksamhetsplan 
är: 

 Alla unga och unga vuxna ska vara rustade för att bli självförsörjande samt kunna verka som 
samhälls-medborgare. 

 Räddningstjänstens förmåga att hantera bränder och trafikolyckor ska förbättras till 2022 
jämfört med 2020 

 Den enskildes medvetande om brandrisker och agerande vid bränder ska förbättras till 2022 
jämfört med 2020. 

 Kommunen ska ha en god förmåga att hantera allvarliga och extraordinära händelser 

 Vi ska tillsammans arbeta strategiskt för att skapa attraktiva och hållbara samhällen med 
växande befolkning och en levande landsbygd. 

 Heby kommun ska vara en jämställd och attraktiv arbetsgivare med en medveten strategi för 
kompetensförsörjning och moderna verktyg för rekrytering 

 Heby kommun ska ha ett bra företagsklimat 

 Heby kommun ska ha en ansvarsfull användning av sina lokaler 

 Heby kommun ska ha en långsiktig och strategisk ekonomisk planering 

 Kommunens upphandlingar har alltid ett Agenda 2030-perspektiv 

 Heby kommun ska öka andelen tjänsteresor med fossilfria drivmedel 

 Heby kommun ska ha digitaliseringslösningar och e-tjänster som bygger på strategiskt 
prioriterade verksamhetsbehov och kostnadsmedvetenhet 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, 7 juni 2022 

 

Delges 

Kommundirektör 
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Ks § 134 Dnr KS/2022:49 215 

Ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen 

(1991:45) för området Vittinge nr 1 i Heby, Uppsala och 

Enköping 
 

Kommunstyrelsen tackar för informationen.  

 

Sammanfattning 

Heby kommun har fått remiss ”Ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen (1991:45) 

för området Vittinge nr 1 Heby , Uppsala och Enköpings kommuner, Uppsala län” från Bergsstaten.   

Bergsstaten efterfrågar synpunkter från Heby kommun om exempelvis särskilt skyddsvärda 

miljöer, lokala förhållanden som bör beaktas vid genomförande av undersökningstillstånd eller 

andra upplysningar om allmänna intressen i området. Heby svar på remissen sammanfattas till 

uppgifter som Bergsstaten efterfrågar. Tjänstepersoner som ger input till svar är 

översiktsplanerare, ekolog, VA-strateg och miljöstrateg. 

I ansökan om undersökningstillstånd, dvs ensamrätt att utföra undersökningsarbete, så finns 

ingen information om planerat arbete i detalj. På kartan finns området för ansökan om 

undersökningstillstång. Aktuellt område för ansökan är inom punkterna 1-25 och områdena 

markerade med bokstäver undantas ansökan.  

Om ansökan beviljas av Bergsstaten ska innehavaren av tillståndet ta fram en arbetsplan för 

undersökningsarbetet vilken ska delges berörda fastighets- och sakägare, och den ska innehålla 

detaljer runt det planerade arbetet. Inom området för ansökan har Heby fastighet/rättighet: Heby 

Ösby S:1 genom Heby Ösby 1:7 Heby Ösby 5:17. 

 

Beslutsunderlag 

Yttrande, 3 juni 2022 

Tjänsteskrivelse 25 maj 2022 

Sbn § 42/2022 
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Ks § 135   

Information om IP-Onlys övertagande av Telenors 

villafibernät i Tärnsjö 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner att markavtal, tillstånd och andra hänförliga rättigheter från 
Telenor Sverige AB flyttas till GlobalConnect AB. 

 

Sammanfattning 

Under 2020 gick IP-Only och GlobalConnect ihop. Tidigare IP-Only Enterprise ersattes med 

GlobalConnect och riktar sig främst mot företagstjänster. Under 2022 har GlobalConnect 

Sverige förvärvat Open Universe och egengrävd villafiber från Telenor Sverige. 

Telenor Sverige AB har från 2022-02-01 överlåtit sitt villafibernät till GlobalConnect AB. 

Vinnergi AB hjälper Telenor i projektet med att överlåta befintliga avtal och tillstånd till 

GlobalConnect. Vinnergi anhåller därför om Heby kommuns tillstånd att flytta 

markavtalet/markavtalen, tillstånd och andra hänförliga rättigheter från Telenor Sverige AB till 

GlobalConnect AB. 

 

Beslutsunderlag 

 Missiv 24 maj 2022 

 

Delges 

Infrastrukturstrateg 
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Ks § 136 Dnr KS/2020:84 007 

Återrapport om vidtagna åtgärder med anledning av 

kommunstyrelsens internkontroll av upphandlingsrutiner 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner nämndernas återrapporteringar och fortsätter att följa de 
planerade åtgärder som ännu inte vidtagits inom internkontrollen för upphandling 2022. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen hade som kontrollpunkt i internkontrollen för 2021 att undersöka om 

förvaltningen upphandlar på rätt sätt och vilka eventuella hinder som finns för att kommunens 

upphandling ska ske korrekt och ändamålsenligt. 

Åtskilliga brister identifierades och kommunstyrelsen gav nämnderna i uppdrag att utifrån sina 

respektive identifierade brister åtgärda dessa och återkomma med en återrapport till 

kommunstyrelsens sammanträde i juni 2022. 

Vård- och omsorgsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden och 

Utbildningsnämnden har inkommit med återrapporteringar. Generellt har åtgärder påbörjats 

eller planerats för att åtgärdas senare under året, men det återstår en del arbete som 

kommunstyrelsen fortsatt bör följa.  

 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, 31 maj 2022 
Sbn § 50/2022 
Kfn § 33/2022 
Von § 61/2022 
Ubn § 54/2022 

 

Delges 

Kommunfullmäktiges revisorer 

Upphandlare 

Samtliga nämnder 

Samtliga förvaltningschefer 

Kommundirektör 

Ekonomichef 
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Ks § 137 Dnr KS/2022:26 170 

Handlingsplan för skydd mot olyckor 
 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Handlingsprogram för skydd mot olyckor i Heby kommun antas. 
 

Sammanfattning 

Av Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) framgår att handlingsprogrammet skall antas av 

kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Vidare framgår av samma lag att programmet 

bl.a. skall ange målet för kommunens verksamhet. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) anger att programmet bör antas under det 

första året i mandatperioden. 

Räddningstjänsten Sala Heby har tagit fram ett handlingsprogram för skydd mot olyckor i Heby 

kommun. Handlingsprogrammet utgår ifrån resultaten i Räddningstjänstens riskinventering och 

analys för Sala och Heby kommuner. 

Handlingsprogrammet har varit på remiss hos berörda myndigheter och har, där så varit påkallat, 

reviderats. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 19 maj 2022 

Handlingsplan för skydd mot olyckor 
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Ks § 138 Dnr KS/2019:108 620 

Råd för social hållbarhet i Uppsala län, förslag till reviderad 

överenskommelse 
 

Kommunstyrelsen tackar för informationen.  

 

Sammanfattning 

Rådet för social hållbarhet står i begrepp att revidera sin överenskommelse. Antagande av en ny 

överenskommelse sker under hösten 2022. 

I Uppsala län finns ett flertal tematiska grupper för samverkan på regional nivå. Under 

länsstyrelsens ledning finns krissamverkansrådet, miljö- och klimatrådet och råd för social 

hållbarhet. Syftet med råden är att i samverkan söka en förflyttning i rådens områden på regional 

nivå. 

Deltagande i råden innebär inte något åtagande för aktörerna, utan tanken är att tillsammans 

försöka nå lösning på identifierade utmaningar eller möta lagkrav på bästa sätt.  

Rådet för social hållbarhet har två prioriterade områden:  

- Mäns våld mot kvinnor (inkluderar hedersförtryck) 
- Hälsa, trygghet och goda livsvillkor i socioekonomiskt utsatta områden 

 

Förändringar i överenskommelsen jämfört med den nu gällande är främst skrivning om att 

minimera antalet regionala styrdokument samt att prioriteringen om mäns våld mot kvinnor lagts 

till enligt samma struktur och med samma arbetssätt som den andra prioriteringen. En allmän 

översyn av texten har även gjorts för ökad läsbarhet och logik. 

Förvaltningen anser att förändringarna är bra. Deltagandet i rådet för social hållbarhet har gett 

Heby kommun en god draghjälp i vårt eget arbete med social hållbarhet. Deltar i rådet gör 

kommundirektör Emma Burstedt, kommunalråd Marie Wilén. Enhetschef Mina Hagenvall deltar i 

beredningsgruppen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 24 maj 2022 

 

Delges 

Kommundirektör 
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Ks § 139 Dnr KS/2020:70 001 

Kommunala pensionärsrådets instruktion 
 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunala pensionärsrådets instruktion antas.  

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige gav i § 34/2020 demokratiberedningen i uppdrag att göra en översyn av 
kommunala pensionärsrådets instruktion, efter att rådet lämnat en skrivelse till 
kommunfullmäktige. Demokratiberedningen har berett ett förslag till fullmäktige och också haft 
en dialog med KPR kring det förslaget. 
 
Kommunala pensionärsrådet (KPR) och demokratiberedningen har träffats och diskuterat rådets 
synpunkter på gällande instruktion. Synpunkterna berör framförallt det faktum att rådets roll 
som remissinstans inte efterlevs. I diskussionen enades man om att det finns ett behov av att se 
över vilken roll KPR skall ha i den politiska organisationen. Hur tar vi tillvara det engagemang 
som finns och hur kan man kanalisera detta i den övriga politiska organisationen? 
 
Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig i frågan och i dagsläget informeras KPR på deras möten 
om aktuella frågor inom vård- och omsorgsnämnden och har då också möjlighet att lämna 
synpunkter. I tidigare utvecklingsarbeten har personer valts för att vara med i workshops om 
frågor som rör äldre, som i ”framtidens äldreomsorg” och visionsarbetet inför nytt vård- och 
omsorgsboende i Heby. I och med att KPR träffas fyra gånger per år kan frågor informeras både 
före och efter beslut. Utifrån frågornas egna processer och tidsramar finns inte alltid möjlighet till 
den framförhållning som skulle behövas om KPR ska vara remissorgan, även om de skulle träffas 
oftare än fyra gånger per år. 
 
Det gemensamma arbetssättet i rådet kan tydliggöras ytterligare utifrån vilka aktuella frågor KPR 
och nämnderna särskilt ska följa och hur ofta ärendena ska finnas på dagordningen. Det ger även 
förvaltningen möjlighet att bättre förbereda och återrapportera och skapa bra dialoger mellan 
KPR, nämnder och tjänsteorganisation. 
 

Förslag  
Utifrån respektive perspektiv föreslår demokratiberedningen att instruktionen pekar ut områden 
där yttrande och synpunkter ska inhämtas från rådet snarare än att rådet är ett remissorgan; och 
därför föreslås följande formulering i instruktionen: 
 
Yttrande och synpunkter inhämtas från det kommunala pensionärsrådet inom följande 
utvecklingsområden: 
 
- framtagande av ny Äldreplan, 
- framtagande av ny Översiktsplan, 
- planering av nya äldreboenden, 
- vid andra politiska beslutsprocesser som medför större strukturella förändringar som påverkar 
äldre. 
 
Genom att peka ut större politiska processer som påverkar äldre blir det lättare att säkerställa att 
rådet faktiskt involveras i arbeten av större dignitet, vilket också underlättar för ansvariga i 
respektive process att veta när KPR ska involveras, så att så faktiskt också sker. Utpekade 
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områden skapar en tydlighet, samtidigt som det kan finnas framtidsområden som rör äldre som vi 
inte känner till idag, därav föreslagen lydelse om ”vid andra politiska beslutsprocesser som 
medför större strukturella förändringar som påverkar äldre.” 
 
Det är också viktigt att betona att det finns många beslutsprocesser som rör äldre men som sker 
på förvaltningsnivå; och att det därför är i processer där besluten fattas politiskt som KPR 
lämpligen involveras.  
 
Paragraf 14 § förslås strykas ur dokumentet då den skrivningen är väldigt svår att 
efterleva. Återigen handlar det om att hitta en balans mellan rådets arbetsformer och 
den kommunala organisationens beslutsprocesser som är förenliga med varandra. 
 
 
 

Beslutsunderlag 
Db § 4/2022   
Tjänsteskrivelse, 23 mars 2022 
Kommunala pensionärsrådets instruktion, förslag 
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Ks § 140 Dnr KS/2022:52 002 

Revidering av samhällsbyggnadsnämnden och 

kommunstyrelsens reglementen gällande arrende 
 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Ansvaret för hantering av arrenden flyttas från kommunstyrelsen till 

samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med förslagen på nya reglementen för 

kommunstyrelsen respektive samhällsbyggnadsnämnden.  

 

 

Sammanfattning 

I dagsläget är hantering av arrenden samt försäljning av fastigheter uppdelat mellan 

kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. Detta styrs av respektive organs reglemente 

som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen hanterar i nuläget arrenden medan 

samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för fastighetsförsäljning. Dialog har förts mellan 

förvaltningen samt samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsens respektive presidium 

gällande huruvida detta är en önskvärd uppdelning eller om det bör revideras för att samla 

ansvaret under en nämnd. Diskussionen har landat i ett förslag där arrenden flyttas över till 

samhällsbyggnadsnämnden för att samla ansvaret gällande fastigheter under samma nämnd. 

Att flytta ansvaret för arrenden från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden innebär 

följande förändringar i respektive reglemente: Formuleringen ”upplåtelse samt in- och 

utarrendering av mark” stryks från rubriken ”Samhällsplanering § 7” i kommunstyrelsens 

reglemente. Formuleringen läggs istället in i samhällsbyggnadsnämndens reglemente under 

rubriken ”Fastigheter § 2”. I övrigt görs inga förändringar. Se bilagor för respektive 

revideringsförslag i sin helhet. 

 

Beslutsunderlag 
Sbn § 52/2022 
Tjänsteskrivelse 25 april 2022. 
Kommunstyrelsens reglemente, revideringsförslag 
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente, revideringsförslag 
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Ks § 141   

Svar på Lantbrukarnas riksförbunds skrivelse Oro för varg 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen antar svaret i Tjänsteskrivelse 31 maj 2022. 
 

Sammanfattning 

LRF lokalavdelning i Huddunge och Enåker har i en skrivelse daterad 5 april 2022 lyft en oro för 

vargsituationen i kommunen och bett Heby kommuns nämnder lämna svar på hur man ser på 

den. Förvaltningen ser problem med rådande läge, både för djurhållning och för invånare. 

Samtidigt är möjligheterna för kommunen att vidta åtgärder begränsade och sträcker sig till att 

påverka för att möjliggöra exempelvis skyddsjakt. 

Svar 

LRF lokalavdelning i Huddunge och Enåker har i en skrivelse daterad 5 april 2022 lyft en oro för 

vargsituationen i kommunen och bett Heby kommuns nämnder lämna svar på hur man ser på 

den. De problem som lyfts är dels, i korthet, svårigheter i att bedriva djurhållning, framförallt av 

får, med många rivna får under säsongen 2021 och en farhåga att antalet fårbesättningar 

kommer att minska. Utöver det lyfts oro hos invånarna i de berörda områdena där man inte vill 

lämna barn ensamma utomhus vilket rent praktiskt är svårt att få att fungera, exempelvis vid 

förflyttning till och från skola. Även friluftsliv och fritidsaktiviteter utomhus hindras, vilket är 

en del av mervärdet i att bo på landsbygden. 

LRF påpekar att Heby kommun strävar mot att vara en hållbar kommun i Agenda 2030:s tre 

perspektiv, och frågar hur det är förenligt med de problem som uppstått med Siggeforareviret. 

Heby kommun har förståelse för att det finns oro mot bakgrund av hur vargarna i reviret har 

uppträtt. Det är ett revir som har visat på ett problematiskt beteende. Heby kommun kan inte 

bedöma om det beror på en enskild individ i flocken eller flera. Det har lett till att lantbrukare 

överväger att upphöra att ha betesdjur, framförallt får. Det är svåra överväganden som görs, och 

utvecklingen är mycket olyckligt och går inte i den riktning som kommunen hade önskat. 

Kommunen har i kommunikation med länsstyrelsen i Uppsala län under 2021 lyft att åtgärder 

behöver vidtas när sådana problem nu har uppstått. Under hösten 2021 beviljades skyddsjakt, 

som också förlängdes, utan att någon varg sköts. Länsstyrelsen beviljade också bidrag för 

vargavvisande stängsel.  

I riksdagsbeslutet ”En hållbar rovdjurspolitik” (prop. 2012/13:191, 2013/14:MJU7) står det att 

ett av ”målen för vargstammen i Sverige är att vargens referensvärde för gynnsam 

bevarandestatus [...] ska vara 170–270 individer”. I beslutet anges att de stora rovdjuren ska 

uppnå och bibehålla en gynnsam bevarandestatus enligt kriterierna i art- och habitatdirektivet. 

Den svenska inriktningen är sedan 2019 att det behövs 300 individer för att uppnå gynnsam 

bevarandestatus enligt Naturvårdsverkets beslut. Uppsala läns miniminivå utifrån detta  (beslut 
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2019-05-09 Dnr NV-01525-18)  är 10 individer. Det fanns ungefär 395 individer i Sverige 

vintern 20/21 enligt Naturvårdsverkets beräkningar.  

Det pågår löpande, och just nu mer än tidigare, en diskussion på nationell nivå om hur många 

individer målet bör ligga på. Heby kommun har små möjligheter att påverka detta, utan får 

agera för att försöka få det hållbart i Heby kommun och för våra invånare. Det gör kommunen 

framför allt genom dialog med länsstyrelsen i Uppsala län. Kommunen kan också tillskriva 

myndigheter direkt. Vi kan notera att det finns flera revir i vårt län och i omgivande län vilka 

inte har haft liknande problem behäftade till sig som Siggeforareviret har haft, utan att 

Siggerforareviret sticker ut i den aspekten. Det ger kommunen ytterligare anledning att 

fortsätta söka förståelse från statliga myndigheter för de svårigheter det leder till för våra 

invånare. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, 31 maj 2022 

 Oro för varg, Sveriges Lantbrukarförbund 

 

 

Delges 
Lantbrukarnas Riksförbund   

Samtliga nämnder 
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Ks § 142 Dnr KS/2022:11 042 

Information och rapporter 
 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Följande handlingar föreligger: 

 Hebyfastigheter AB, 28 april 2022 
 Hebygårdar AB, 28 april 2022 
 Von § 71/2022 
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Ks § 143   

Resultatet i Svenskt Näringslivs ranking och Nöjd-Kund-Index 

för 2021 
 

 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Ann-Marie Sundgren, näringslivsstrateg och  Anna-Lena Holmström, Regionchef för Svenskt 

Näringsliv redogör för resultatet i Svenskt Näringslivs ranking och Nöjd-Kund-Index. 

 

Beslutsunderlag 

Bildspel, 7 juni 2022 

 

 

 

 

 

 

 


