
1(4) 

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 
Heby kommun 

Kommunfullmäktige sammanträder 

Datum: 21 juni 2022 kl. 17:00 
Plats: Heby folkets hus, Heby 
Paus 18.30 – 19.00  

Följ fullmäktige via webb-tv: https://play.staylive.se/hebykommun 

Förmöten C+S Kl. 16.00 B-salen  
Blågrönt (M+L+KD+MP) Kl. 16.00 C-salen  
SD Kl. 16.00 Frivilliga samhällsarbetares föreningsrum  
V Kl. 16.00 Foajén
 

1. Mötets öppnande 

2. Anteckning av närvarande 

3. Val av justerande 

4. Tid och plats för justering 
 Förslag: Måndag 27 juni, kl. 8.30 

5. Revidering av föredragningslistan 
 

6. Utdelning av pedagogiska priset 
Med Göran Hillbom (C), vice ordförande i utbildningsnämnden och Karin Österlund, tf. 
förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen. 
 

7. Utdelning av årets företagare och årets unga företagare 
Charlotte Wall, ordförande i Företagarna i Heby kommun, Marie Wilén (C), kommunalråd 
och Ann-Marie Sundgren, näringslivsstrateg 
 

8. Allmänhetens frågor, kl. 18.15 
 

9. Styrelse, nämnder och beredningar 
 

10. Återrapporteringar 
 

11. Revisorerna, information 
 

https://play.staylive.se/hebykommun


2(4) 

12. Frågor 
 

13. Interpellationer 
 

14. Årsredovisning för Vafab Miljö Kommunalförbund och ansvarsfrihet 
för direktionen 2021 
Diarienummer: KS/2013:152 

 
- Ks § 78/2022 
- Tjänsteskrivelse 19 april 2022 
- Beslut att godkänna årsredovisningen 2021 - VMKF Direktionen 2022-03-02 
- Revisionsberättelse 2021 
- Granskningsrapport 2021 
- Årsredovisning för VafabMiljö Kommunalförbund 2021 
 

15. Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet 2021 
Diarienummer: KS/2008:23 
 
- Ks § 108/2022 
- Missiv, 20 april 2022 
- Revisionsberättelse 2021 
- Revisionsutlåtande och granskningsrapport 2021, KPMG  
- Årsredovisning 2021 
 

16. Antagande av Detaljplan DP 397 Tärnsjö 25:1 och 36:1 
Diarienummer: KS/2020:63 
 
- Ks § 122/2022 
- Tjänsteskrivelse, 24 maj 2022 
- 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) 

 
17. Kvartalsrapport per 31 mars 2022 

Diarienummer: KS/2022:47 
- Ks § 128/2022 
- Tjänsteskrivelse, 23 maj 2022 
- Fördjupad redovisning av åtgärder inom utbildningsnämnden 
- Kfn § 35/2022 
- Sbn § 44/2022 
- Von § 70/2022 
- Ubn § 58/2022 
- Ubn § 60/2022 
- Kvartalsrapport per 31 mars 2022 
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18. Handlingsprogram för skydd mot olyckor 

Diarienummer: KS/2022:26 
 
- Ks § 137/2022 
- Tjänsteskrivelse 19 maj 2022 
- Handlingsplan för skydd mot olyckor 

 
19. Instruktion för kommunala pensionärsrådet 

 
- Ks § 139/2022 
- Db § 4/2022 
- Tjänsteskrivelse,  
- Kommunala pensionärsrådets instruktion, förslag 

 
20. Revidering av samhällsbyggnadsnämndens och kommunstyrelsens  

reglementen, ansvar för arrenden 
 

- Ks § 140/2022 
- Sbn § 52/2022 
- Tjänsteskrivelse 25 april 2022 
- Kommunstyrelsens  reglemente 
- Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 
 

21. Anmälan av nya motioner 
 

22. Anmälan av nya medborgarförslag 
Diarienummer: KS/2022:44 
 
- Medborgarförslag: satsning på parken i centrala Morgongåva  
 

23. Avsägelser 
Diarienummer: KS/2018:82, KS/2022:20 
 
- Nominering och avsägelse SPF Seniorerna 
- Avsägelse och nominering PRO Tärnsjö 
- Avsägelse, 14 april 2022 
- Avsägelse, 10 juni 2022 
 

24. Övriga val 
 

25. Anmälningsärenden 
 

Redovisning av partistöd: 

- Miljöpartiet de gröna 
- Sverigedemokraterna 
- Moderaterna 
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- Centerpartiet 
- Socialdemokraterna 

Sbn § 47/2022 

Sbn § 48/2022 

Ks § 132/2022 med bilaga Preliminär mål och budget 2022 

Kallelse och handlingar till Upplandsstiftelsens årsstämma 22 maj 2022 

 

Olof Nilsson 
Ordförande 

HEBY KOMMUN 
Besöksadress: Tingsgatan 11 
Postadress: 744 88 Heby 
Telefon: 0224-360 00 
www.heby.se 

http://www.heby.se/


PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-04-26 
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

 

Ks § 78 Dnr KS/2013:152 106 

Årsredovisning för VafabMiljö Kommunalförbund 2021 och 
ansvarsfrihet för direktionen 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Godkänner kommunalförbundet VafabMiljö årsredovisning för 2021. 
 Direktionen och dess enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet. 

 

 

Sammanfattning 
Kommunalförbundet VafabMiljö har inkommit med årsredovisning för år 2021. Materialet är sänt 
till samtliga medlemmars kommunfullmäktige för beslut om att godkänna årsredovisningen och 
bevilja ansvarsfrihet. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 19 april 2022 
Revisionsberättelse 2021 
Årsredovisning för VafabMiljö Kommunalförbund 2021 
Beslut att godkänna årsredovisningen 2021 - VMKF Direktionen 2022-03-02 
Granskningsrapport 2021 

 

 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2013:152
HandlingsId: 2022:950
Datum: 2022-04-28



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
 

Datum   
2022-04-19                             

 Diarienr/Dplankod 
 KS/2013:152  

  

     
Postadress Besöksadress Telefon Internet Bankgiro Org.nr 

www.heby.se 366-5114 212000-2049 Heby kommun 
744 88 Heby 

Tingsgatan 11 0224-360 00 

information@heby.se 

 
Central förvaltning 
/Eget_Avdelning/ 
Disa Hasselberg 
Kommunsekreterare 
disa.hasselberg@heby.se 

 
 

 
/AdressatNamn/ 

 

Missiv ansvarfrihet för VafabMiljös direktion 2021 
 
Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Godkänner kommunalförbundet VafabMiljö årsredovisning för 2021. 
 Direktionen och dess enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet. 

 
 
Sammanfattning 
Kommunalförbundet VafabMiljö har inkommit med årsredovisning för år 2021. 
Materialet är sänt till samtliga medlemmars kommunfullmäktige för beslut om att 
godkänna årsredovisningen och bevilja ansvarsfrihet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse 2021 
Årsredovisning för VafabMiljö Kommunalförbund 2021 
Beslut att godkänna årsredovisningen 2021 - VMKF Direktionen 2022-03-02 
Granskningsrapport 2021 
 
 
I tjänsten 
Disa Hasselberg 
Kommunsekreterare 
 
 
 
Delges: 
/TextBeslutförslag2/ 
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Förändringar årsredovisning,  

VafabMiljö kommunalförbund 222000-3129 
 

Förändringarna gjorda i VafabMiljö AB, 556191-4200, påverkar koncernsiffrorna i förbundets 

årsredovisning. Följande förändringar är gjorda i årsredovisningen; 

• Tabell 1, Flerårsöversikt koncern. Kolumnen för 2021 uppdaterade med nya siffror efter justeringarna 

i AB. Ingen justering i efterföljande text. 

• Tabell 4, Resultaträkning för koncern och kommunalförbundet. Kolumnen Utfall koncern uppdaterad 

med nya siffror efter justeringarna i AB samt att efterföljande text är uppdaterad då 

koncernresultatet förändrats och återföringen av avsättningen förändrats. 

• Tabell 9, Driftredovisning VafabMiljö AB. Siffrorna i kolumnen Utfall 2021 uppdaterade samt att 

efterföljande text uppdaterats då bolaget resultat och återföringen av avsättningen förändrats. 

• Koncernens balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys är uppdaterade med nya siffror. 

• Noter där specifikationen av koncernen påverkats och uppdaterat är;  

o Not 2, Verksamhetens intäkter 

o Not 8, Fordringar 

o Not 9, Eget kapital 

o Not 10, Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 

o Not 12, Kortfristiga skulder 
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Revisorerna i Vafab Miljö Kommunalförbund 

 

 

Till:  Fullmäktige i respektive medlemskommun: 

 

  Arboga   Norberg 

Fagersta  Sala 

Hallstahammar  Skinnskatteberg 

Kungsör  Västerås 

Köping   Heby 

Enköping  Surahammar 

 

Revisionsberättelse för år 2021 

Vi, av fullmäktige i respektive medlemskommun, utsedda revisorer, har granskat 

den verksamhet som bedrivits i Vafab Miljö Kommunalförbund 

(organisationsnummer 222000 – 3129). 

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 

riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för 

att det finns en tillräcklig intern kontroll. 

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 

och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål och föreskrifter som 

gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 

verksamhet och förbundsordningen. Granskningen har genomförts med den 

inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 

ansvarsprövning. 

Under året har revisionen genomfört en fördjupad granskning av förbundets arbete 

med IT- och informationssäkerhet. Granskningen var inriktad mot roller och 

ansvar, struktur rörande intern kontroll, förekomst av relevanta styrdokument 

samt former för återrapportering till förbundet direktion. Vår övergripande 

bedömning är att förbundet har en tillräcklig intern kontroll med avseende på IT- 

och informationssäkerhet, i allt väsentligt.  

Av årsredovisningen framgår att förbundet för 2021 redovisar ett visst underskott 

avseende den kommunala avfallsverksamheten, vilket utgör en risk med avseende 

på en ekonomi i balans. Dock finns en gemensam taxa fastställd mellan 

kommunerna, vilket skapar förutsättningar för en ekonomi i balans även för 
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avfallsverksamheten. Revisionen har för avsikt att följa utvecklingen rörande detta 

område framgent.  

Vidare noterar vi att förbundet inte uppfyller samtliga mål för verksamheten. Av 

förbundets totalt 17 mål är det 5 mål som inte uppnås eller endast delvis uppnås 

vid årsbokslutet. Viktigt att direktionen prioriterar åtgärder för att fullt ut uppnå 

gällande mål.  

Vår granskning visar att årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om 

kommunal bokföring och redovisning samt god redovisningssed, i allt väsentligt.   

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Vafab Miljö Kommunalförbund i allt 

väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillräckligt sätt.  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen inte fullt ut är förenliga med de  

verksamhetsmål som direktionen uppställt, vilket är allvarligt. Dock pågår ett 

arbete för att uppnå samtliga mål.  

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige i respektive medlemskommun beviljar 

ansvarsfrihet för direktionens ledamöter samt de enskilda ledamöterna i 

densamma. 

 

Västerås den 24 mars 2022 

 

 

 

Barbara Conte                                                                Tony Forsberg 

 

 

 

 

 

Bilagor:  

Till revisionsberättelsen hör de sakkunnigas granskningsrapport rörande 

årsredovisningen 2021, Granskning av förbundets arbete rörande IT- och 

informationssäkerhet samt lekmannarevisorernas granskningsrapport 2021 
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Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala 
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar 

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets 
innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att 
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. 
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

BARBARA CONTE
Undertecknare 1
Serienummer: 19530629xxxx
IP: 188.148.xxx.xxx
2022-03-24 12:49:32 UTC

TONY FORSBERG
Undertecknare 2
Serienummer: 19590717xxxx
IP: 90.129.xxx.xxx
2022-03-24 14:04:15 UTC
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 Revisionsrapport 2021 
 Genomförd på uppdrag av revisorerna 
 mars 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VafabMiljö 
Kommunalförbund   
 Granskning av årsbokslut/årsredovisning 
2021  
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1. Sammanfattning 

På uppdrag av VafabMiljö kommunalförbunds förtroendevalda revisorer har EY granskat 
förbundets årsbokslut samt års- och sammanställda redovisning för år 2021. Här följer en 
summering av väsentliga iakttagelser från granskningen:  
 

✓ Årsredovisningen ger en, i allt väsentligt, rättvisande bild av förbundets resultat och 

ställning per 31 december 2021.  

✓ Den sammanställda redovisningen ger en, i allt väsentligt, rättvisande bild av resultat 

och ställning per 31 december 2021, för förbundet och dess dotterbolag.  

✓ Förbundet uppnår för år 2021 en bättre måluppfyllnad än föregående år.  

✓ Direktionens sammanvägda bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning 

uppnås visar på ”delvis” för flera av de perspektiv som utvärderas.  

✓ Känslighetsanalys rörande förändringar i väsentliga omvärldsfaktorer skulle med 

fördel kunna utvecklas ytterligare i förvaltningsberättelsen. 

✓ Årsredovisningens förvaltningsberättelse kan med fördel kompletteras med en 

redogörelsen för utfallet av de kontroller som utförs i enlighet med den fastställda 

interna kontrollplanen.  
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2. Inledning 

Granskningen omfattar årsredovisningen för kommunalförbundet med dotterbolag med fokus 
på den finansiella informationen i årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2021, samt 
uppföljning av verksamhetens mål och bedömning av god ekonomisk hushållning.  
 
Syftet med granskningen är att: 
 

 bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt lag om kommunal bokföring och 
redovisning samt god redovisningssed för kommuner och därmed ger en rättvisande 
bild över resultat och ställning. 

 bedöma huruvida förbundets balanskravsutredning ger en rättvisande bild, 

 bedöma om gällande finansiella mål uppnåtts, 

 bedöma om verksamheten bedrivits så att beslutade mål och inriktningar för god 
ekonomisk hushållning för verksamheten uppnåtts, 

Med rättvisande bild avses: 
 

 att redovisade tillgångar och skulder existerar och avser förbundet, 

 att redovisade tillgångar och skulder värderats och klassificerats korrekt, 

 att förbundets samtliga tillgångar och skulder medtagits, 

 att inkomster och utgifter i allt väsentligt periodiserats korrekt avseende 
verksamhetsår samt 

 att god redovisningssed i övrigt uppfylls bland annat vad gäller krav på information i 
förvaltningsberättelsen och i tilläggsupplysningarna. 

I denna rapport sammanfattas våra mest väsentliga iakttagelser. 

3. Förbundets resultat och balansräkning  

Vi har granskat årsredovisningen samt årsbokslut 2021 samt analyserat större avvikelser och 
förändringar mot budget. Nedan lämnas kommentarer till väsentliga resultat- och balansposter 
för vilka vi gjort iakttagelser i granskningen. 

3.1. Resultaträkning samt prognos 

VafabMiljö Kommunalförbund redovisar per 31 december 2021 ett positivt resultat om 8,7 
mkr (-1 mkr), vilket är väsentligt bättre än föregående år.  
 
Inom ramen för det kommunala uppdraget så har kommunalförbundet ett negativt resultat om 
– 0,2 mkr (-4 mkr). Detta medför att de intäkter som är hänförligt till det kommunala uppdraget 
inte täcker de kostnader som uppstår i samband med att hantera uppdraget av insamling, 
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hantering och avsättningar för deponi, men det har skett en förbättring jämfört med föregående 
år. Direktionen arbetar med att hanteras underskottet framgent. 
Totalt sätt inom kommunalförbundet har intäkterna ökat främst på grund av  hantering av 
återvinningsmaterial och beror på väsentligt ökade marknadspriser på både wellpapp samt 
metall.  
 
Verksamhetens kostnader totalt inom kommunalförbundet har ökat mer än föregående år (627 
Mkr mot 591 Mkr) och hör till viss del ihop med den expanderade och mer omfattande 
verksamheten. Det är främst service- och underhållskostnader, tillsatser av biogas samt 
behandling av externa avfall som ökat mest. Även årets avskrivningar har ökat till följd av större 
aktiveringar under året.  
 
Finansnetto är något högre än föregående år och beror på en kombination av både ökade och 
minskat räntekostnader/intäkter.  
 

Efter granskningen av förbundets bokslutsdokumentation är det vår sammantagna bedömning 

att årsredovisningen ger en rättvisande bild, i allt väsentligt, av förbundets resultat för perioden 

1 januari till och med den 31 december 2021.  

3.2. Balansräkningen 

 
Materiella anläggningstillgångar 

Under året har flera investeringar genomförts, främst rörande maskiner och inventarier och 
övriga materiella anläggningstillgångar. Ökningen avseende materiella anläggningstillgångar 
på totalnivå avser främst tillgångar kopplat till projektet ”Växtkraft 2.0” som i år har aktiverats i 
sin helhet. Totala aktiveringar till projektet ”Växtkraft 2.0” som står för majoriteten av årets 
aktiveringar uppgår till cirka 147 mkr.  

Detta förklarar också minskningen avseende pågående nyanläggningar som per december 
2021 uppgår till 30 mkr (142 mkr). 

Vi har granskat att redovisningen enligt huvudboken överensstämmer med förbundets 
anläggningsregister samt stickprovsvis kontrollberäknat redovisade avskrivningar. Vi har även 
stickprovsvis granskat aktiveringarna mot underlag. Granskningen har inte föranlett några 
anmärkningar.  

Finansiella anläggningstillgångar 

Posten avser i huvudsak aktier i dotterbolaget samt utsläppsrätter. Inget har noterats i vår 
granskning av dessa poster.  

Övriga kortfristiga fordringar 

Större balansposter utgörs av kundfordringar, interimsfordringar, fordran mot ägarkommuner 
samt övriga kortfristiga fordringar.  

Kundfordringar har minskat jämfört med föregående år (-48mkr) vilket avser främst att 
förbundet hade en fordran på Mälarenergi på 109 mkr avseende avtalet med flöden mellan 
förbundet och Mälarenergi AB. Motsvarande skuld finns redovisad som leverantörsskulder.  

Vår granskning har omfattat granskning av verifierande underlag och beräkningar. Inga 
väsentliga noteringar har gjorts.  
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Kassa och bank 

Kassa och banktillgodohavanden uppgår till 98 mkr (96 mkr). Löpande verksamheten 
genererar ett överskott och investeringsverksamheten har ett utflöde från kassa till följd av 
investeringar samt att finansieringsverksamheten har bidragit till minskning av likvida medel.  

Granskning av banktillgodohavanden har utförts av verifierande underlag från externa parter. 
Inga väsentliga noteringar har gjorts.  

Avsättningar  

Förbundets avsättningar utgörs av pensionsåtaganden till 39 mkr (34 mkr) och andra 
avsättningar till 193 mkr (191 mkr).  

Förbundets pensionsåtaganden har granskats mot underlag från KPA. Det kan noteras att 
förbundet inte fullt ut följer rekommendation RKR 10 (redovisning av pensioner) fullt ut. Detta 
då pensionsåtagandet till sin helhet redovisas som en avsättning. Den lagstadgade 
blandmodellen tillämpas således inte.  

Andra avsättningar avser återställande av deponier, vilket har ökat till följd av att avsättningen 
har justerats för överutnyttjande av sluttäckning för 2020. Vi har granskat avsättningen mot 
beräkningsunderlag och har inte noterat några avvikelser.  

Kortfristiga skulder 

De kortfristiga skulderna utgörs främst av leverantörsskulder, interimsskulder samt övriga 
kortfristiga skulder, däribland semesterlöneskulder. Leverantörsskulder har minskat väsentligt 
mot föregående år och beror likt minskningen av kundfordringar på regleringen av 
självkostnadsfördelning som minskat i år. Detta är avstämt mot Mälarenergi AB utan 
anmärkning. I övrigt har den upplupna abonnentsskulden (RUF) vilket är fördelad på flera 
kommuner minskat mot föregående år. Granskningen har omfattat avstämning mot 
underliggande avtal och bedöms korrekt hanterat.  

Långfristiga skulder 

Skulden till VafabMiljö AB uppgår fortsatt till 74,5 mkr medan övriga långfristiga skulder har 
ökat till 402 mkr (394 mkr) vilket avser främst avser förutbetalda investeringsbidrag för 
Biogasanläggningen.  

Sammanställd redovisning 

I årsredovisningens finansiella avsnitt finns motsvarande uppgifter för koncernen som då 
inkluderar dotterbolaget Vafab Miljö AB. Vi har övergripande tagit del av den sammanställda 
redovisningen utan att ha noterat några väsentliga differenser.  

Vår övergripande bedömning 

Efter vår granskning av resultat- och balansräkning, samt den sammanställda redovisningen 
är det vår bedömning att förbundets resultat och ställning, i allt väsentligt, ger en rättvisande 
bild av verksamheten per den 31 december 2021. Vår uppfattning är att förbundets 
bokslutsprocessen är av tillräcklig kvalité.  

4. Kommentarer till förvaltningsberättelsen 

Vår granskning har omfattat en genomgång av att information enligt lagkrav i Lag om 
kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer enligt RKR 15 presenteras  
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samt redovisas på ett ändamålsenligt sätt i förvaltningsberättelsen. Vidare har vi stämt av att 
informationen i förvaltningsberättelsen överensstämmer med övrig verifierande information 
som vi samlat in under granskningen av årsbokslutet. 

I förvaltningsberättelsens avsnitt ”Översikt VafabMiljös utveckling” samt ”Viktiga förhållanden 
för resultat och ekonomisk ställning” redovisas information för utvecklingen  under de senaste 
fem åren samt information om finans- och pensionsförvaltningen, men även ett kortare avsnitt 
där förbundets redogör för väsentliga omvärldsfaktorer.   

I avsnittet ”Händelser av väsentlig betydelse” beskrivs och kommenteras flera för förbundet 
viktiga områden, bland annat rörande avfallstaxa, arbetet utifrån avfallsplanen samt förbundets 
arbete med biogasproduktion. Även hantering och effekter av den under året pågående 
pandemin kommenteras.     

I avsnittet ”Styrning och uppföljning” redogörs det för direktionens arbete, former för antagande 
av budget samt uppföljning men även de olika forum för samråd och samverkan som finns för 
medlemskommunerna. Avsnittet omfattar även ett kortare avsnitt rörande förbundets arbete 
med intern kontroll, där det framgår att direktionen fastställt en internkontrollplan för 
verksamhetsåret och är en del i ledningssystemet. Förbundet revideras enligt standarder ISO 
9001 samt 14001 av externa parter årligen.  

Förvaltningsberättelsen omfattar även ett särskilt avsnitt rörande det lagstadgade begreppet 
”God ekonomisk hushållning”. I avsnittet redovisas och kommenteras förbundets 
måluppfyllelse, i tabellform samt i beskrivande texter.    

Särskilda avsnitt rörande ”balanskravresultatet” samt ”väsentliga personalförhållanden” 
redovisas i förvaltningsberättelsen omfattar tillräcklig information. Av förbundets 
balanskravsutredning framgår att det lagstadgade balanskravet uppnås, vilket är positivt. Det 
kan noteras att förbundet i årets balanskravsutredning gjort en justering rörande 
balanskravsutredningen föregående år. Justeringen gjordes i syfte att korrigera ett fel i 
uppställningen vilket innebar ett negativt resultat för 2020. Det negativa balanskravsresultatet 
från förgående är återställt i och med årets positiva resultat.   

I likhet med tidigare år omfattar förvaltningsberättelsen en särredovisning av den kommunala 
avfallsverksamheten samt utfall för denna på en övergripande nivå.   

Utöver de ekonomiska avsnitten rörande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalys, 
tilläggsinformation (noter) finns även redovisningar av årets investeringsverksamhet samt 
driftsredovisning.  

Vår bedömning av förvaltningsberättelsen 

Vår sammanfattande och övergripande bedömning är att det i förbundets årsredovisning 

lämnas en tillräcklig redogörelse kring den verksamhet som bedrivits under 2021. 

Utformningen av årsredovisningen gör att informationen om verksamheten är tillgänglig på ett 

överskådligt sätt.  

Av förvaltningsberättelsen framgår direktionens redovisning av förbundets måluppfyllelse. Vår 

bedömning är att denna redovisning sammantaget är tillräcklig. Vi noterar att måluppfyllelsen 

är något bättre i jämförelse med föregående år men att det fortsatt finns visst utrymme för 

förbättringar. Det är positivt att det inte längre finns mål där direktionen anser att 

måluppfyllelsen inte är möjlig att utvärdera.  
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Av förvaltningsberättelsen framgår att direktionens bedömning rörande ”god ekonomisk 

hushållning” uppnås delvis för flera av de perspektiv som utvärderas. Ytterligare förbättringar 

kan således göras för kommande år.    

Det är positivt att förbundet under år 2021 haft en fastställd plan för sitt övergripande arbete 

med intern kontroll. Planen har utgått från en dokumenterad riskanalys. Det är även positivt att 

utfallet rörande insatser med avseende intern kontroll kommenteras, om än kortfattat.  

Vår bedömning att det är det är positivt att förbundet redovisar ett positivt resultat enligt det 

lagstadgade balanskravet. Föregående års underskott, efter justering i årets årsredovisning, 

är återställt.   

För att utveckla årsredovisningen informationsvärde ytterligare lämnar vi följande 

rekommendationer: 

 

✓ Känslighetsanalys rörande förändringar i väsentliga omvärldsfaktorer skulle med 
fördel kunna utvecklas ytterligare i förvaltningsberättelsen. 

✓ Årsredovisningens förvaltningsberättelse kan med fördel kompletteras med en 
redogörelsen för utfallet av de kontroller som utförs i enlighet med den fastställda 
interna kontrollplanen.  

5. VafabMiljö AB 

Under året har bolaget, som varit vilande under senare år, återigen börjat bedriva verksamhet. 
Inom ramen för bolaget bedrivs två strategiska utvecklingsprojekt. Kostnader om 3,7 mkr har 
belastat bolaget för verksamhetsåret 2021 och avser personal- och administrativa kostnader 
samt vissa konsultkostnader. Vidare har en avsättning om 10,4 mkr lösts upp, vilket inneburit 
en intäkt om motsvarande belopp.  

 

Västerås den 22 mars 2022 

 
Johan Perols     
Certifierad kommunal revisor             
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Den kommunala koncernen  

VAFABMILJÖ KOMMUNALFÖRBUND 

VafabMiljö Kommunalförbund är bildat av kommunerna i Västmanlands län (Arboga, Fagersta, 

Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås) samt de 

angränsande kommunerna i Uppsala län (Heby och Enköping). VafabMiljö har i uppdrag att hantera 

medlemskommunernas hushållsavfall och att göra det med stor miljöhänsyn, hög kostnadseffektivitet 

och med god kvalitet gentemot avfallslämnarna. Kommunalförbundet har också ett grundläggande 

ansvar enligt miljöbalken att utöva tillsyn, ta fram renhållningsordningar med avfallsplaner, samla in 

och transportera hushållsavfall samt att informera och utveckla verksamheten. 

 

VafabMiljö ska medverka till att skapa en långsiktigt hållbar avfallshantering i regionen med utgångs-

punkt från nationella, regionala och lokala miljömål. Förbundet arbetar även med att avsätta material 

för återvinning, producera avfallsbränslen och att ta hand om farligt avfall – vilket sker på fem 

avfallsstationer, 18 Återbruk och vid förbrännings- och biogasanläggningen. Förbundet har även 

avfallsverksamhet på den konkurrensutsatta marknaden, bland annat genom att samla in, transportera 

och behandla avfall från företag. 

DOTTERBOLAGET VAFABMILJÖ AB 

Under 2021 har verksamhet startats upp i VafabMiljö AB igen. Syftet med bolaget är att arbeta med 

utveckling, innovationer och forskningssamverkan som stöttar kommunalförbundets uppdrag. 

Verksamheten kommer bestå av olika projekt både i samverkan med högskolor, universitet och andra 

organisationer samt egna utvecklingsprojekt. Till exempel kommer VEMM-avtalet med Mälardalens 

Universitet att hanteras av bolaget, liksom utredningen kring utveckling av Återbruken (enligt koncept 

Återbruk 2.0). 

Översikt VafabMiljös utveckling 

EKONOMISK UTVECKLING KONCERNEN 

Tabell 1: Flerårsöversikt koncernen (tkr) 

 

2017 2018 2019 2020 2021

Resultaträkning

Verksamhetens intäkter 603 966 639 405 654 008 668 800 739 733

Verksamhetens kostnader -577 493 -631 464 -642 088 -669 205 -723 651

Resultat 26 473 7 941 11 920 -405 16 083

Balansomslutning 724 500 739 738 876 776 961 849 929 124

Anläggningstillgångar 559 128 550 532 593 926 657 829 668 448

Eget kapital 30 864 38 805 50 696 50 396 66 479

Investeringar 57 029 82 676 106 976 137 241 96 504

Nyckeltal

Soliditet % 4,3% 5,2% 5,8% 5,2% 7,2%

Skuldsättningsgrad 22,5 18,1 16,3 18,1 13,0
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I koncernen finns det interna mellanhavanden i form av att kommunalförbundet har en långfristig 

skuld i balansräkningen på 74,5 mnkr avseende förvärvet av inkråmet vid verksamhetsöverlåtelsen 

från bolaget. Förbundet betalar årligen också ränta till bolaget för skulden. Under året har utvecklings-

verksamhet drivits i bolaget. Personal och konsultkostnader som uppkommit i kommunalförbundet för 

detta arbete har fakturerats VafabMiljö AB. 

EKONOMISK UTVECKLING KOMMUNALFÖRBUNDET 

Tabell 2: Flerårsöversikt kommunalförbundet (tkr) 

 
 

VafabMiljö Kommunalförbund har ett resultat per sista december 2021 på 8,7 mnkr.  

 

Intäkterna har sedan den fullständiga kommunsammanslagningen 2017 ökat årligen. Det beror bland 

annat på att renhållningstaxorna justerats i omgångar. År 2020 infördes en ny gemensam renhållnings-

taxa för samtliga medlemskommuner. Därutöver görs årliga indexjusteringar på avgifter för hämtning 

och behandling av avfall från verksamheter. Årets stora intäktsökning beror till största delen på högre 

ersättning för försäljning av återvinningsmaterial samt att 2021 är det första hela året som den nya 

avfallstaxan gällt för samtliga kommuner.  

 

De totala kostnaderna har också ökat i takt med att alla medlemskommuner anslutit och kommunal-

förbundet tagit över ansvaret för renhållningen i samtliga kommuner. Mängderna avfall till energi-

återvinning har successivt ökat (förutom 2020) och därmed kostnaderna. Under 2020 infördes 

dessutom en förbränningsskatt på avfall vilket ytterligare ökat kostnaderna för energiåtervinning. 

Under 2021 har kostnaderna för inköp av flytande biogas och el ökat på grund av höga 

marknadspriser. 

 

Investeringsnivån har ökat årligen sedan 2017 och under 2021 färdigställdes den ombyggda 

biogasanläggningen med en total investering på 160 mnkr. 

  

2017 2018 2019 2020 2021

Resultaträkning

Verksamhetens intäkter 603 946 638 759 653 927 668 800 738 047

Verksamhetens kostnader -579 241 -630 058 -642 430 -669 838 -729 394

Resultat 24 705 8 701 11 497 -1 038 8 653

Balansomslutning 786 199 804 554 943 495 1 028 675 995 984

Anläggningstillgångar 616 486 612 890 651 284 715 187 725 806

Eget kapital 32 312 41 013 52 510 51 472 60 125

Investeringar 54 085 82 626 106 976 137 241 96 504

Nyckeltal

Soliditet % 4,1% 5,1% 5,6% 5,0% 6,0%

Skuldsättningsgrad 23,3 18,6 17,0 19,0 15,6
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning  

BEFOLKNINGSUTVECKLING 

Befolkningen i medlemskommunerna har under 2021 ökat med ca 0,9 % till ca 340 000 invånare. 

Samtidigt har antal anslutna hushåll och verksamheter till VafabMiljö ökat med ca 1,1 % till nästan 

176 000. 

OMVÄRLDSFAKTORER 

VafabMiljö påverkas av hur världsmarknadspriser för råvaror och energi utvecklas. Priserna för 

återvunnen metall, wellpapp och tidningar har ökat kraftigt under 2021 och ligger på rekordhöga 

nivåer. Normalt brukar värdet på skrot vara 1 500 kr/ton. Under 2021 har medelpriset varit  

2 700 kr/ton. Även ersättningen för tidningar har ökat kraftigt under 2021, från 1 000 kr/ton i början av 

året till 2 000 kr/ton i slutet av året. Priset på wellpapp har också fördubblats under 2021. Därför har 

intäkterna för försäljning av återvinningsmaterial ökat kraftigt under 2021. Priset för köp av flytande 

biogas har mer än fördubblats under året vilket har medfört högre kostnader. 

  
Diagram 1: Prisutveckling för wellpapp, skrot och flytande biogas  
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FINANSIELL UPPFÖLJNING OCH RISKHANTERING 

Finansiering  

VafabMiljö innehar checkräkningskredit i Swedbank med Västerås stad som motpart och kreditgivare. 

Förbundet har utnyttjat den borgen som medlemskommunerna lämnat med 264,3 mnkr (265,0 mnkr i 

dec 2020). Det innebär att förbundet har nyttjat 42,3 % (42,4 % i dec 2020) av det totala 

borgensbeloppet på 625 mnkr. Sammantaget kan riskexponeringen anses vara låg. 
 

Diagram 2: Borgensåtaganden och självfinansieringsgrad kommunalförbundet  

 
*Självfinansieringsgrad definieras som kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med nettoinvesteringar. Där nettoinvesteringar är 

bruttoinvesteringar med avdrag för investeringsbelopp som finansierats med offentliga bidrag. 

Finansiella risker 

VafabMiljö är exponerat för ränterisker, risker för kundförluster samt risk för anläggningsskador. 

Riskerna hanteras genom efterlevnad och stöd av Västerås stads finanspolicy, systematisk kredit-

bedömning samt fullvärdesförsäkring av anläggningsbeståndet. Förbundets ränterisk anses vara 

relativt låg i förhållande till de räntebärande skuldernas andel av balansomslutningen.  

 

Förbundets utsläppsrätter uppgår till 8,3 mnkr (5,1 mnkr 2020) och påverkas av ökat marknadsvärde, 

bristen på utsläppsrätter i Europa och hur den svenska kronan förhåller sig till euron. Förbundet har 

inga derivat, ränteswappar eller andra finansiella säkringslösningar. 

PENSIONSFÖRPLIKTELSER 

Förbundet har de anställdas pensioner tryggade via en avsättning och en försäkringslösning via KPA. 

Pensionsavsättningen har ökat till och med 2021-12-31 enligt KPA:s prognos. Den totala avsättningen 

uppgår till 39,4 mnkr (34,2 mnkr 2020). Förbundet har sedan tidigare valt att avvika från RKR 10 och 

redovisar helheten som pensionsavsättning. En risk som uppmärksammats under 2021 är att pensions-

kostnaderna ökat som en direkt följd av SKRs antagande om ökad medellivslängd. 
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Händelser av väsentlig betydelse  

AVFALLSTAXA 

Under 2020 började den nya gemensamma renhållningstaxan tillämpas. Taxan införs stegvis i en del 

av kommunerna vilket innebär att grundavgifterna för 2021 har justerats enligt de beslut som 

kommunerna tidigare tagit.   

  

Ett förslag till ny taxa med anledning av det nya kommunala ansvaret för returpapper har tagits fram. 

De beräknade kostnaderna uppgår till ca 13 mnkr och föreslås läggas på grundavgiften. Taxeförslaget 

ska beslutas i medlemskommunerna för att börja gälla från den 1 april 2022.   

AVFALLSPLANEN  

VafabMiljö och samtliga medlemskommuner har börjat arbeta med de aktiviteter som finns i avfalls-

planen, t ex Återbruk 2.0, kartläggning av kommunernas verksamhetsavfall, kommunikationsstrategier 

mm. Under perioden har en första uppföljning av de övergripande målen gjorts.  

BIOGASEN   

VafabMiljö har ansökt och beviljats stöd för biogasproduktion för 2021 med 4,1 mnkr. Det har varit 

oklart om statligt stöd till biogasproduktion på längre sikt, men nu har ett permanent produktionsstöd 

för biogas införts: 500 mnkr kronor för 2022 och 700 mnkr kronor per år för perioden 2023–2024. 

Stödet föreslås löpa till 2040 med en kontrollstation 2024. 

  

Avtalet med Svealandstrafiken om leverans av biogas har förlängts under 2021. Vid en ny upp-

handling kan ekonomin för biogasverksamheten komma att påverkas. Totalt använder Svealands-

trafiken ca 80 % av den biogas som VafabMiljö säljer.  

CORONAPANDEMIN 

Året har i hög utsträckning påverkats av Coronapandemin. Alla som haft möjlighet att jobba hemma 

har gjort det i så stor utsträckning som möjligt. Det har varit besöks- och mötesbegränsningar vilket 

gjort att många evenemang har ställts in eller skjutits på framtiden. Vi ser också att restriktionerna 

påverkat mängden avfall från framför allt hotell-, restaurang- och besöksnäringen vilket även påverkat 

intäkterna från dessa verksamheter negativt.   

  

Pandemin har även påverkat Svealandstrafiken och medfört att biogasförsäljningen är lägre jämfört 

med bedömningen i budgeten. Den ekonomiska effekten av detta är dock inte så stor eftersom även 

inköpen av biogas minskar.  
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Styrning och uppföljning av kommunalförbundet  

DIREKTIONENS OCH LEDNINGENS ARBETE  

Direktionens ledamöter utses av medlemskommunerna. Under 2021 har direktionen haft fem ordinarie 

möten och ett konstituerande direktionsmöte. På dessa möten har direktionen bland annat fattat beslut 

om; 3-årsbudget 2022–2024, reviderad avfallstaxa efter införande av kommunalt ansvar för retur-

papper, revidering av avfallsföreskrifter, investering i bredbandsutbyggnad till avfallsanläggningar och 

Återbruk, föreskrifter om arkivvård, verksamhetsplan och budget 2022, förslag om höjning av 

avfallstaxans grundavgift fr o m 1 april 2022, fastställa inriktning av genomförandeplan Återbruk 2.0, 

säkerhetsskyddsplan och utse säkerhetsskyddschef. 

BUDGET OCH UPPFÖLJNING  

Förbundsdirektionen beslutade i april om budget med investeringsplan för perioden 2022–2024. 

Förbundet har upprättat delårsrapporter med årsprognos per den sista april och per den sista augusti; 

båda rapporterna godkändes på direktionsmötena i juni och september. Direktionen fastställde också 

förbundets verksamhetsplan och budget för 2022 på decembermötet.  

MEDLEMSRÅD OCH SAMRÅDSORGAN 

Samråd ska ske mellan medlemskommunerna inom ramen för ett medlemsråd i frågor av principiell 

beskaffenhet eller av större vikt. Medlemsrådet representeras av kommunstyrelsernas ordförande och 

sammankallande är Västerås stad. Medlemsrådet har haft två möten, i maj och november, där 

förbundets ledning varit föredragande. Frågor att samråda kring har varit; returpapper som kommunalt 

avfall, förslag till höjning av avfallstaxan 2022, budget 2022–2024 och nytt koncept för Återbruken. 

Samrådsorganet, som består av tjänstemän från varje medlemskommun och leds av VafabMiljö, har 

haft fyra möten under 2021. Under våren hölls också två separata workshops. En om projektet 

Återbruk 2.0 och en om ”Återanvändning av möbler i offentlig verksamhet”. Samrådsorganet var 

också inbjudna och väl representerade vid informationsmötet i december. Viktiga frågor för 

samrådsorganet har varit aktiviteter i Avfallsplanen, returpappersansvaret och andra nyheter som är på 

gång eller ute på remiss. Varje möte innehåller ett ”kommunsvep” för att ta del av aktuella frågor i 

respektive kommun och inspireras av varandra. 

FÖRBUNDSDIREKTIONENS ARBETE MED INTERNKONTROLL 

Kommunalförbundets internkontrollplan består av två delar; en del som beskriver förbundets största 

risker och en del bestående av en handlingsplan för att åtgärda/minimera riskerna. I arbetet är det 

viktigast att fokusera på de risker med högt riskvärde, dvs de risker som har hög sannolikhet till att 

inträffa och som leder till stor konsekvens (skada) för organisationen. Internkontrollplanen utgår från 

processerna i ledningssystemet, dvs förbundets lednings-, huvud- och stödprocesser. 

 

Hur arbetet med att åtgärda riskerna gått återrapporteras årligen till förbundsdirektionen. I 

rapporteringen ingår en utvärdering av hur arbetet bedrivits under året, dvs vad som gått bra och vad 

som gått mindre bra, samt en ny reviderad plan för det kommande året.  

 

Enligt våra standarder ISO 9 001 och 14 001 ska verksamheten årligen revideras utav förbundets 

utsedda internrevisorer. Under året har en av revisorernas internkontrollvecka haft temat 

”internkontrollplan”. Syftet var dels att förankra internkontrollplanen hos våra internrevisorer, dvs att 

öka kunskapen om planen, dels att internrevisionen nu ska fördjupa sin revidering av verksamheten 

med stöd av internkontrollplanen. 
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En förbättringspotential som blivit tydligt under året är förankringen av internkontrollplanen i 

förbundets processteam. Det är viktigt att processledaren med sina processteam är delaktig i 

utvärderingen av riskerna och är med och tar fram handlingsplanerna. Det arbetet kan göras bättre 

framöver. 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

KOMMUNALFÖRBUNDETS MÅLUPPFYLLELSE 

VafabMiljö Kommunalförbund planerar och följer upp verksamheten utifrån fyra perspektiv: Kund, 

Medarbetare, Samhälle & miljö och Ekonomi. Perspektiven är långsiktigt målsatta (till år 2030) och 

har årliga delmål som syftar till att stödja de långsiktiga målen. Tabell 3 nedan visar förbundets 

styrkortsmodell. Tabellen innehåller de övergripande målen för respektive perspektiv, målen för året 

samt en utvärdering om målen för respektive perspektiv uppnås för året. 
 

Tabell 3: Uppföljning av styrkort för perioden 

 

Perspektiv Kund 

I den kundundersökning som under året skickades ut till invånarna i våra medlemskommuner upp-

fylldes målet om andelen nöjda kunder och kunder som har förtroende för oss. Serviceindex ligger på 

88 % och förtroendeindex på 85 %. Båda målen är uppfyllda.  

 

När det gäller andelen reklamationer, både för hushållsinsamlingen och för verksamhetsinsamling, är 

målet max 1 promille. Målen uppnås för helåret.  

Perspekt iv och 

övergripande 

mål

Delmål
Målnivå 

2021

Mål-

uppfy llelse
Värdering 

Kund 1a. Andelen kunder som är nöjda med oss. 85% 88% Målet uppnås.

1b. Andelen kunder som har förtroende för oss. 85% 85% Målet uppnås.

1c. Andelen reklamationer insamling verksamhet. 1‰ 0,7 Målet uppnås.

1d. Andelen reklamationer insamling hushåll (egen regi). 1‰ 0,7 Målet uppnås.

1e. Andelen reklamationer insamling hushåll (extern aktör). 1‰ 0,5 Målet uppnås.

Medarbetare 2a. Målnivå för sjukfrånvaron. 4,6% 5,6% Målet uppnås ej.

2e. Svarsgenomsnitt på fråga om vi upplevs som en attraktiv 

arbetsgivare (5-gradig skala).
4,0 3,9 Målet uppnås delvis.

Samhälle & miljö
3a. Andelen invånare som tycker det är enkelt att lämna saker 

för återanvändning.
75% 79% Målet uppnås.

3c. Utsorteringen av matavfall ska öka med 5% per år. 5% 2,8% Målet uppnås ej.

Ekonomi 4a. Soliditeten ska årligen öka. 4,9% 6,0% Målet uppnås.

4b. Skuldsättningsgraden ska årligen minska. 19,4 15,6 Målet uppnås.

4c. Ekonomiskt resultat i kommunal avfallsverksamhet. -8,1 -0,9 Målet uppnås.

4d. Resultatnivå i övrig avfallsverksamhet. 3,1% 2,8% Målet uppnås ej.

4. VafabMiljö ska ha 

en långsiktigt stabil 

ekonomi.

2d. Andelen medarbetare som kan rekommendera 

VafabMiljö som arbetsgivare.
57% 54% Målet uppnås delvis.

3. VafabMiljö bidrar 

till ökad 

resurshushållning.

3b. Andelen hushållsavfall som energiåtervinns minskar. 50% 49% Målet uppnås.

1. VafabMiljö har 

nöjda kunder som 

har förtroende för 

oss.

2. VafabMiljö är en 

attraktiv arbetsplats 

där alla bidrar till 

utveckling av 

verksamheten.

2b. Andelen medarbetare som anser att vi har ett gott 

ledarskap.
67% 68% Målet uppnås.

2c. Andelen medarbetare som anser att vi efterlever våra 

värdeord.
25% 28% Målet uppnås.
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På övergripande nivå uppfylls målet att VafabMiljö ska ha nöjda kunder som har förtroende för oss. 

Perspektiv Medarbetare 

Målnivån för sjukfrånvaron är 4,6 %. Utfall för helåret landade på 5,6 % och målet uppnåddes därmed 

inte. Under pandemin har sjuktalen successivt gått upp och påverkat resultatet negativt. När det gäller 

övriga delmålen i medarbetarperspektivet ser vi att våra medarbetare är positiva till ledarskapet och att 

det sker en positiv förflyttning kring efterlevnaden av våra värdeord. För mål 2d och 2e, gällande vår 

attraktivitet som arbetsgivare, är nivån som tidigare år och målen bedöms uppfyllas till viss del. 

 

På övergripande nivå uppfylls delvis målet att VafabMiljö är en attraktiv arbetsplats där alla bidrar till 

utveckling av verksamheten. 

Perspektiv Samhälle och miljö 

Mål 3a mäts vid den årliga kundundersökningen. Andelen varierar stort mellan svarande i olika 

kommuner men som helhet uppnås målet i VafabMiljö-regionen. Mål 3b är en sammanvägning av 

insamlat restavfall och grovavfall från hushållen och som går till energiåtervinning. År 2017 låg vi på 

54 % som en jämförelse. Mål 3c uppnås inte då utsorteringen av matavfall inte ökade så mycket som 

målet var satt till. Det blev dock en liten upphämtning under årets sista månader, så utfallet är bättre än 

vid bedömningen i samband med tertial 2. 

 

På övergripande nivå uppfylls delvis målet att VafabMiljö bidrar till ökad resurshushållning. 

Perspektiv Ekonomi 

Det övergripande ekonomiska målet är att VafabMiljö ska ha en långsiktigt stabil ekonomi. Som stöd 

till målet finns fyra underliggande delmål: 

 
1. Det ekonomiska resultatet i förbundets kommunala avfallsverksamhet ska vara i balans.  

Det kommunala avfallsuppdraget inrymmer det uppdrag som kommunalförbundet har enligt 15 

kapitlet miljöbalken. Med ekonomisk balans menas att VafabMiljö tar ut abonnentavgifter som 

motsvararar de kostnader kommunalförbundet har för den kommunala avfallshanteringen.  

 
2. Det ekonomiska resultatet i förbundets övriga avfallsverksamhet ska uppgå till minst 5 % av 

verksamhetens intäkter. 

Med övrig avfallsverksamhet menas all verksamhet som bedrivs utanför det kommunala avfalls-

uppdraget. Genom överskott i den övriga avfallsverksamheten ges förutsättningar för ett långsiktigt 

handlingsutrymme samt ett minskat lånebehov vid investeringar.  

 
3. Soliditeten ska årligen öka till dess att ett värde över 15 % uppnås. 

Soliditeten visar hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital och anger 

förbundets ekonomiska stabilitet. Soliditeten anges som eget kapital i procent av balansomslutningen, 

dvs summan av kommunalförbundets tillgångar.  

 

Förändringen av soliditeten mellan två år visar om resultatet varit tillräckligt i förhållande till 

tillväxten. Under perioder med höga investeringsnivåer kan en tillfälligt försämrad soliditet ändå vara 

acceptabel. Låg tillväxt i kombination med försämrad soliditet är däremot en varningssignal. 

Soliditeten ska årligen öka tills det att värdet är större än 15 %. Målet är långsiktigt och ska uppnås till 

år 2030.  
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4. Skuldsättningsgraden ska årligen minska till dess att ett värde under 10 uppnås. 

Skuldsättningsgraden beskriver kommunalförbundets finansiella styrka och beräknas som kvoten 

mellan totala skulder och eget kapital. Om skuldsättningsgraden är låg innebär det att soliditeten är 

hög. Båda nyckeltalen använder eget kapital men då skuldsättningsgraden ställer det mot skulderna 

ställer soliditeten eget kapital mot tillgångarna. Skuldsättningsgraden ska årligen minska till dess att 

kvoten mellan skulder och eget kapital är under 10. Målvärdet är långsiktigt och ska uppnås till år 

2030.  

 

För perspektiv ekonomi går tre av fyra delmål i rätt riktning under 2021: skuldsättningsgraden 

minskar, soliditeten ökar och den kommunala avfallsverksamheten går bättre än planerat. Däremot 

uppnås inte resultatnivån i den övriga avfallsverksamheten. Bedömningen på övergripande nivå är att 

målet om en långsiktigt stabil ekonomi uppnås delvis för året.   

EKONOMISK STÄLLNING  

Tabell 4: Resultaträkning för koncernen och kommunalförbundet (KF) 

 
 

Resultatet för koncernen är 16,1 mnkr för 2021, vilket är 7,9 mnkr bättre än för kommunalförbundet. 

Detta beror dels på att kommunalförbundet påförs ränta för den skuld kommunalförbundet har till 

VafabMiljö AB, men främst för att tidigare års avsättning för miljöskuld på 10,4 mnkr återförts.  

 

VafabMiljö Kommunalförbund redovisar ett resultat på 8,7 mnkr, vilket är 8,2 mnkr bättre än budget. 

Den positiva avvikelsen beror till stor del på ökade intäkter för försäljning av återvinningsmaterial, 

främst beroende på kraftigt höjda marknadspriser på skrot och wellpapp under året. 

  

Koncern KF Koncern KF Koncern KF

Intäkter 690 283 690 283 748 517 738 047 58 234 47 764

Verksamhetskostnader -336 764 -336 764 -368 919 -368 919 -32 155 -32 155

Personalkostnader -177 190 -177 190 -178 592 -178 592 -1 402 -1 402

Övriga externa kostnader -75 766 -74 916 -83 681 -79 919 -7 915 -5 003

Avskrivningar -76 162 -76 162 -78 223 -78 223 -2 061 -2 061

Kostnader -665 882 -665 032 -709 415 -705 653 -43 533 -40 621

Intäktsjustering inaktiva deponier -4 000 -4 000 -9 355 -9 355 -5 355 -5 355

Avskrivning inaktiva deponier -14 700 -14 700 -9 086 -9 086 5 614 5 614

Rörelseresultat inkl sluttäckning 5 701 6 551 20 661 13 953 14 960 7 402

Finansiella poster -5 091 -6 051 -4 578 -5 300 513 751

Uppskjuten skatt 0 0 0 0 0 0

Skatt på årets resultat -23 0 0 0 23 0

Resultat 587 500 16 083 8 653 15 496 8 153

Budget Utfall Avvikelse
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Balanskravsresultat  

Balanskravet är ett lagstadgat krav som ska uppfyllas enlig kommunallagen och utgör en undre gräns 

för vilket resultat som är tillåtet. Ett eventuellt underskott i bokslutet ska inarbetas och det egna 

kapitalet ska återställas inom tre år utifrån en åtgärdsplan. Förbundet uppfyller balanskravet och har en 

ekonomi i balans för 2021.  

 

I vissa av medlemskommunerna fanns vid införandet av den nya gemensamma avfallstaxan ett 

ackumulerat överskott i en resultatutjämningsfond. För att återställa det överskottet så har 

abonnenterna i dessa kommuner en rabatt på grundavgiften i den nya taxan. Under året har 9,6 mnkr 

använts för rabatt av taxan. Behållningen i resultatutjämningsfonden var vid årets slut 12,0 mnkr.  

 
Tabell 5: Balanskravsutredning kommunalförbundet (tkr)  

 
  

2019 2020* 2021

Årets resultat 11 497 -1 038 8 653

Avgår samtliga realisationsvinster -2 648 -1 574 -4 387

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 8 849 -2 612 4 266

Medel från resultatutjämningsfond, 

(ingår i årets resultat)

2 721 8 122 8 880

Årets balanskrav 8 849 -2 612 4 266

Infrias balanskravet Ja Nej Ja

*Årets balanskrav för 2020 är omräknat jämfört med årsredovisningen för 2020. Detta beror på att 

uppställningen för balanskravsutredning i RKR R15 misstolkats. Det uppstår då ett negativt 

balanskravsresultat för 2020. Tidigare års resultat och årets resultat väger väl upp detta, varpå det 

inte har någon negativ inverkan på förbundet. 
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Väsentliga personalförhållanden 

PERSONAL, ANTAL ANSTÄLLDA OCH SJUKFRÅNVARO  

I tabellen nedan redovisas personalstatistik för kommunalförbundet. 

 
Tabell 6: Personalstatistik 

 

* Procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid. 

**Procent av total sjukfrånvaro. Med långtidsfrånvaro avses sjukfrånvaro med en sammanhängande tid över 60 dagar eller mer. 

Under året tillsvidareanställdes flera chaufförer och miljöarbetare som tidigare varit timanställda och 

vikarier. 

Förväntad utveckling  

AVFALLSLAGSTIFTNING  

Den nya avfallsförordningen är baserad på EU-ändringar och innebär många ändringar på olika nivåer. 

Begreppet ”hushållsavfall” ersätts med ”kommunalt avfall”. Under hösten 2021 har Naturvårdsverket 

publicerat en vägledning för hur kommunalt avfall ska tolkas som kommer att innebära en del 

förändringar jämfört med tidigare vägledning. Från den 1 januari 2023 får kommunen ansvaret enligt 

den nya regleringen för att behandla allt bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en 

yrkesmässig verksamhet. Vissa förtydliganden har gjorts när det gäller gränsdragningarna för 

kommunens ansvar för latrin och avfall från avloppsanläggningar. Förtydliganden har gjorts för olika 

verksamheter där avfallet ska klassas som kommunalt avfall om det liknar hushållsavfall till sin art 

och sammansättning.  

  

Regeringens utredning om möjligheten för yrkesmässiga verksamheter att ta hand om sitt kommunala 

avfall, ett så kallat frival har presenterats och skickats ut på remiss. Utredningen föreslår att regeringen 

ska införa en möjlighet för verksamheter att själva ta hand om sitt kommunala avfall. Det är oklart om 

utredningens förslag kommer att resultera i några nya regler.  

  

Naturvårdsverket har under hösten 2021 publicerat ett regelförslag som innebär att det införs ett 

generellt krav på separat utsortering av bioavfall för både hushåll och verksamheter. Förslaget bygger 

2017 2018 2019 2020 2021

Medelantal tillsvidareanställda 247 247 249 248 264

Antal män/kvinnor 170/77 173/74 176/73 175/73 186/78

Antal timanställda och vikarier 71 78 85 85 65

Medarbetarkostnader, mnkr 157,3 164,9 164,4 170,7 178,6

Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro * 4,8% 5,0% 4,5% 5,0% 5,6%

- långtidsfrånvaro ** 52,9% 42,6% 31,0% 30,7% 41,4%

- sjukfrånvaro för män 4,3% 4,8% 4,4% 4,9% 5,8%

- sjukfrånvaro för kvinnor 6,3% 5,4% 4,6% 5,3% 5,2%

- anställda -29 år 1,5% 4,7% 4,6% 3,2% 2,6%

- anställda 30 - 49 år 5,4% 4,5% 3,9% 4,5% 4,5%

- anställda 50 år - 5,1% 5,5% 5,0% 5,8% 7,6%
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på regler i EU:s avfallsdirektiv och innebär att det blir obligatoriskt för hushåll och verksamheter som 

omfattas av reglerna för kommunalt avfall att sortera ut matavfall. 

NATIONELLA AVFALLSPLANEN REVIDERAD  

Den nationella avfallsplanen och det avfallsförebyggande programmet är reviderad utifrån nya krav i 

EU:s avfallspaket. Det tvådelade dokumentet har bland annat uppdaterats med nya uppgifter, till 

exempel nya etappmål, och fått en samlad beskrivning av avfallsförebyggande åtgärder och avfalls-

uppgifter som alla på sitt sätt ska bidra till en effektivare avfallshantering. Avfallsplanen och avfalls-

förebyggande programmet gäller 2018–2023.  

SKATTER 

I slutet av 2019 beslutade riksdagen att införa en skatt på förbränning av avfall med 75 kr/ton   
från och med 1 april 2020. Nivån höjdes till 100 kr/ton för 2021 och blir 125 kr/ton från och med 

2022. Skatten innebär stora kostnadsökningar i det korta perspektivet eftersom arbetet med att minska 

mängden avfall till förbränning tar tid. Varje år går närmare 100 000 ton till avfallsförbränning.  

UTSLÄPPSRÄTTER 

Utöver skatten kommer handeln med utsläppsrätter att innebära kraftigt höjda kostnader för avfalls-

förbränning. Beräkningar som gjorts visar att kostnaderna för utsläppsrätter kan komma att öka med 

runt 200 kr/ton de kommande åren.  

PRODUCENTANSVAR  

Producentansvaret för returpapper upphörde den 31 december 2021 och i stället införs ett kommunalt 

ansvar. En förändring som innebar ett omfattande förberedelsearbete eftersom insamlingen och 

återvinningen av returpapper tas över från producenterna från och med den 1 januari 2022.  

  

I en promemoria som regeringen presenterade i början av november 2021 föreslås att förpackningar av 

papper och kartong, plast, glas och metall från hushåll ska samlas in fastighetsnära. Kommunerna ska 

ta över det operativa ansvaret för förpackningsinsamlingen från hushåll och verksamheter vars 

avfallshantering är samlokaliserad med hushåll. Producenterna ska finansiera insamlingen och 

behandlingen samt täcka kommunernas kostnader för omlastning och information till hushållen.  

  

Även den förändringen kommer att få stor påverkan på VafabMiljös verksamhet eftersom förslaget 

innebär att det senast den 1 januari 2026 ska finnas ett kommunalt insamlingssystem på plats i hela 

regionen. Senast den 7 februari vill regeringen ha in synpunkter på förslaget. 

  

Även ett förslag till producentansvar för textilier har presenterats. Producenterna ska ha ett ekonomiskt 

och organisatoriskt ansvar för insamling och återvinning av textilier. Insamlingen ska vara ”lämplig” 

och rikstäckande. Inget krav på bostadsnära insamling ställs. Kommuner kan samla in textil separat, 

men materialet ska lämnas till producenterna. Ideella aktörers insamling ska också kunna fortsätta som 

hittills.  

PLAN FÖR CIRKULÄR EKONOMI 

Regeringen har presenterat Sveriges första handlingsplan för cirkulär ekonomi. Bland annat föreslås 

ett produktpass och kvotplikt. Handlingsplanen innehåller drygt 100 åtgärder om avfallshantering men 

också om industriomställning, materialförsörjning och teknikutveckling. I planen framgår att 

kommunerna har en central roll för det fortsatta arbetet med att genomföra strategin och 

handlingsplanen.    
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PLAST 

EU:s direktiv för engångsplast har implementerats i den svenska lagstiftningen. Det blir förbjudet att 

sätta vissa plastprodukter på marknaden, däribland bestick och tallrikar i plast samt livsmedels-

behållare och muggar i polystyren, till exempel frigolit. Återvinningsmålen för dryckesflaskor skärps: 

2025 ska 77 % samlas in för att materialåtervinnas och 2029 höjs målet till 90 %. Det ställs också krav 

för att skapa en marknad för återvunnen plast; från och med 2025 ska PET-flaskor innehålla minst 25 

% återvunnen plast och minst 30 % år 2030. 

  

Naturvårdsverket har presenterat Sveriges färdplan för hållbar plastanvändning. Målet är att plast ska 

användas på rätt plats, i resurs- och klimateffektiva, giftfria och cirkulära flöden med försumbart 

läckage. På så sätt ska vi nå en ökad resurshushållning och minskad negativ miljöpåverkan inklusive 

minskad klimatpåverkan. Men det kräver betydande förändringar.  

AVFALLSBROTTSLIGHET 

Under de senaste åren har det varit ett flertal uppmärksammade fall av avfallsrelaterad miljö-

brottslighet. Därför har regeringen föreslagit att det ska satsas 50 mnkr under 2022 för att förebygga, 

förhindra och bekämpa brottslighet kopplat till avfall. Det ska bland annat ge förbättrad tillsyn, ökad 

gränskontroll och förbättrat utredningsarbete vid flera myndigheter. 

POLITIK OCH OPINION 

När det gäller hållbarhetsfrågornas plats i politiken och opinionen det senaste året har fokus även i år 

legat på klimatfrågan och omställning till ett fossilfritt land står högt på agendan. Det är en fråga där vi 

ser tydliga konsekvenser i väderfenomen i omvärlden och som ger effekter på debatten. Oavsett 

inriktning från politiken på en nationell nivå kommer troligtvis biogasen ha en viktig roll i 

omställningen till fossilfria transporter.   

  

En annan hållbarhetsfråga som lyfts upp i flera sammanhang är den biologiska mångfalden. Många 

arter är hotade och allt fler rapporter visar på att läget för våra insekter blir alltmer akut. Utan dessa 

livsnödvändiga pollinerare kommer livsmedelsproduktionen inte fungera. Vårt sätt att bruka jorden 

måste ändras för vår egen överlevnads skull. Här kan VafabMiljö fundera på användningen av de stora 

arealer som sluttäckta deponier utgör i framtiden och hur vi kan bidra till den biologiska mångfalden.    

IT OCH ANDRA DIGITALA LÖSNINGAR  

Den digitala utvecklingen är av betydelse för VafabMiljö. Ny relevant teknik är obemannade 

öppettider på Återbruk, nivågivare i behållare och kärl, självkörande sopbilar, RFID-teknik för 

automatisk registrering av olika flöden, sorteringsrobotar och automatiserade kundtjänstfunktioner. En 

strategi för den digitala utvecklingen på VafabMiljö behöver tas fram och implementeras i kommande 

verksamhetsplaner.   

ÖVRIGT  

Andra omvärldsfaktorer av betydelse är utvecklingen på bostadsmarknaden, där det också handlar om 

omhändertagandet av jordar och massor med olika föroreningsgrad. Dessutom finns nationella förslag 

till ändrade rikt- och gränsvärden som kan innebära att mer material kan stanna på exploaterings-

områdena eller på andra sätt återföras till samhället vilket också kan påverka mängden jordar och 

massor.    
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DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING  

Driftredovisning kommunalförbundet 

I nedanstående tabell redovisas budget, utfall och avvikelse för helåret.  
 

Tabell 7: Driftredovisning kommunalförbundet (tkr) 

 
 

Resultatet för 2021 är 8,7 mnkr, vilket är 8,2 mnkr bättre än budget. Den främsta förklaringen är att 

intäkterna för försäljning av skrot och wellpapp är 21,5 mnkr högre än budget, vilket kommer av 

stigande världsmarknadspriser. Även behandlingsintäkterna är högre än budgeterat vilket beror på 

ökade mängder av restmaterial från Mälarenergis förbehandling. 

 

Verksamhetskostnaderna är 32,2 mnkr över budget, vilket kommer av ökade kostnader för inköp av el 

och flytande biogas. Prissättningen på dessa har ökat kraftigt som en följd av höga marknadspriser. 

Kostnaderna ökar också för avfallsförbränning, vilket beror på ökade avfallsmängder. Kostnaderna för 

reparationer och underhåll är över budget, och är en konsekvens av utbyggnationen av biogas-

anläggningen. Till följd av de höga världsmarknadspriserna på skrot och wellpapp har även inköp av 

återvinningsmaterial ökat jämfört med budget. 

 

Personalkostnader är 1,4 mnkr högre än budgeterat vilket kommer av högre kostnader för pensioner. 

 

Övriga externa kostnader överstiger budget med 5 mnkr. Kostnader för konsulter och tillfälligt inhyrd 

personal står för den största avvikelsen. 

 

Avskrivningskostnaderna har en negativ avvikelse med 2,1 mnkr vilket i huvudsak beror på högre 

avskrivningar på den nybyggda biogasanläggningen än planerat. 

Utfall

 2020

Budget 

2021

Utfall 

2021

Avvikelse 

2021

Taxor och avgifter 359 083 363 016 366 368 3 352

Behandlingsintäkter 120 211 132 823 141 895 9 072

Försäljningsintäkter 144 989 143 178 164 932 21 754

Transportintäkter 33 143 34 813 36 474 1 661

Övriga intäkter 24 866 16 453 28 378 11 925

Intäkter 682 292 690 283 738 047 47 764

Verksamhetskostnader -344 183 -336 764 -368 919 -32 155

Personalkostnader -170 727 -177 190 -178 592 -1 402

Övriga externa kostnader -75 779 -74 916 -79 919 -5 003

Avskrivningar -67 671 -76 162 -78 223 -2 061

Kostnader -658 360 -665 032 -705 653 -40 621

Intäktsjustering inaktiva deponier -13 492 -4 000 -9 355 -5 355

Avskrivning inaktiva deponier -5 208 -14 700 -9 086 5 614

Rörelseresultat inkl. s luttäckning 5 232 6 551 13 953 7 402

Finansiella intäkter 306 213 572 359

Finansiella kostnader -6 576 -6 264 -5 872 392

Resultat -1 038 500 8 653 8 153
Varav kommunal avfallsverksamhet -4 234 -8 047 -175 7 872

Varav övrig avfallsverksamhet 3 196 8 547 8 828 281
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SÄRREDOVISNING KOMMUNAL AVFALLSVERKSAMHET  
 

Uppdraget att ta hand om avfall som kommunalförbundet har enligt 15 kapitlet miljöbalken 

(kommunal avfallsverksamhet, KAV) särredovisas från övrig avfallsverksamhet.  

 

Tabell 8: Resultat för kommunal avfallsverksamhet (tkr) * 

  
 

Den kommunala avfallsverksamheten redovisar ett underskott på 0,2 mnkr vilket är 7,9 mnkr bättre än 

budget. Den främsta orsaken är de kraftigt höjda ersättningarna för försäljning av återvinningsmaterial. 

 

Under året klassades inte fettavskiljarslam som ett kommunalt avfall, och intäkten tillföll den övriga 

avfallsverksamheten. I budgeten upptogs dock fettavskiljarslam som ett kommunalt avfall varför en 

budgetdifferens mellan verksamheterna föreligger.  

Minskad intäkt för försäljning av biogas beror på minskad försäljning till Svealandstrafiken.  

Avvikelsen för övriga intäkter består bland annat av en högre intäkt för biogasstöd från 

Jordbruksverket, vidarefakturering av konsult- och personalkostnader till VafabMiljö AB och 

försäljning av anläggningstillgångar. 

Minskningen av de gemensamma kostnaderna beror till stor del av lägre fastighetskostnader.  

Ökningen av kostnader för produktion och distribution av biogas beror på högre kostnader för 

underhåll samt högre avskrivningar av biogasanläggningen.  

De ökade kostnaderna för insamling och avsättning av slam från enskilda avlopp beror på ökade 

transportkostnader.  

Utfall

 2020

Budget 

2021

Utfall 

2021

Avvikelse 

2021

Taxor och avgifter 359 355 363 196 360 181 -3 015

Försäljning biogas 18 551 19 474 17 256 -2 218

Försäljning fjärrvärme Norsa 9 503 9 397 8 258 -1 139

Försäljning återvinningsmaterial 16 649 18 412 29 583 11 171

Försäljning bränslen 14 456 12 654 11 358 -1 296

Övriga intäkter 13 210 9 595 15 119 5 524

Intäkter 431 724 432 728 441 755 9 027

Gemensamma kostnader -62 002 -63 069 -60 423 2 646

Miljöåtgärder -40 541 -43 603 -43 101 502

Insamling mat- och restavfall -105 170 -105 061 -103 273 1 788

Insamling grovavfall och farligt avfall Återbruken -52 667 -52 468 -54 151 -1 683

Omlastning och sortering vid avfallsanläggningar -35 334 -35 351 -36 837 -1 486

Produktion och distribution av biogas -30 416 -34 655 -37 359 -2 704

Avsättning grov- restavfall och farligt avfall -87 207 -87 312 -85 552 1 760

Insamling och avsättning slam -22 621 -19 256 -21 234 -1 978

Kostnader -435 958 -440 775 -441 930 -1 155

Resultat -4 234 -8 047 -175 7 872

*Inkl interna poster
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Driftredovisning VafabMiljö AB  

Bolaget har startat upp verksamheten enligt verksamhetsplanen för 2021 med två strategiska 

utvecklingsprojekt. Dessa är arbete i projektet Återbruk 2.0 samt att utveckla det nya returpappers-

uppdraget som VafabMiljö Kommunalförbund får ansvar för från och med den 1 januari 2022. 

 
Tabell 9: Driftredovisning VafabMiljö AB (tkr) 

 
 

Under året har kostnader motsvarande 3,7 mnkr fakturerats från förbundet till bolaget. Kostnaderna 

avser dels personalkostnader för bolagsledning, projektledning och övrigt arbete i 

utvecklingsprojekten med sammanlagt 2,3 mnkr, dels externa konsultkostnader motsvarande 1,4 mnkr 

för arbete i projektet Återbruk 2.0.  

 

Bolaget erhåller också en ränteintäkt på 0,7 mnkr från VafabMiljö Kommunalförbund avseende en 

fordran för överlåtelseskillingen från 2016-01-01. Tidigare års avsättning för miljöskuld på 10,4 mnkr 

har återförts och med det redovisar bolaget ett resultat för 2021 på 7,4 mnkr. 

 

Redovisning av investeringar 

Investeringsbudgeten för 2021 är 97,9 mnkr och utfallet är 96,5 mnkr, vilket är 1,4 mnkr under budget. 

Avvikelsen för biogasutbyggnaden beror på förskjutning av fakturor mellan åren. Flera av de 

budgeterade investeringarna i byggnader har flyttats till 2022, bland annat yttre renovering av 

driftkontor Gryta, tak för bioavfall på Norsa samt en renovering av maskinhall, förråd och verkstad på 

enhet gas. Under året har personalytor på kontoret vid förbränningsanläggningen i Norsa anpassats till 

ett aktivitetsbaserat arbetssätt. 

 

Investeringen i IT är fiberkommunikation till återbruk och avfallsanläggningar enligt direktionsbeslut i 

maj samt diarie- och dokumenthanteringssystem. Investeringarna av kärl, gasflak och containers blev 

lägre än budgeterat då reparation av befintliga containers prioriterats (i stället för att köpa nya). För 

markanläggningar har investeringar gjorts i sorterings-/lagerytor och asfaltarbeten på anläggningarna. 

Investeringen i ny oljejordplatta utgår. Maskiner vid avfallsanläggningarna översteg budget beroende 

på att en lastmaskin levererades 2021 i stället för 2020 (som budgeterat), samt att en maskin för 

materialhantering blev något dyrare än budgeterat. Ombyggnaden av driftkontoret på Gryta pågick till 

och med första tertialet 2021, den totala utgiften är inom budget.  

 

Utfall

 2020

Budget 

2021

Utfall

 2021

Avvikelse 

2021

Övriga intäkter 0 5 205 10 469 -5 264

Intäkter 0 5 205 10 469 -5 264

Personalkostnader 0 -600 0 -600

Övriga externa kostnader -14 -2 950 -3 762 812

Kostnader -14 -3 550 -3 762 212

Rörelseresultat -14 1 655 6 708 -5 053

Finansiella poster 824 960 722 238

Bokslutsdispositioner -210 -654 0 -654

Skatt -133 -404 0 -404

Resultat 467 1 557 7 430 -5 873
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Processanläggningar består av många projekt, exempelvis stödoljebrännare och stoftutmatning till 

energiåtervinningen, tryck- och instrumentluft, kompressor till gasflakstankningen och kompletterande 

utrustning för förpackat livsmedel till enhet gas.  

Utfallet för 2021 blev lägre än budgeterat eftersom några av projekten utgår och några har flyttats till 

2022. Av de projekt som flyttats kan nämnas bandtransportör till containerhallen på energiåter-

vinningen, fickor för verksamhetsslam på Gryta samt renovering av befintlig rötkammare.  

 

Ny pilotanläggning för produktion av LBG (flytande biogas) pågår och kommer att avslutas under 

2022. Förbundet erhåller 45 % i investeringsbidrag av den totala utgiften på 14 mnkr. Utgiften för 

renhållnings- och servicefordon blev lägre eftersom leveranstiderna är betydligt längre än normalt, 

flera fordon har beräknad leverans under första tertialet 2022, i stället för 2021 som budgeterat.  

 

För Återbruken blev utfallet 0,3 mnkr högre än budgeterat. Vindskydd och truckar blev dyrare än 

budget men å andra sidan blev utgiften för inköp av containers lägre. Utgiften för övriga investeringar 

blev 1,1 mnkr dyrare än budget, vilken består av belysningsprojekt med byte till LED och en 

energiöversyn på verkstaden. 

 
Tabell 10: Investeringsredovisning 

 

Typ av investering, tkr 2019 2020
Budget 

2021
2021 Avvikelse 

Biogasutbyggnad 37 242 76 265 22 294 34 517 -12 223

Byggnader 2 219 845 5 456 3 870 1 586

IT 383 4 130 -3 747

Kärl, containers och gasflak 8 885 10 216 6 637 4 006 2 631

Mark- och markanläggningar 16 098 4 233 7 715 1 036 6 679

Maskiner vid avfallsanläggningarna 16 225 7 466 11 635 17 287 -5 652

Nya kontor 3 483 9 092 4 436 6 583 -2 147

Processanläggningar 11 988 12 198 18 171 6 906 11 265

Processoptimering med LBG 4 579 3 507 1 072

Renhållningsfordon 6 499 10 195 7 995 4 594 3 401

Återbruk 0 5 717 6 046 -329

Övrigt 4 337 6 731 2 886 4 022 -1 136

Summa investeringar 106 976 137 241 97 904 96 504 1 400
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KONCERNENS 
RESULTATRÄKNING 

Tkr 

Not 2021-01-01 

-2021-12-31 

2020-01-01 

-2020-12-31 

  

 

Verksamhetens intäkter 2 739 161   668 800   

Verksamhetens kostnader 3 -631 192   -590 703   

Avskrivningar  4 -87 309   -72 879   

            

Verksamhetens nettokostnader   20 661   5 218   

            

Finansiella intäkter   572   306   

Finansiella kostnader 5 -5 150   -5 753   

Resultat efter finansiella poster   16 083   -228   

            

Uppskjuten skatt   0   -43   

Årets skatteskuld   0   -133   

Årets resultat   16 083   -405   
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KONCERNENS 
BALANSRÄKNING 

Tkr 

Not 2021-12-31 2020-12-31 

  

 

TILLGÅNGAR           

            

Anläggningstillgångar 6         

            

Immateriella anläggningstillgångar           

Immateriella anläggningstillgångar   392   981   

            

Materiella anläggningstillgångar           

Mark, byggnader och tekniska anläggningar   272 512   260 202   

Maskiner och inventarier   357 419   249 468   

Övriga materiella anläggningstillgångar   29 834   142 085   

    659 765   651 755   

            

Finansiella anläggningstillgångar 7         

Övriga finansiella anläggningstillgångar   8 291   5 093   

Summa anläggningstillgångar   668 448   657 829   

            

Omsättningstillgångar           

Förråd och lager   13 093   14 776   

Fordringar 8 149 783   192 662   

Kassa och bank   97 800   96 581   

            

Summa omsättningstillgångar   260 676   304 020   

            

SUMMA TILLGÅNGAR   929 124   961 849   

            

  

Heby kommun
Dnr: KS/2013:152
HandlingsId: 2022:822
Datum: 2022-03-31



VafabMiljö Kommunalförbund 

Org.nr 222000-3129 

22 (38) 

  

      

  

 

KONCERNENS 
BALANSRÄKNING 
Tkr 

Not 2021-12-31 2020-12-31 

  

 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER           

            

Eget kapital 9         

Övrigt eget kapital   50 396   50 801   

Årets vinst   16 083   -405   

Summa eget kapital   66 479   50 396   

            

Avsättningar 10         

Avsatt för pensioner och liknande förpliktelser   39 460   34 233   

Avsättningar för uppskjuten skatt   1 126   1 126   

Andra avsättningar   192 969   201 632   

    233 555   236 992   

            

Långfristiga skulder 11         

Långfristiga skulder   402 252   394 115   

            

Kortfristiga skulder 12         

Kortfristiga skulder   226 776   280 212   

Aktuella skatteskulder   47   135   

Övriga skulder  15  0  

    226 838   280 347   

            

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 

OCH SKULDER   929 124   961 849   
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KONCERNENS 
KASSAFLÖDESANALYS 

Tkr 

Not 2021-01-01 

-2021-12-31 

2020-01-01 

-2020-12-31 

 

Den löpande verksamheten           

Resultat före finansiella poster   20 661   5 218   

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m   79 295   89 105   

Betald skatt   0   -133   

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital   99 956   94 190   

            

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital           

Förändring av varulager   1 683   5 401   

Förändring av kundfordringar   42 880   -58 719   

Förändring av kortfristiga skulder   -53 508   72 989   

Kassaflöde från den löpande verksamheten   91 012   113 861   

            

Investeringsverksamheten           

Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -96 504   -137 241   

Försäljning av materiella anläggningstillgångar   1 773   855   

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar   -4 575   -2 381   

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar   1 377   1 985   

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -97 929   -136 782   

            

Finansieringsverksamheten           

Upptagna lån   8 137   0   

Amortering av lån   0   -9 227   

            

Kassaflöde från finansieringsverksamheten    8 137   -9 227   

            

Årets kassaflöde   1 219   -32 148   

            

Likvida medel vid årets början   96 581   128 729   

Likvida medel vid årets slut   97 800   96 581   
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KOMMUNALFÖRBUNDETS 
RESULTATRÄKNING 

Tkr 

Not 2021-01-01 

-2021-12-31 

2020-01-01 

-2020-12-31 

 

Verksamhetens intäkter 2 728 692   668 800   

Verksamhetens kostnader 3 -627 430   -590 689   

Avskrivningar  4 -87 309   -72 879   

            

Verksamhetens nettokostnader   13 953   5 232   

            

Finansiella intäkter   572   306   

Finansiella kostnader 5 -5 872   -6 576   

    -5 300   -6 270   

            

Årets resultat   8 653   -1 038   
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KOMMUNALFÖRBUNDETS 
BALANSRÄKNING 

Tkr 

 

Not 2021-12-31 2020-12-31 

TILLGÅNGAR           

            

Anläggningstillgångar 6         

            

Immateriella anläggningstillgångar   392   981   

            

Materiella anläggningstillgångar           

Mark, byggnader och tekniska anläggningar   272 512   260 202   

Maskiner och inventarier   357 419   249 468   

Övriga materiella anläggningstillgångar   29 834   142 085   

            

Finansiella anläggningstillgångar 7         

Övriga finansiella anläggningstillgångar   8 291   5 093   

Andelar i koncernföretag   57 358   57 358   

Summa finansiella anläggningstillgångar   65 649   62 451   

            

Summa anläggningstillgångar   725 806   715 187   

            

Omsättningstillgångar           

Förråd och lager   13 093   14 776   

Fordringar 8 149 706   192 662   

Fordringar hos VafabMiljö AB   9 829   9 829   

Kassa och bank   97 550   96 221   

            

Summa omsättningstillgångar   270 178   313 488   

            

SUMMA TILLGÅNGAR   995 984   1 028 675   
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KOMMUNALFÖRBUNDETS 
BALANSRÄKNING 
Tkr 

 

Not 2021-12-31 2020-12-31 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER           

            

Eget kapital 9         

Övrigt eget kapital   51 472   52 510   

Årets resultat   8 653   -1 038   

Summa eget kapital   60 125   51 472   

            

Avsättningar 10         

Avsatt för pensioner och liknande förpliktelser    39 460   34 233   

Andra avsättningar   192 969   191 223   

Summa avsättningar   232 429   225 456   

            

Långfristiga skulder 11         

Övriga långfristiga skulder   402 252   394 115   

Skulder till VafabMiljö AB   74 523   74 523   

Summa långfristiga skulder   476 775   468 638   

            

Kortfristiga skulder 12         

Övriga kortfristiga skulder   223 020   280 195   

Skulder till VafabMiljö AB   3 637   2 915   

Summa kortfristiga skulder   226 655   283 109   

            

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 

OCH SKULDER   995 984   1 028 675   
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KOMMUNALFÖRBUNDETS 
KASSAFLÖDESANALYS 

Tkr 

Not 2021-01-01 

-2021-12-31 

2020-01-01 

-2020-12-31 

 

Den löpande verksamheten           

Rörelseresultat före finansiella poster   13 270   5 232   

Justeringar som inte ingår i kassaflödet   88 982   88 277   

Skatter och andra ej likviditetspåverkande poster   0   -2   

Medel från verksamheten före förändring av 

rörelsekapital   102 252   93 507   

            

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet           

Förändring av varulager    1 683   5 401   

Förändring av kortfristiga fordringar   42 955   -58 809   

Förändring av kortfristiga skulder   -55 769   73 779   

Kassaflöde från den löpande verksamheten   91 120   113 878   

            

Investeringsverksamheten           

Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -96 504   -137 241   

Försäljning av materiella anläggningstillgångar   1 773   855   

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar   -4 575   -2 381   

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar   1 377   1 985   

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -97 929   -136 782   

            

Finansieringsverksamheten           

Upptagna lån/amorteringar   8 138   -9 227   

            

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   8 138   -9 227   

            

Årets kassaflöde   1 329   -32 131   

            

Likvida medel vid årets början   96 221   128 352   

Likvida medel vid årets slut   97 550   96 221   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2013:152
HandlingsId: 2022:822
Datum: 2022-03-31



VafabMiljö Kommunalförbund 

Org.nr 222000-3129 

28 (38) 

  

      

  

 

NOTER 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
  

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer 

från Rådet för kommunal redovisning vilket bl a innebär att: 

  

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Fordringar har 

upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett 

enligt god redovisningssed. Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta 

av verkligt värde och anskaffningsvärdet. 

  

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 

tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Försäljning redovisas efter 

avdrag för moms och rabatter. Förbundet följer RKR 18 vid redovisning av investeringsbidrag. Denna 

princip innebär att bidraget bokförs som en långfristig skuld i balansräkningen för att sedan 

intäktsföras i samma takt som avskrivningen för den tillgång stödet avser. Periodisering av inkomster 

och utgifter hänförliga till perioden har gjorts enligt god redovisningssed. 

  

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med 

linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av 

mark och pågående arbeten görs inga avskrivningar. Avskrivningen påbörjas senast tertialet efter 

driftstart eller efter slutbesiktning. Förbundet efterlever komponentavskrivning enligt RKR 11.4 för 

tillgångar med olika nyttjandeperiod överstigande 500 tkr. Förbundet använder i speciella fall annan 

avskrivningsmetod när den bättre återspeglar tillgångens förbrukning. För de inaktiva deponierna 

används en produktionsberoende avskrivningsmetod, dvs avskrivning görs i den takt som deponin tas i 

anspråk. Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är 

nödvändigt. Normalt omprövas dock inte tillgångars nyttjandeperiod om avskrivningstiden är 10 år 

eller lägre och det bokförda restvärdet understiger 500 tkr. Samtliga tillgångars nyttjandeperioder 

reviderades vid överlåtelse till förbundet 2016-01-01. I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader. 

  

Följande avskrivningstider tillämpas:   

Immateriella tillgångar    3 år 

Mark    -  

Byggnader    15–30 år 

Tekniska anläggningar   7–15 år  

Maskiner, fordon och inventarier 5–15 år  

  

För tillgångar med ett anskaffningsvärde överstigande 500 tkr och en nyttjandeperiod understigande 20 

år görs en mer individuell bedömning av nyttjandeperioden, vilken därmed kan avvika från förbundets 

normala avskrivningstider. 

  

Överordnad princip för värdering av tillgångar och skulder är försiktighetsprincipen, som innebär att 

tillgångar inte övervärderas och skulder inte undervärderas. Tillgångar och skulder har upptagits till 

anskaffningsvärde där inget annat anges och till det belopp varmed de beräknas inflyta.  

  

Immateriella anläggningstillgångar tas upp till anskaffningsvärdet av den tekniskt färdigställda och 

användbara funktionen enligt RKR R3. Materiella anläggningstillgångar aktiveras till anskaffnings-

värdet efter avdrag för planenliga avskrivningar som beräknas utifrån förväntad nyttjandeperiod. 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år 

klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för 

mindre värde har satts till ett prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella och 
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immateriella tillgångar och därmed också för finansiella leasingavtal. Inga räntor aktiveras.  

  

Omsättningstillgångar värderas till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet. Fordringar har 

efter en åldersmässig prövning upptagits till det belopp de förväntas inflyta. 

  

Leasingavtal ses i förbundet som operationell leasing, dvs förbundet gör bedömningen att inga avtal i 

dagsläget uppfyller kraven för att klassas som finansiella leasingavtal enligt RKR R5.  

  

Avsättningar för deponi har tidigare tagits upp till den del som kommunerna årligen har debiterats samt 

reducerats med årets kostnader för återställande och efterbehandling av de inaktiva deponierna. Under 

2017 gjorde förbundet en tilläggsavsättning med 110 mnkr för att i enlighet med RKR R9 trygga 

säkerhet om att avsatta medel finns för sluttäckning, drift och skötsel till och med år 2057. 

Återställningsplanen är nuvärdesberäknad och uppdateras vart tredje år. Avsättningen kommer att 

reduceras i takt med återställande och efterbehandling utförs. För den aktiva deponin görs en 

avsättning för förorenat avfall respektive icke farligt avfall utifrån deponerade mängder. 

  

Pensionsförpliktelser för förbundets anställda redovisas som en pensionsavsättning och avviker från 

RKR R10 där pensioner intjänade före 1998 skall redovisas som ansvarsförbindelse. Ingen av de 

förtroendevalda har uppdrag på en betydande del av en heltid och har därmed inte rätt till pension 

enligt ”Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda”. 

  

Poster inom linjen är en ställd säkerhet eller ansvarsförbindelse som inte ses som en skuld eller 

avsättning. Förbundet har ställda säkerheter för deponier utöver vad medlemskommunerna borgar för. 

Förbundet har vidare valt i likhet med tidigare år att redovisa samtliga pensionsåtaganden under 

avsättningar i balansräkningen och inte under ansvarsförbindelser.  

  

I VafabMiljö Kommunalförbund ingår dotterbolaget VafabMiljö AB (org.nr 556191–4200) som sedan 

2015-06-19 ägs till 100 %. Inga förändringar har skett under året i koncernstrukturen. Den 

sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. Med förvärvsmetoden avses att det 

förvärvade egna kapitalet i dotterbolagen elimineras. Ekonomiska transaktioner mellan de i koncernen 

ingående bolagen respektive förbundet har i allt väsentligt eliminerats. De kommunala bolagets 

redovisning är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen, bokföringslagen samt 

bokföringsnämndens allmänna råd. Vid avvikelse i redovisningsprinciper mellan kommunalförbundet 

och det kommunala bolaget är kommunalförbundets redovisningsprinciper vägledande för den 

sammanställda redovisningen. Inga väsentliga skillnader i redovisningsprinciper har identifierats. 

 

Det uppdrag att ta hand om avfall som kommunalförbundet har enligt 15 kap miljöbalken (kommunal 

avfallsverksamhet) särredovisas från övrig avfallsverksamhet. I övrig avfallsverksamhet ingår tjänster 

som kommunalförbundet utför åt medlemskommunerna samt den affärsverksamhet som bedrivs på den 

konkurrensutsatta marknaden. Intäkter och kostnader som direkt kan härledas till det kommunala 

avfallsuppdraget respektive övrig avfallsverksamhet tilldelas direkt till respektive uppdrag. Exempel 

på tilldelade intäkter är abonnentintäkter för det kommunala avfallsuppdraget och behandlingsintäkter 

för behandling av avfall för övrig verksamhet. Exempel på tilldelade kostnader är insamling av rest- 

och bioavfall för det kommunala avfallsuppdraget och kostnader för fastighetsnära insamling av 

förpackningar för övrig verksamhet. Intäkter och kostnader som inte direkt kan härledas till respektive 

uppdrag fördelas med hjälp av fördelningsnycklar baserade på i första hand andel mängd 

hushållsavfall/verksamhetsavfall eller uppskattad tidsåtgång för respektive uppdrag. 
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Not 2 Verksamhetens intäkter 
 

Koncernen 

 2021 2020 

      

Taxor och avgifter 366 368 359 083 

Upplösning av ackumulerat överuttag -9 356 -13 492 

- fordonsgas 73 002 74 198 

- fjärrvärme 15 056 15 408 

- återvinningsmaterial och bränslen 76 228 54 681 

- schakt- och deponimassor 44 938 39 447 

- bränsle 43 222 30 302 

- övriga behandlingsintäkter 54 470 51 526 

Transportintäkter 36 474 33 143 

Hyror och arrenden 5 640 5 607 

Försäljning av tjänster 5 384 6 328 

Realisationsvinst 4 464 2 769 

Övriga intäkter 18 210 4 311 

Bidrag från staten 5 061 5 489 

  739 161 668 800 

      

 

Kommunalförbundet 

  

 2021 2020   

        

        

Taxor och avgifter 366 368 359 083   

Upplösning av ackumulerat överuttag -9 356 -13 492   

- fordonsgas 73 002 74 198   

- fjärrvärme 15 056 15 408   

- återvinningsmaterial och bränslen 76 228 54 681   

- schakt- och deponimassor 44 938 39 447   

- bränsle 43 222 30 302   

- övriga behandlingsintäkter 54 470 51 526   

Transportintäkter 36 474 33 143   

Hyror och arrenden 5 640 5 607   

Försäljning av tjänster 5 385 6 328   

Realisationsvinst 4 464 2 769   

Övriga intäkter 7 741 4 311   

Bidrag från staten 5 061 5 489   

  728 693 668 800   
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Not 3 Verksamhetens kostnader 
 

Koncernen 

 2021 2020 

      

Löner och sociala avgifter -165 615 -161 289 

Pensionskostnader -12 977 -9 437 

Inköp av återvinningsmaterial -5 879 -2 032 

Bränsle, energi och vatten -16 312 -12 975 

Köp av huvudverksamhet -204 606 -185 809 

Köp av tillsatser och behandlingsmaterial -47 707 -37 188 

Köp av transporttjänster -108 757 -111 770 

Avfalls- och energiskatt -8 220 -15 964 

Avsättning till nya deponier -1 736 -822 

Övriga tjänster -33 119 -28 996 

Lokal och markhyror -6 540 -7 196 

Övriga kostnader -19 723 -17 225 

  -631 192 -590 703 

      

 

Kommunalförbundet 

 

 2021 2020   

        

Löner och sociala avgifter -165 615 -161 289   

Pensionskostnader -12 977 -9 437   

Inköp av återvinningsmaterial -5 879 -2 032   

Bränsle, energi och vatten -16 312 -12 975   

Köp av huvudverksamhet -204 606 -185 809   

Köp av tillsatser och behandlingsmaterial -47 707 -37 188   

Köp av transporttjänster -108 757 -111 770   

Avfalls- och energiskatt -8 220 -15 964   

Avsättning till nya deponier -1 736 -822   

Övriga tjänster -33 119 -28 996   

Lokal och markhyror -6 540 -7 196   

Övriga kostnader -15 961 -17 211   

  -627 429 -590 689   
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Not 4 Avskrivningar 
 

Koncernen 

 
2021 2020 

Avskrivning byggnader och anläggningar -26 358 -20 191 

Avskrivning maskiner och inventarier -60 362 -52 100 

Avskrivning på immateriella anläggningar -589 -589 

  -87 309 -72 879 

      

 

Kommunalförbundet 

  

 2021 2020   

        

Avskrivning byggnader och anläggningar -26 358 -20 191   

Avskrivning maskiner och inventarier -60 362 -52 100   

Avskrivning på immateriella anläggningar -589 -589   

  -87 309 -72 880   

        

 

Not 5 Finansiella kostnader 
 

Koncernen 

 2021 2020 

      

Räntekostnader -2 819 -3 016 

Bankgarantier, ränteavgift på revers -2 111 -2 078 

Övriga finansiella kostnader -220 -660 

  -5 150 -5 753 

      

 

Kommunalförbundet 

 

 2021 2020   

        

Räntekostnader -3 541 -3 839   

Bankgarantier, ränteavgift på revers -2 111 -2 078   

Övriga finansiella kostnader -220 -660   

  -5 872 -6 577   
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Not 6 Anläggningstillgångar 

 
 

 
Sammanställning investeringar exklusive finansiella anläggningstillgångar    

 
  

Budget Utfa ll Avvike lse

Biogasutbyggnad 21 025 36 683 -15 658

Övrigt 25 194 42 881 -17 687

Färdigstä llda under  året 46 219 79 564 -33 345

Biogasutbyggnad 0

Övrigt 51 685 16 940 34 745

Pågår 51 685 16 940 34 745

Summa 97 904 96 504 1 400
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Not 7 Finansiella anläggningstillgångar 
 

Koncernen 

 

  2021 2020   

        

        

Utsläppsrätter 8 291 5 093   

  8 291 5 093   

 

I koncernen är aktierna i dotterbolaget eliminerade med 57 358 tkr. Värdet på VafabMiljö AB:s 

justerade egna kapital uppgår till 58 020 tkr (56 282 tkr). Värdet bedöms öka under närmaste 4 åren, då 

bolaget årligen erhåller ränteintäkter för ett ännu ej reglerat lån till VafabMiljö kommunalförbund. 

 

 

Kommunalförbundet 

 2021 2020   

        

        

Värde på aktier i dotterbolag 57 358 57 358   

Utsläppsrätter 8 291 5 093   

  65 649 62 451   
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Not 8 Fordringar 
 

Koncernen 

 2021 2020 

      

Kundfordringar 96 288 144 648 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 41 769 39 799 

Övriga kortfristiga fordringar 11 725 8 215 

  149 782 192 663 

      

 

Kommunalförbundet 

  

 2021 2020   

        

Kundfordringar 96 288 144 648   

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 41 769 39 799   

Övriga kortfristiga fordringar 11 649 8 214   

  149 706 192 661   

        

 

Not 9 Eget kapital 
 

Koncernen 

  2021 2020 

      

Övrigt eget kapital 50 396 50 801 

Årets resultat 16 083 -405 

  66 479 50 396 

      

Kommunalförbundet 

  2021 2020   

        

Övrigt eget kapital 51 472 52 510   

Årets resultat 8 653 -1 038   

  60 125 51 472   

    

    

        

 

Koncernens egna kapital 
Övr. eget 

kapital 

Årets 

resultat 

Eget 

kapital 

    

Eget kapital 2021-01-01 50 801 -405 50 396 

Omföring fg års resultat -405 405 0 

Årets resultat  16 083 16 083 

Summa 50 396 16 083 66 479 
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Not 10 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 
 

Koncernen 

  2021 2020 

      

Pensionsförpliktelse före 1988, KPA          7 268             6 835     

Pensionsförpliktelse efter 1988, KPA         32 192          27 398  

Summa avsatt till pensioner         39 460         34 233 

   

Ingående avsättning pensioner 34 233 31 973 

Årets förändring pensioner 5 227 2 260 

Avsatt för återställande av inaktiva deponier* 140 256 173 393 

Avsatt för återställande av aktiv deponi** 19 565 17 830 

Över/underutnyttjande av sluttäckningskostnader 33 148 0 

Avsättningar för uppskjuten skatt 1 126 1 126 

Andra avsättningar 0 10 409 

  233 555 236 991 

      

Kommunalförbundet 

  2021 2020   

        

Pensionsförpliktelse före 1988, KPA          7 268             6 835      

Pensionsförpliktelse efter 1988, KPA         32 192          27 398   

Summa avsatt till pensioner         39 460         34 233  

        

Ingående avsättning pensioner 34 233 31 973   

Årets förändring pensioner 5 227 2 260   

Avsatt för återställande av inaktiva deponier* 140 256 173 393   

Avsatt för återställande av aktiv deponi** 19 565 17 830   

Över/underutnyttjande av sluttäckningskostnader 33 148 0  

  232 429 225 456   

        

  

*Avsättningen avser återställande av de äldre 6 icke-aktiva deponierna i regionen. Återställandet 

påbörjas 2009 och beräknas pågå tom 2027. En utökning av den totala avsättningen har gjorts 2017 

med 110 mnkr, som skall räcka till och med ansvaret enligt länsstyrelsen har upphört år 2057. 

 

**Avsättning för återställande av den aktiva deponin ianspråktagen år 2009 görs med 42 kr/ton för 

icke-farligt avfall och 98 kr/ton för farligt avfall som läggs på deponin. Beräkningarna är uppdaterade 

2021 och baserar sig på den tidigare utredning som gjordes avseende metod för att återställa 

deponierna. 
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Not 11 Långfristiga skulder 
 

Koncernen 

  2021 2020 

      

Räntebärande skulder:   

Koncernkonto Swedbank 303 844 303 371 

Skuld till medlemskommuner 64 200 64 200 

   

Icke räntebärande skulder:   

Förskott investeringsbidrag* 3 058 24 000 

Övriga långfristiga skulder 31 150 2 543 

  402 252 394 115 

      

Kommunalförbundet 

  2021 2020   

        

Räntebärande skulder:    

Koncernkonto Swedbank 303 844 303 371   

Skuld till medlemskommuner 64 200 64 200   

    

Icke räntebärande skulder:    

Skuld till VafabMiljö AB 74 523 74 523   

Förskott investeringsbidrag* 3 058 24 000   

Övriga långfristiga skulder* 31 150 2 543   

  476 775 468 638   

        

  

 
 

Inget lån förfaller inom fem år. Koncernkontot i Swedbank avser checkräkningskrediten med Västerås 

stad som motpart och kreditgivare. Skuld till medlemskommun avser köp av aktier i VafabMiljö AB. 

Skulden till dotterbolag avser köpeskilling för överlåtna tillgångar och skulder i enlighet med 

överlåtelseavtalet. 

 

*Förutbetalda investeringsbidrag 

 
  

2017 2018 2019 2020 2021

Genomsnittlig låneränta % 1,6 1,5 1,3 1,6 1,4

2021 2020

Skuld Naturvårdsverket 3 058 24 000

Förutbetalda investeringsbidrag, ingående värde* 1 861 1 501

Nya investeringsbidrag under året 32 043 477

Resultatförda investeringsbidrag 0 -117

Ackumulerad upplösning av investeringsbidrag -2 754 -244

Summa förutbetalda investeringsbidrag 34 208 25 617

*saldot är en del av Övriga långfristiga skulder

Heby kommun
Dnr: KS/2013:152
HandlingsId: 2022:822
Datum: 2022-03-31
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Not 12 Kortfristiga skulder 
 

Koncernen 

 2021 2020 

      

Leverantörsskulder 141 901 184 948 

Moms och punktskatter -2 971 391 

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 6 666 6 434 

Pensionskostnader och löneskatt 12 967 9 742 

Semesterlöneskuld 12 764 11 641 

Upplupen abonnentskuld (RUF)* 12 007 21 570 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 43 442 45 483 

  226 776 280 211 

      

 

Kommunalförbundet 

 2021 2020   

        

        

Leverantörsskulder 141 901 184 948   

Moms och punktskatter -2 971 391   

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 6 666 6 434   

Pensionskostnader och löneskatt 12 967 9 742   

Semesterlöneskuld 12 764 11 641   

Upplupen abonnentskuld (RUF)* 12 007 21 570   

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 39 684 45 467   

Skuld till VafabMiljö AB 3 637 2 915   

  226 655 283 108   

        

* Upplupen abonnentskuld (RUF) 

 
 

 

Not 13 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 
 

Kommunalförbundet 

  2021 2020   

        

        

Ställda säkerheter 12 550 12 550   

  12 550 12 550   

        

Inga eventualförpliktelser 

  

  

Medlemskommun Heby Fagersta Norberg
Skinn-

skatteberg
Enköping

Hallsta-

hammar

Sura-    

hammar

Övriga 

kommuner

*

Totalt

Ingående behål lning (tkr) 4 253 2 010 2 054 2 697 2 613 1 543 6 402 0 21 571

Förändring (tkr) -1 972 -815 -836 -1 420 -918 -684 -2 919 0 -9 564

Utgående behål lning (tkr) 2 281 1 195 1 218 1 277 1 695 859 3 483 0 12 007

* Västerås, Sala, Köping, Arboga & Kungsör

Heby kommun
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HandlingsId: 2022:822
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

Ks § 108 Dnr KS/2008:23 106 

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet 
 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Styrelsen i Samordningsförbundet i Uppsala län beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 

Sammanfattning 
Samordningsförbundets revisorer har granskat förbundets verksamhet och årsredovisning för 
2021 och tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.  

Samordningsförbundets medlemmar ska ta ställning till om förbundets styrelse beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Beslutsunderlag 
Missiv, 20 april 2022 
Årsredovisning 2021 
Revisionsberättelse 2021 
Revisionsutlåtande och granskningsrapport 2021, KPMG  
 

Beslutsunderlag 
Annika Krispinsson (C) anmäler jäv och deltar ej i överläggning eller beslut. 

 

 

 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2008:23
HandlingsId: 2022:1340
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    2022-04-20 
 
   

 

 
Kommunfullmäktige i Enköping 

    Kommunfullmäktige i Heby 
    Kommunfullmäktige i Håbo 
    Kommunfullmäktige i Knivsta 
    Kommunfullmäktige i Tierp 
    Kommunfullmäktige i Uppsala 
    Kommunfullmäktige i Älvkarleby 
    Kommunfullmäktige i Östhammar 
    Arbetsförmedlingen 

Försäkringskassan 
    Regionfullmäktige i Uppsala län 
 
 
 

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län 
 

Samordningsförbundets revisorer har granskat förbundets verksamhet och årsredovisning 
för 2021 och tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
 
Samordningsförbundets medlemmar ska ta ställning till om förbundets styrelse beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. Förbundet emotser protokollsutdrag från ert 
fullmäktige/motsvarande så snart ärendet har behandlats hos er. 
 
Protokollsutdrag skickas till:  alternativt via e-post till: 
Samordningsförbundet Uppsala län  info@finsamuppsala.se 
Storgatan 27 
751 85 Uppsala 
 
 

Bilagor: 
- Årsredovisning 2021 
- Revisionsberättelse 2021 
- KPMG Revisionsrapport 2021 
 
Hälsningar 
 
Åsa Fichtel, Förbundschef  
Samordningsförbundet Uppsala län 
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Under år 2021 har arbetet med förändrat arbetssätt fortsatt. 
Merparten av alla möten har fortsatt att genomföras digitalt. Allt 
eftersom tiden gått har vi kunnat se fördelar med digitaliseringen. 
Att kunna mötas trots geografiska avstånd är nu lätt och vi har 
kunnat bjuda in till möten även från andra förbund utan tid som gått 
på transporter. Vi har genomfört i princip alla möten via Teams och 
förbundet har även infört digital signering av fakturor, ansökningar 
och andra dokument. Trots att vi är små ligger vi i framkant vad 
gäller att hantera såväl möten som signeringar digitalt.  

Självklart längtar vi till att kunna ses och ha utbyte med andra med 
riktiga möten också, så visst ser vi fram emot att situationen vad 
gäller pandemin förhoppningsvis ändras. 

Många kommer i jobb 
Finansieringen från oss på Samordningsförbundet till alla våra insatser gör skillnad.  Vi har 
en bredd av insatser, allt från förrehabiliterande insatser för de individer som står allra längst 
från arbetsmarknaden till insatser som syftar att individer ska komma direkt i arbete. Av alla 
som skrivits ut med syfte att nå arbete kom så stor andel som 44 procent i arbete. Bra jobbat 
till er alla runt om i länet, som genom er samverkan får individer att ta steg mot arbete! Ett 
arbete är nyckeln till frihet och förbundets insatser gör skillnad. 

Godkänd ESF-ansökan, SMAIL 
I slutet av sommaren gjorde vi en ansökan till ESF för att vara projektägare om 6,8 miljoner 
kronor för att utbilda utbildare i alla våra åtta kommuner i hur man jobbar med individers 
stegförflyttning mot arbete. I december fick vi vår ansökan beviljad. Det ska bli ett spännande 
arbete att följa. 

Vår roll som kunskapsförmedlare
Vi fortsätter vårt fina arbete som kunskapsförmedlare riktat till medlemmarna. Under 
året har vi arrangerat ett stort antal kompetenshöjande webbinarier kring angelägna 
frågeställningar, men vi jobbar också aktivt med att omvärldsbevaka, ta fram statistik, göra 
kunskapssammanställningar, allt med syfte att stödja våra medlemmars kompetens. 

Vi tar sikte framåt
Den finansiella samordningen syftar till att den enskilde skall kunna försörja sig genom eget 
förvärvsarbete.  Ett år går fort, men mycket hinner hända. Trots komplex problematik hos 
individerna når många individer arbete genom det stöd som den finansiella samordningen 
möjliggör och jag ser att vi som förbund har nått långt i dessa frågor. Tack alla ni som på olika 
sätt bidragit till att individer ska nå egen försörjning. 

Mohamad Hassan

Ordförande i Samordningsförbundet Uppsala län

Mohammad Hassan
Ordförande

Heby kommun
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Översikt över verksamhetens utveckling, jämförelse 4 år* (TSEK)
2021 2020 2019 2018

Intäkter 23 090 22 000 22 262 22 026

Kostnader -21 685 -23 060 -24 828 -23 057

Årets resultat 1 405 -1 060 -2 566 -1 031

Soliditet 1) 58% 53% 54% 65%

Kassalikviditet 2) 239% 214% 217% 283%

Antal anställda 3) 5 5 4 5

Personalomsättning 4) 0% 22% 22% 60%

*  På grund av nya redovisningsregler så finns endast 4 år som är jämförbara, målet är 5 
jämförande år

1)  Soliditet definieras som eget kapital dividerat med totalt kapital, vilket beskriver 
förbundetslångsiktiga betalningsförmåga.

2)  Kassalikviditet definieras som omsättningstillgångar dividerat med kortfirstiga skulder, 
vilket beskriver förbundets kortsiktiga betalningsförmåga.

3) Antal anställda avser heltidstjänster avrundat till nämaste heltal.

4) Personalomsättning = (slutat+bytt tjänst)/ (antal anställda innevarande år+föreg år/2)

Heby kommun
Dnr: KS/2008:23
HandlingsId: 2022:1080
Datum: 2022-05-10
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SAMMANFATTNING AV PERIODEN
De sammantagna resultaten från året visar att Samordningsförbundet har uppfyllt 
sitt uppdrag med att stödja medlemmarnas arbete att förbättra för individer i 
behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering att närma sig eller nå egen 
försörjning. 

Det är dock troligt att resultaten hade varit högre om inte Coronapandemin hade 
pågått under perioden. Den omställning som gjorts där merparten av alla möten 
har genomförts digitalt har trots situationen fungerat mycket bra. 

Måluppfyllelse 
Inriktningen med fokus på att merparten av insatserna ska vara riktade mot individ 
fortsätter. 

452 deltagare har varit registrerade med personuppgifter i uppföljningssystemet 
SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell 
samordning inom rehabiliteringsområdet) under perioden.

186 personer, 44 % har skrivits ut till arbete/studier efter avslutad insats

 (46 % kvinnor och 54 % män). 

Räknas gruppen arbetssökande in så är 50 % av utskrivna deltagare i arbete/
studier eller är arbetssökande. Ett resultat som visar på god progression mot 
arbete i våra finansierade insatser. 

• 42 % är kvinnor och 58 % är män
• 59 % är yngre än 30 år
• 32 % har haft offentlig försörjning i 3 år eller mer
• 41 % har högst grundskoleexamen som avslutad utbildning
• 11 % har någon form av eftergymnasial utbildning

Bland de förrehabiliterande insatserna som syftar till att individen ska ha en plan 
för vidare rehabilitering så har 100 % det.  Alla deltagare som varit aktuella för att 
göra en planering har fått en sådan. 

Arbetet med stöd till arbetsgivare har skett genom att föra ut perspektivet i 
parternas Lokusgrupper, och därigenom till förbundets finansierade insatser. 
Kunskapshöjande insatser riktade mot arbetsgivare har genomförts där också 
plattformen för arbetsgivarstöd har marknadsförts. 

Ekonomi   
För år 2021 redovisas ett överskott på 1 405 tkr, budgeten var beräknad till   
-1 611 tkr. Differensen härrör till outnyttjade insatsmedel, till stor del kopplat till 
pandemin. Flera insatser för över kvarvarande medel till 2022. 

2020 års underskott uppgick till -1 060 tkr.

Heby kommun
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Syftet med Samordningsförbundets verksamhet är att genom finansiell samordning 
underlätta och förbättra möjligheterna för de individer som är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser så att de närmar sig eller når egen försörjning. 

Förbundet ska främja samverkan och underlätta en effektiv resursanvändning inom 
rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, region och länets 
kommuner. 

Samordningsförbundet verkar med stöd av Lag om finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet (SFS 2003:1210). Även förbundsordningen reglerar förbundets arbete.

I förbundsordningen regleras följande; medlemmar, ändamål, styrelsens sammansättning, hur 
ledamöter utses, mandatperioder, vilka uppgifter styrelsens har, personal, revisorer, styrning 
och insyn. Förbundsordningen beslutas av ingående parters högsta beslutande organ, det vill 
säga kommunfullmäktige eller motsvarande hos övriga parter. 

Parterna har valt att jobba med lokala utvecklingsgrupper (lokusgrupper) i samtliga 
åtta kommuner. Dessa syftar till att skapa hållbarhet i ett samverkansperspektiv, se 
organisationsskiss över förbundet nedan.  

Om Samordningsförbundet 
Uppsala län 

Heby kommun
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FÖRBUNDETS MEDLEMMAR
Medlemmar i Samordningsförbundet Uppsala län är kommunerna Enköping, Heby, Håbo, 
Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby samt Östhammar, Region Uppsala, Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan.  

Medlemssamråd är ett forum där medlemmarna kan komma med synpunkter och påverka 
verksamheten två gånger om året. Vid medlemssamråden informerar förbundet om vad 
som skett under året, inriktningen, samt tankar kring framtiden. Medlemmarna har också 
möjlighet att berätta om sina behov och vad de önskar att förbundet ska prioritera framåt. 
Medlemssamrådet sker med kommunstyrelsens och regionstyrelsens ordförande och med 
högre chefsnivå hos de statliga aktörerna, exempelvis områdeschef på Arbetsförmedlingen. 

Fyra olika samråd har genomförts under året. Två med kommunerna och regionen, ett digitalt 
genomfördes under våren och ett på plats under hösten i anslutning till Regionalt forum. Vidare 
har två samråd genomförts med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, båda i form av 
hybridmöten. Utöver samråden uppmuntras alltid medlemmarna att komma med önskemål 
och synpunkter från både politiker och tjänstemän.

STYRELSEN 
Förbundets styrelse består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare som utses av 
medlemmarna. Styrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten i förbundet. De sätter mål och 
inriktning för vad de vill att förbundet ska prioritera i sin finansiering av insatser, men har inte 
något verksamhetsansvar mot parterna. 

Det är varje medlem som väljer om de vill söka medel från förbundet. Alla insatser genomförs 
av parterna i ordinarie verksamhet, utifrån de behov de har identifierat på hemmaplan och 
i samverkan med övriga parter. Styrelsen består av lokalt utsedda politiker från kommun 
och region. Från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ingår tjänstepersoner som 
myndigheterna själva har utsett att ingå i styrelsen. Samtliga ledamöter är utsedda av sina 
moderorganisationer men ska ta ett helhetsperspektiv på frågorna och de företräder alltså inte 
sin egen organisation.   

Under perioden har fem styrelsemöten genomförts, samtliga digitalt. Arbetsutskottet har haft 
sex möten under perioden, samtliga digitalt. Kansliet har fortsatt erbjudit stöd till ledamöterna 
för att undanröja eventuella tekniska hinder i god tid innan mötena. 

Styrelsen har under år 2021 bestått av:  

 Ordinarie ledamöter Ersättare

Uppsala Mohamad Hassan (L), ordförande Robin Kronvall (M)

Region Uppsala Annika Forssell (MP) 1:e vice ordf. Vivianne Macdisi (S)

Försäkringskassan Stefan Mörk 2:e vice ordförande Karolina Eriksson

Arbetsförmedlingen Jimmy Algotsson Martina Apell

Enköping kommun Peter Book (M) (till och med maj)
Mats Flodin (M)

Solweig Eklund (S)

Heby kommun Annika Krispinsson (C) Margaretha Gadde Jennische (M)

Håbo kommun Roger von Walden (M) Inger Wallin (S)

Knivsta kommun Britt-Louise Gunnar (S) Synnöve Adell (KD)
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 Ordinarie ledamöter Ersättare

Tierp kommun Åsa Sikberg (M) Viktoria Söderling (S)

Älvkarleby kommun Inga-Lil Tegelberg (S) Gunn Johansson (C)

Östhammar kommun Lisa Norén (S) Pär-Olov Olsson (M)

REVISORER
Förbundets revisorer har till uppgift att granska styrelsen och att verksamheten bedrivits på 
ett ändamålsenligt och effektivt sätt, samt att det finns fungerande interna kontrollsystem. 
Samordningsförbundets medlemmar utser förtroendevalda revisorer. För verksamhetsåret 2021 
har två revisorer för kommunernas och Region Uppsalas räkning utsetts, Knut Rexed och Cecilia 
Forss och de biträdes av Ernst and Young. De statliga myndigheterna, Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen har anlitat KPMG att granska förbundet.

KANSLI OCH UTVECKLINGSGRUPPER 
Samordningsförbundets kansli består av en förbundschef, en verksamhetsutvecklare, en 
processtödjare, en ekonom och en administratör. Kansliet, under ledning av förbundschefen 
bereder ärenden till styrelsen, verkställer beslut, säkerställer att ansökningar bereds enligt 
förbundets styrdokument samt utifrån lagstiftning. Vidare fungerar kansliet som stöd till 
förbundets utvecklingsinriktade arbete gentemot parterna och andra aktörer. Kansliet deltar 
som adjungerade i styrgrupper eller motsvarande men har ingen styrande roll i dessa. Det 
är parterna som själva leder sin samverkan och förbundet stödjer genom sin närvaro och 
via finansiering de insatser som parterna har sökt medel för. Kansliet säkerställer också 
att uppföljning från insatserna kommer in samt sammanställer den för återrapportering till 
styrelsen. 

Lokala utvecklingsgrupper finns i alla kommuner och består av representanter från de fyra 
parterna. Det är parterna som valt att driva sin samverkan genom dessa. Styrelsen har genom 
sina satta mål och inriktning uttryckt att de uppmuntrar parternas initiativ till samverkan. 
Kansliet deltar som adjungerade vid lokusgruppernas möten och stödjer deras samverkan 
både på strategisk och operativ nivå. Stödet syftar till att möjliggöra ansökningar till styrelsen 
samt att dessa uppfyller kraven som satts upp för ansökningar.  

I förbundet finns även en strategisk utvecklingsgrupp där strategiska utvecklingsfrågor 
diskuteras tillsammans med parterna. Syftet är att i denna grupp diskutera frågor som är 
aktuella för samtliga lokusgrupper, exempelvis kring gemensamma behov nu och framåt, 
kompetensutveckling, samt att utbyta erfarenheter. Gruppen ska fungera både som stöd för 
förbundschefen och fylla en funktion för att underlätta parternas samverkan. En viktig del är 
att lyssna in kring behov, idéer och synpunkter från parterna. Minst en part från respektive 
lokusgrupp deltar och samtliga parter är representerade.

Samordningsförbundet är sedan flera år medlem i Nationella Nätverket för 
Samordningsförbund (NNS) och förbundschefen deltar regelbundet i aktiviteter inom detta 
forum. Förbundschefen, men även verksamhetsutvecklare har kontinuerlig kontakt med 
förbundschefer, samordnare och verksamhetsutvecklare från andra samordningsförbund för 
att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor.

Sedan år 2021 ingår Uppsala tillsammans med Stockholm, Göteborg och Malmö i ett 
storstadsnätverk för att byta erfarenheter med de större förbunden i landet. Ett digitalt 
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uppstartsmöte har skett mellan förbundschefer där även ordförande i förbunden deltog. 
Utöver detta genomfördes en fysisk träff med förbundschefer och verksamhetsutvecklare, 
processtödjare från de olika förbunden i Malmö i december. Syftet var att nätverka samt att 
byta erfarenhet kring olika verksamhetsfrågor. 

STÖD TILL PARTERNA FÖR ATT UNDERLÄTTA SAMVERKAN
Kansliet bistår med motivation, kunskapshöjande seminarier och praktiskt stöd till parterna 
för att underlätta att ansökningar görs i enlighet med av styrelsens uppsatta mål och inriktning 
samt bidra till att samverkanskompetensen ökar. 

För att stödja insatsansvariga (projektledare) i deras uppdrag erbjuder kansliet nätverk och 
operativt stöd. Kansliet ansvarar också för att följa upp beviljade insatser och löpande redovisa 
detta till styrelsen. 

Kansliet arbetar kontinuerligt med att delta i olika nätverk för att stödja samverkan. 

FÖRDELNING AV MEDEL
Styrelsen har för året prioriterat insatser mot individ, därefter struktur och slutligen mot 
kompetenshöjande insatser. Utfallet ligger budgetmässigt väl i linje med denna inriktning där 
merparten av finansieringen har riktats mot individinsatser. 

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING 
Under 2021 har arbetsmarknaden börjat återhämta sig från pandemin. Efterfrågan på 
arbetskraft har stärkts och arbetslösheten som helhet har minskat under året, men samtidigt 
har långtidsarbetslösheten ökat. 

Efterfrågan på arbetskraft har under 2021 återhämtat sig till samma nivåer som innan 
pandemin, och har till och med blivit lite större. Arbetslösheten har till följd av den 
återvändande efterfrågan på arbetskraft stadigt minskat från när arbetslösheten var som 
högst i augusti 2020. I landet som helhet är nu arbetslösheten nere på samma nivåer som 2019, 
dvs som före pandemin. Arbetslösheten har dock inte minskat i samma utsträckning i Uppsala 
län som i landet som helhet. 

I Uppsala län var antalet arbetslösa fler sista december 2021 jämfört med sista december 2019, 
(12 750 vs 10 770 personer). Högst arbetslöshet var i augusti 2020 (15 500 personer)

Även om arbetslösheten i relation till arbetskraften är lägre i Uppsala län (6,6%) jämfört med 
landet (7,2%) den sista december 2021, men åtta län av 21 har en lägre arbetslöshet än Uppsala 
län.  Detta kan jämföras med innan 2019 då Uppsala län var ett av de län som hade landets 
lägsta arbetslöshetstal. Uppsala län är det län som drabbats hårdast av pandemin i form av 
ökad andel arbetslösa. 

Utmanande för länet är att långtidsarbetslösheten har ökat så pass mycket, och att den inte 
minskat trots att efterfrågan på arbetskraft har ökat och arbetslösheten har minskat. Nästan 
hälften av alla arbetslösa i länet är långtidsarbetslösa den sista december 2021. En majoritet 
av de långtidsarbetslösa är födda i ett annat land, och många har högst en förgymnasial 
utbildning. De senaste månaderna har antalet långtidsarbetslösa varit relativt konstant. Men 
utvecklingen för långtidsarbetslösheten har liksom utvecklingen för arbetslösheten som helhet 
även den varit något bättre i landet som helhet, där har vi sett att långtidsarbetslösheten har 
börjat minska under andra halvåret 2021.  
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Polariseringen på arbetsmarknaden har ökat, dvs att det är större skillnad mellan de som har 
lätt att få arbete och de som står långt ifrån arbetsmarknaden. De som var långtidsarbetslösa 
under pandemin har också fått allt svårare på arbetsmarknaden nu när allt fler i länet har 
blivit långtidsarbetslösa. För många av dessa personer är utbildning viktigt. I slutet av 2021 har 
återigen hårdare restriktioner satts in på grund av pandemin. 

Målgrupperna som är aktuella att få ta del av insatser finansierade inom 
Samordningsförbundet är den grupp som står allra längst från arbetsmarknaden vilka därmed 
med ovanstående beskrivning av utvecklingen kan antas få ännu större utmaningar att komma 
i arbete. 

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE 
Den rådande pandemin, med ökad belastning på samtliga parter i förbundet har inneburit 
utmaningar i samverkan mellan de olika myndigheterna. Belastningen har påverkat det stöd 
som kunnat ges till individer som behöver samordnade insatser från flera myndigheter. 

För förbundets del har verksamheten bedrivits i digitala former, något som krävt kraft och 
flexibilitet för att kunna möta myndigheternas olika regelverk och behov. Rutiner har dock 
utvecklats för digitala mötena vilket har underlättat och säkerställt att samtliga möten kunnat 
genomföras som planerat. 

På grund av en kraftig ökning av arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden och 
en förändring avseende myndigheternas prioriteringar är bedömningen att förbundets 
målgrupper på sikt kan komma att påverkas negativt. 
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MÅL OCH UTFALL ÅR 2021
Mål 1: Finansierade insatser bidrar till att individer förbättrar sina möjligheter att närma sig 
arbete eller studier, genom individ- eller strukturinsatser.

Resultatmål: 
1.  I de individinsatser som syftar till arbetsåtergång ska minst 35 procent ha kommit i

arbete eller studier (rikssnittet för år 2019 är 31 %)
2.  I de insatser som syftar till förrehabilitering ska minst 90 procent av individerna ha en

plan för vidare rehabilitering.
3. I strukturinsatserna så har 75 procent av målen nåtts.

Uppföljning: Följs upp kvartalsvis.  

Utfall: 1. I individinsatserna har 44 % av de utskrivna deltagarna gått till arbete/studier. 
2. 100 % av deltagarna har en plan för vidare rehabilitering
3. För de tre avslutade strukturinsatserna så har 90 % av målen nåtts.
Status: Målet är nått

Mål 2:  Samordningsförbundet ska vara en arena och kunskapsbärare för kompetenshöjande 
aktiviteter kring samverkan och samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Resultatmål: 1) Minst 12 aktiviteter ska genomföras under året.

Uppföljning: Mäts genom att räkna antalet genomförda aktiviteter.

Utfall: 17 kompetenshöjande aktiviteter i form av webbinarier, kurser, kunskapsdialog och en 
insatsvecka har hållits under året.
Status: Målet är nått 

Mål 3: Stödet till arbetsgivare ska vidareutvecklas för att möta Samordningsförbundets 
målgruppers behov.

Resultatmål: 1. Den digitala utbildningen har marknadsförts mot minst 100 arbetsgivare 
fördelade på länets åtta kommuner.
2. Ett nätverk med arbetsgivare ska startas upp under året

Uppföljning: Mäts genom att minst 100 arbetsgivare fördelade på länets åtta kommuner ska 
ha kontaktats för att få information om utbildningen samt erbjudas möjligheten att delta i ett 
nätverk.

Utfall: 1. Den digitala utbildningen har marknadsförts mot 120 arbetsgivare fördelat på 
länets åtta kommuner genom utskick via mejl samt genom förbundets parter. 
2. Ett nätverk med arbetsgivare har inte startats upp på grund av pandemin med Covid-19. I
stället har ett nätverk med arbetsgivarperspektiv startats upp med förbundets parter för att
identifiera och diskutera fortsatt stöd till arbetsgivare i Uppsala län.

Status: Målet är nått 

Styrning och uppföljning av 
verksamheten
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Nätverk för insatsansvariga
En gång i månaden anordnar Samordningsförbundet ett nätverk för insatsansvariga 
(projektledare) inom insatser beviljade av förbundet. Syftet med nätverket är att ge 
insatsansvariga stöd i sina uppdrag samt möjlighet att regelbundet träffa andra i samma 
roll. Under året har samtliga nätverksmöten hållits digitalt förutom ett. Totalt har det varit 11 
träffar. Mötena är uppskattade och i regel deltar de flesta insatsansvariga.

Kompetenshöjande aktiviteter och webbinarier 
Förbundet strävar efter att vara lyhörda kring de behov och önskemål gällande 
kompetensutveckling som finns hos parterna. Under året har förbundet bjudit in till 
sammanlagt 17 kompetenshöjande aktiviteter. Målgruppen för dessa är chefer/arbetsledare, 
insatsansvariga, medarbetare och politiker hos förbundets parter. Innehållet i dessa aktiviteter, 
som samtliga genomförts digitalt, är varierande men syftar till att bidra med kompetenshöjning 
kring samverkan och arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Under året har ett antal webbinarier med fokus på parternas roller och uppdrag hållits, 
bland annat kring Försäkringskassans uppdrag kring sjukpenning och aktivitetsersättning 
och vad rehabiliteringskoordinatorns roll i hälso- och sjukvården innebär. Under november 
uppmärksammade förbundet den nationella satsningen ”en vecka fri från våld” och bjöd in 
bland annat NCK (Nationellt centrum för kvinnofrid) och Uppsala kvinnojour för att berätta om 
sitt arbete. 

Sammanlagt har 955 personer tagit del av de aktiviteter som genomförts under året.

Arbetsgivarstöd  
Den digitala plattformen för stöd till arbetsgivare har under året marknadsförts genom 
mejlutskick samt använts av förbundets parter för att informera och stötta arbetsgivare.

Det planerade nätverket för arbetsgivare har på grund av Covid-19 inte startats upp, och 
bedömningen utifrån kontakter med parterna är att ett nätverk är svårt att initiera då det finns 
flera liknande forum för arbetsgivare att delta i. 

Ett nätverk med företrädare för merparten av länets åtta kommuner har träffats vid fyra 
tillfällen under året för att identifiera och diskutera hur ett fortsatt stöd till arbetsgivare 
kan utformas. Nätverket har dels fungerat som ett diskussionsforum, dels som ett 
kunskapshöjande forum där flera inbjudna aktörer har presenterat sitt arbete. Exempel 
på teman har varit Helixrapporten ”Vägen till arbetsgivarna” samt SKR:s projekt ”Socialt 
företagande”. 

Med syfte att lyfta perspektivet med arbetsgivarstöd för att underlätta rekrytering av 
förbundets målgrupper har frågan lyfts in i samtliga Lokusgrupper i länet genom att 
processtödjare deltar i samtliga möten. Detta har resulterat i att en insats rekryterar en 
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arbetsgivarkoordinator som komplement till övrigt stöd samt att fler insatser införlivar 
arbetsgivarperspektivet i arbetet där de avser att använda den digitala plattformen som ett 
verktyg. 

Två webbinarier som vänder sig till arbetsgivare har erbjudits, där 37 arbetsgivare har deltagit. 

Förbundet har deltagit i ett nationellt nätverk för arbetsgivarperspektiv med deltagare från sju 
samordningsförbund, nätverket har under året haft fyra möten där gemensamma frågor har 
diskuterats och goda erfarenheter har delats.   

Forum för inkluderande arbetsmarknad 
Förbundet deltar en gång i månaden i nätverket Forum för inkluderande arbetsmarknad, FIA. 
Syftet är att samla länets resurser för att genomföra gemensamma ansökningar till ESF samt 
att utbyta erfarenheter kring tillväxt och arbetsmarknad i länet. Nätverket leds av Region 
Uppsala. Förbundet erbjuder möjlighet till finansiellt processtöd om parterna väljer att göra 
ansökningar, inga sådana förfrågningar har inkommit under året.

Förbundet följer noga de behov och diskussioner som lyfts via nätverket. 

Förbundets deltagande i satsning om ökad upptäckt av våld 
Samordningsförbundet Uppsala län deltar sedan våren 2021 i ett nationellt projekt, lett av 
Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS, för att öka upptäckten av våldsutsatthet 
bland deltagarna i förbundets insatser och för att kunna lotsa till rätt stöd. Projektet är 
en del i ett regeringsuppdrag till flera myndigheter, bland annat Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan, och innebär konkret att det inom förbundets insatser ställs frågor om våld 
till alla deltagare, och inte bara på indikation. Det innebär också att samtliga medarbetare inom 
insatsen som ställer frågor genomgår en bas och metodutbildning om våld i nära relationer. 

En kartläggning har genomförts över vilket stöd som finns att tillgå för den som uppger sig 
ha varit eller är utsatt för våld, det har också skapats foldrar med information att lämna ut till 
deltagare. 

Inom vårt förbund har tre av individinsatserna ställt frågor till individer om våld i enlighet med 
projektets intentioner. Uppföljning visar att av de 16 tillfrågade personerna mellan 21 och 64 år 
så svarar:

 37% ja på frågan om att de under sin uppväxt har sett eller hört en närstående bli utsatt för 
våld (vanligare bland kvinnor än män).

 83% av de som svarat ja på frågan ovan har även svarat ja på någon/några av frågorna om 
egen erfarenhet av att utsättas för psykisk, fysiskt och sexuellt våld av en närstående.  

 6 %, av de som svarat nej på frågan om att ha bevittnat våld, ja på någon/några av frågorna 
om egen erfarenhet av att utsättas för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld av närstående 
(samtliga av dessa var kvinnor)

Det är alltså ett vanligt samband att under sin uppväxt ha bevittnat våld och att sedan själv 
ha egna upplevelser av våld. Inom förbundet ser vi arbetet med att öka upptäckt av våld som 
ett bidrag i jämställdhetsarbetet och att verka för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 
Erfarenheter av våld kan bidra till sämre psykisk och fysisk hälsa, och det kan också vara ett 
dolt hinder för individer att återgå eller komma ut i arbete.  
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Extern finansiering

Europeiska Socialfonden, ESF  
Kansliet har under året arbetat med att förbereda, formulera och skicka in en ansökan till ESF, 
gällande ett kompetensutvecklingsprojekt, programområde 1. Ansökan blev beviljad med totalt 
6,8 mkr, och kommer att starta upp i januari 2022 och avslutas i april 2023.

Syftet med ansökan är att genomföra kompetensutvecklingsinsatser inom länets åtta 
kommuner i ett verktyg och förhållningssätt som har döpts till SMAIL (Skattning Mot Arbete I 
Länet). 

Projektet är väl förberett genom att en utbildning i progressionsmätning genom metoden 
BIP (Beskaeftigelses indikator projektet) har genomförts av Vaeksthusets forskningscenter i 
Danmark. Fem kommuner (Enköping, Heby, Håbo, Knivsta och Tierp) deltog och har därefter 
startat arbetet med progressionsmätning som ett förarbete till utbildningsinsatsen. En 
projektledare har rekryterats. 

RegExPro
Förbundet har under året finansierat insatsen RegExPro. Syftet med insatsen är att ge ett 
operativt och strategiskt stöd till Uppsala läns kommuner med att ansöka om och få del av 
utlysta ESF-medel, och vid utrymme annan extern finansiering. Insatsens resultat under 
perioden är att 100% av inskickade ansökningar om extern finansiering i länet har beviljats, 
totalt 24,5 mkr. Dessa är:

• #Vägled – kompetens! – Ett ÖMS-gemensamt projekt med Region Uppsala som
projektägare. Deltagande parter från länet är Enköping, Heby, Knivsta, Tierp, Uppsala,
Östhammars kommuner samt Region Uppsala Folkhögskola. Beviljat ESF-stöd: 11 230 062
kr, totalbudget inklusive medfinansiering 16 885 812 kr.

• SMAIL – Ett länsövergripande kompetensutvecklingsprojekt med Samordningsförbundet
som projektägare. Beviljat ESF-stöd: 4 502 114 kr, totalbudget inklusive medfinansiering 6
710 569 kr.

 • TESS – Ett länsövergripande projekt med Heby, Håbo och Östhammars kommuner samt
Studieförbundet Vuxenskolan som parter. Tilläggsbeslut om 99 095 kr från Länsstyrelsens
§37-medel till redan beslutade 830 681 kr. Total budget med redan fördelade medel: 929 776 kr.

Insatsen har också skapat en arbetsgrupp i länet med syfte att diskutera gemensamma 
behov kopplade till utlysningar av extern finansiering och att inspirera till nya ansökningar. 
Utbildningsinsatser i metoden Tjänstedesign har också genomförts inom projektets ramar. 
Nätverket FIA (Forum för inkluderande arbetsmarknad) är styrgrupp för insatsen RegExPro 
vilket ger en stark förankring i länets kommuner.

Uppföljning av insatser
Insatserna följs upp kvartalsvis genom en framtagen mall riktad till styrgrupperna samt för 
individinsatserna genom månadsvisa utdrag ur SUS. För närmare information om uppföljning 
av insatser hänvisas till ”PM för uppföljning av insatser kvartal 1 och 2 år 2021” samt ”PM för 
uppföljning av insatser kvartal 3 och 4 år 2021”. Insatserna redovisas i tabell nedan och under 
avsnittet avslutade insatser. 
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Deltagare individinsatser
Under året har 452 deltagare inskrivna med personuppgifter fått stöd i någon av 
individinsatserna. Åtta deltagare har registrerats anonymt. 

409 deltagare med personuppgifter har avslutats från förbundets insatser. 205 deltagare är 
utskrivna till arbete/studier/arbetssökande vilket innebär 50 % av alla utskrivna. 186 personer 
(44 %) är utskrivna till arbete/studier efter avslutad insats (46 % kvinnor och 54 % män). 

Resultatet med 44 % utskrivna till arbete/studier och 50 % till arbete/studier/arbetssökande 
visar på god progression mot arbete i förbundets finansierade insatser. 

204 personer (50 %) har skrivits ut till bland annat fortsatt rehab, sjukdom, föräldraledighet, 
flytt, eller övriga orsaker. 

42 % är kvinnor och 58 % är män

59 % är yngre än 30 år

32 % har haft offentlig försörjning 3 år eller 
mer.

41 % har högst grundskoleexamen som 
avslutad utbildning

11 % har någon form av eftergymnasial 
utbildning

Heby kommun
Dnr: KS/2008:23
HandlingsId: 2022:1080
Datum: 2022-05-10



ÅRSREDOVISNING 2021 - SAMORDNINGSFÖRBUNDET UPPSALA LÄN     17

Individinsatser Insatsägare och samver-
kansparter

Insatsperiod Insatsen 
ligger 
i fas 

gällande 
uppsatta 

mål

Styr-
grupps- 
möten 
enligt 
avtal

Inkomna 
avvikel-

ser

Vakanser 
SoF-

medel

1 Heby, Plattform för indi-
vidstöd i samverkan 

Heby kommun Arbetsförmed-
lingen Försäkringskassan 
Region Uppsala

2021-01-01
-

2024-12-31

Ja Ja Nej Ja

2 Östhammar, Bryggan Östhammars kommun Ar-
betsförmedlingen Försäk-
ringskassan Region Uppsala

2018-03-01
-

2023-08-31

Ja Ja Nej Nej

Strukturinsatser

3 Älvkarleby, Lokussam-
ordnare 

Älvkarleby kommun Arbets-
förmedlingen Försäkrings-
kassan Region Uppsala

2018-04-01
-

2023-03-31

Ja Ja Nej Nej

4 Uppsala, Lokussam-
ordnare

Uppsala kommun Arbetsför-
medlingen Försäkringskas-
san  Region Uppsala

2020-01-01
-

2022-12-31

Ja Ja Nej Nej

5 Region Uppsala, 
Reg. Ex.Pro

Region Uppsala Försäkrings-
kassan Arbetsförmedlingen 
Länets åtta kommuner  

2020-10-01
-

2023-09-30

Ja Ja Nej Nej

6 Uppsala, Digital platt-
form för stöd i studier 
och digitaliserad 
samhällsorientering

Uppsala kommun Arbets-
förmedlingen  Försäkrings-
kassan

2021-01-01
-

2022-12-31

Ja Ja Ja Nej
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Insatser som avslutats under året
Framsteget, Håbo INDIVIDINSATS

Insatsägare: Håbo kommun
Samverkanspart: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och 
Region Uppsala

Insatsperiod: 2018-01-01 - 2021-12-31

Insatsen Framsteget, som består av Ungdomssatsningen och Samordningsteamet har haft som syfte att 
stötta individer att uppnå egen försörjning genom samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering och erbjuda 
förrehabilitering för individer med oklara behov. Inom insatsen har också en samverkansstrateg arbetat för 
att stödja lokusgruppen och bidra till att effektivisera samordningen och resursutnyttjandet. 

Den målgrupp som insatsen arbetat med är individer som bedöms stå långt ifrån arbetsmarknaden där nästa 
steg är oklart, många gånger med långvarig offentlig försörjning. I ungdomssatsningen har målgruppen varit 
unga vuxna med eller utan aktivitetsersättning och nyanlända unga vuxna som varken arbetar eller studerar. 

Insatsen har uppfyllt sina mål och erfarenheter och lärdomar från denna insats har tagits till vara både inom 
ordinarie verksamhet inom kommunen samt inför uppstart av Framsteget 2.0. 

Jobbcentrum-ung, Jobbcentrum- Rehabilitering, 
Enköping

INDIVIDINSATS

Insatsägare: Enköpings kommun Samverkanspart: Arbetsförmedlingen   

Insatsperiod: 2018-02-01 - 2021-12-31

Insatsens övergripande syfte har varit att individer som är i behov av samordnade insatser inom Jobbcen-
trums verksamhet eller inom Enköpings kommun ska kunna återgå eller inträda på arbetsmarknaden. Insat-
sen har bestått av Jobbcentrum-ung och Jobbcentrum-rehabilitering. 

Arbetet med avsedda målgrupper har kunnat prioriterats och arbetsmarknadsinsatser har tilldelats viss 
ökning av resurser och en tydligare inriktning från politiskt håll. Det har etablerats en större förståelse för 
Jobbcentrums målgrupper och deras behov samt för kommunens medborgare som står utanför studier eller 
arbetsmarknad i det längre perspektivet. 
Kontakten med Arbetsförmedlingen har underlättats genom att en Arbetsförmedlare funnits på plats i insat-
sen, vilket bidragit till att förbättra samverkan. 

Insatsen har vunnit värdefulla erfarenheter kring bemötande av deltagare och förfinat metoder för coachande 
samtal och för arbetsprocessen med en individ. Erfarenheter från denna insats har lyfts in den nya insatsen 
Jobbcentrum-din väg framåt. 

Insatsen har nått sina uppsatta mål och arbetet har resulterat i en positiv effekt för deltagarna, utifrån att ett 
antal deltagare har gått ut i arbete eller studier.

En väg in-flera vägar ut, Knivsta INDIVIDINSATS

Insatsägare: Knivsta kommun
Samverkansparter: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen 
och Region Uppsala

Insatsperiod: 2018-01-01 - 2021-12-31

Insatsen har bestått av två delar: Den första delen syftade till att skapa en struktur för att bedriva samverkan 
(med parterna ovan) avseende integrations- och arbetsmarknadsfrågor så att fler individer kommer ut i ar-
bete eller studier. Det skulle skapas förutsättningar för en effektiv samverkan om individen i behov av arbets-
livsinriktad rehabilitering. Insatsens andra del, som startade januari 2019 skulle operativt stödja individer i 
behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering oavsett ersättningsform. 

forts nästa sida
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Genom insatsen har myndighetsöverskridande samverkan möjliggjorts för fler kommuninvånare än tidigare. 
Insatsen har inneburit ökade resurser för målgruppen och att fler invånare fått stöd till arbete och sysselsätt-
ning. Samverkan mellan kommunen och regionen, genom rehabiliteringskoordinatorerna, har tydligt förbätt-
rats vilket är av avsevärd vikt för många deltagare. 

Målen i insatsen första strukturella del, har delvis uppfyllts. Den överenskommelse som skrevs fram har efter 
Arbetsförmedlingens reformering inte kunnat efterlevas på det sätt som var avsett. I insatsen andra, operati-
va del, har samtliga mål uppfyllts.

Växtverket, Tierp INDIVIDINSATS

Insatsägare: Tierps Kommun
Samverkansparter:  Region Uppsala, Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen   

Insatsperiod: 2019-09-01 - 2021-12-31

Insatsen har syftat till att utveckla en del inom kommunens arbetsmarknadsenhet för att möta behovet av en 
praktisk verksamhet som kan hjälpa deltagare till aktivering. Inom insatsen har ett växthus byggts upp, där 
det ska bedrivas odling från grunden där deltagarna får arbeta praktiskt. De får möjlighet att öka den sociala 
interaktionen vilket kan ge en naturlig integration. 

Kombinerat med växthuset så har ett jobbtorg utvecklats som ska vidga individernas kunskaper inom olika 
områden såsom ekonomi, attityder, hälsa, friskvård, kulturer samt de kunskaper som behövs för att bygga 
ihop ett växthus till att odla. 

Målen med insatsen har helt eller delvis uppfyllts. Både förfarandet med att bygga upp ett växthus samt 
etablera ett jobbtorg med insatser för deltagare har kraftigt begränsats med anledning av pandemin. Däremot 
har upplägget, som innebär samverkan mellan deltagande i Växtverket, övrig gruppverksamhet samt indivi-
duella coachande möten visat sig framgångsrikt för den enskildes progression och blir därför ett arbetssätt 
som personalen kommer att fortsätta med. 

Resultaten ligger till grund för fortsatt utveckling av verksamheten.

Implementering av Rutin för flerpartssamverkan, 
Uppsala

STRUKTURINSATS

Insatsägare: Uppsala kommun 
Samverkansparter: Försäkringskassan, Region Uppsala och 
Arbetsförmedlingen   

Insatsperiod: 2020-01-01 - 2021-12-31

Syftet har varit att testa och implementera en gemensam rutin för flerpartsmöte (Arbetsförmedlingen, För-
säkringskassan, Region Uppsala och Uppsala Kommun), så alla parter kan kalla till möten för individer som 
behöver samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Inom insatsen har det funnit en arbetsgrupp består av processledaren samt en representant från varje part. 
Arbetsgruppen har bland annat planerat aktiviteter, diskuterat parternas uppdrag, analyserat och gjort upp-
följningar, förankrat och justerat i rutinen, informerat om rutinen, haft utbildningsinsatser för parterna om 
flerpartsrutinen och diskuterat avvikelser. 

Målen för insatsen är uppnådda men antalet möten inom ramen för rutinen har varit begränsat med anled-
ning av pandemin. Många möten har avbokats och digitala möten har varit svåra att genomföra på grund av 
avsaknad av säkra gemensamma digitala system. Fortsatt uppföljning av implementering av rutin för fler-
partsmöten kommer ske genom den strategiska utvecklingsgruppen samt i länets lokusgrupper. 
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Nya vägar för samverkan STRUKTURINSATS

Insatsägare: Arbetsförmedlingen
Samverkansparter: Heby kommun, Knivsta kommun, Tierps 
kommun, Älvkarleby kommun och Östhammars kommun

Insatsperiod: 2020-10-01 - 2021-12-31

Insatsen har bestått av två delar, en förstudie samt en operativ resurs kopplad till Samordningsförbundets 
pågående insatser i fem av länets åtta kommuner. Insatsen inleddes med en kartläggning för att få ett under-
lag som skulle ligga till grund inför att Arbetsförmedlingen i Uppsala ser över sin samverkan med kommu-
nerna och även andra parter i länet. 

Utifrån förstudiens resultat men även med hänsyn till de förändringar som är på gång inom Arbetsförmed-
lingen i samband med reformeringen har insatsen jobbat fram en processkarta som visar vad de kan bidra 
med i kommunprojekten framöver. 

Insatsen har bidragit till att tydliggöra för samverkansparterna hur samarbetet inom ramen för Samordnings-
förbundet är tänkt att utformas framöver. Det nya arbetssättet behöver följas upp och utvärderas löpande. In-
satsen har inte uppfyllt målet om att skapa en ”gemensam verktygslåda” då kommunerna förväntar sig mera 
tydlighet kring vad de förväntas bidra med. Kommunerna vill också ha mera information om vad de fristående 
aktörer kan ge för stöd till de gemensamma individerna för att kunna erbjuda ett kompletterande stöd. 

Målen för den operativa resursen har uppfyllts och den operativa resursen från Arbetsförmedlingen har fått 
bra kontakt med alla 5 kommuner. Alla ingående kommuner har uttryckt att man ser en tydlig skillnad i och 
med att det funnits tillgång till den operativa resursen. 

Studie REKO ortopedmottagningen STRUKTURINSATS

Insatsägare: Region Uppsala Samverkansparter: Försäkringskassan

Insatsperiod: 2019-07-01 - 2021-09-30

Det huvudsakliga syftet har varit att genomföra/slutföra en vetenskaplig studie kring hur införandet av en 
rehabiliteringskoordinator på sjukhusets ortopedmottagning har effekt på sjukskrivning och återgång i/på-
början av arbete eller studier för patienter som är sjukskrivna. 

Tiden för inklusion förlängdes för att kunna få in fler deltagare. Patienter har inkluderats t o m 2021-03-31 
och med en interventionstid på upp till 6 månader är den tiden avslutad 2021-09-30. Därefter har 6 månaders 
uppföljning påbörjats för de sist inkluderade patienterna, med enkät per brev och ev. påminnelser. Först där-
efter kan data för hela studien bearbetas, analyseras och tillgängliggöras i en forskningsrapport. 

Med anledning av detta kan bedömning av måluppfyllelsen göras först när forskningsrapporten färdigställts. 

Samverkan, Implementering av flerpartsrutin STRUKTURINSATS

Insatsägare: Älvkarleby kommun
Samverkansparter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 
och Region Uppsala

Insatsperiod: 2021-04-01 - 2021-12-31

Syftet med insatsen har varit att implementera rutin för flerpartsmöte mellan Arbetsförmedling, Region Upp-
sala, Försäkringskassan och Älvkarleby kommun. Detta för att alla parter ges möjlighet att kalla till möten för 
individer i behov av samordnade arbetslivsinriktade insatser. 

Genom implementering skapas hållbara strukturer som fungerar över tid och det är angeläget att det inom 
Älvkarleby används samma rutin som hos de andra parterna i länet, allt för att skapa tydligare strukturer 
utifrån funktion och undvika personbundna strukturer. 

forts nästa sida
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I och med insatsens genomförande har samverkansuppdraget fått en formell förankring och rutinen utgör 
nu en gemensam plattform för parterna i arbetet med individer i behov av samordnade arbetslivsinriktade 
insatser. Behovet av en gemensam strukturell flerpartssamverkan kring målgruppen kan bättre tillgodoses 
än före införandet av rutinen. 

Målen med insatsen är uppfyllda. Dock behöver arbetet med implementeringen av rutinen fortgå lokalt i den 
egna organisationen för att fördjupas och bli ett naturligt arbetssätt i arbetet. Fortfarande finns en viss utma-
ning i att lokalt hålla i rutinen för flerpartssamverkan och därför kommer uppdraget med en processledare 
att fortsätta inom Älvkarleby kommun. 

Ung Intro, Uppsala STRUKTURINSATS

Insatsägare: Uppsala kommun
Samverkansparter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 
och Region Uppsala

Insatsperiod: 2018-05-21 - 2021-06-30

Syftet var att skapa en pilotverksamhet för ungdomar som uppbär aktivitetsersättning med behov av förreha-
biliterande insatser för att nå det förstärkta samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 
De unga skulle få hjälp att bryta inaktivitet, social isolering, få möjlighet att ta ansvar för sin planering och öka 
tilltron till den egna förmågan och motivationen till arbete. Medarbetarna i insatsen har arbetat enligt Case 
management-metodiken. De övergripande målen är uppnådda. Insatsen och det upparbetade arbetssättet 
kommer att implementeras inom Arbetsmarknadsförvaltningen, i samverkan med Vård- och omsorgsförvalt-
ningen inom Uppsala kommun. Samtliga insatsmål och hälften av effektmålen är uppnådda efter insatsens 
avslut. Insatsens resultat har spridits genom ett slutseminarium som hölls digitalt i maj 2021. 

Bryggan, Östhammar (1:a delen) INDIVIDINSATS

Insatsägare: Östhammars kommun
Samverkansparter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 
och Region Uppsala 

Insatsperiod: 2018-03-01 - 2021-08-31

Insatsen Bryggan, var syfte är att bryta ungdomars sociala utanförskap genom att fånga upp dem som sitter 
hemma och varken går i skolan eller jobbar och arbeta för att motivera dem till att fortsätta studera eller del-
ta i aktiviteter mot arbetsmarknaden, har pågått sedan 2018. Från och med augusti 2021 har Bryggan utökat 
sin målgrupp till att också omfatta vuxna individer. Därav har en slutrapport skrivits på den första delen av 
insatsen. 

I och med att insatsen fortsätter med en utökad målgrupp visar det tydligt att arbetssättet med att utifrån 
varje individ ge stöd utifrån dennes förutsättningar och behov är framgångsrikt. Bryggan bygger på frivillighet 
och utgör ingen myndighetsutövning gentemot deltagaren. Bryggan bidrar till att samordna och samverka 
kring deltagaren, utifrån individuella behov och med deltagaren i centrum. Coacherna samordnar och lotsar 
vidare men inom Bryggan finns inga egna aktiviteter utan dessa ska finnas i ordinarie verksamheter. På så 
sätt ersätter inte bryggan någon verksamhet utan kompletterar. 

Målen för insatsen är helt eller delvis uppfyllda, bland annat beroende på att en del deltagare inte svarat på 
samtliga frågor för utvärdering.
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SAMMANFATTANDE ANALYS AV UTFALLET 
Femton insatser, varav sju riktade mot individ, har finansierats av Samordningsförbundet under 
året. Nio insatser har avslutats. Bryggan Östhammar har lämnat in en slutrapport för den 
första delen av insatsen men insatsen fortsätter med utvidgad målgrupp. 

De individinsatser som är finansierade av Samordningsförbundet innefattar målgrupper med 
omfattande behov av stöd. Individinsatserna har i första hand mål kopplat till förrehabiliterande 
insatser och där syftet är att deltagaren ska nå nästa steg för att närma sig arbete eller 
studier. Trots att detta är målet är det en stor andel av deltagarna som tar sig längre än så, 
och går ut i subventionerade eller icke subventionerade anställningar, studier eller blir aktivt 
arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. 

Sett till rikssnittet av hur många av deltagarna inom Samordningsförbundens insatser 
som skrivs ut till arbete/studier (2019 var det 31 %) så når finansierade insatser hos 
Samordningsförbundet Uppsala län långt däröver, 44 % av deltagarna går till arbete/studier 
efter deltagande i insats. Vi bedömer att målgruppen för insatserna är relevanta. 

För år 2021 har styrelsen också valt att ha ett mål för att följa upp hur stor andel av deltagarna 
som har en plan för vidare rehabilitering där genomsnittet för individinsatserna hamnar på 

100 %, att alla deltagare som varit aktuella för att göra en planering har fått en sådan. Vi ser 
detta som ett gott resultat av det arbete som görs inom insatserna och att det ligger väl i linje 
med det mål för individinsatserna som satts upp av styrelsen för år 2021. 

Insatserna av strukturell karaktär syftar till att indirekt ge effekter som möjliggör för individer 
att nå arbete eller studier. Målet att 75% av strukturinsatserna ska nå sina uppsatta mål vid 
avslut har nåtts och hos de tre avslutade strukturinsatserna så ligger måluppfyllelsen på ca 
90%. 

Förbundet gör bedömningen att det strukturerade och systematiska sättet som kansliet jobbar 
på med kvartalsvis uppföljning av samtliga insatser starkt bidrar till den goda måluppfyllelsen. 
Genom att regelbundet och strukturerat följa upp insatserna på ett flertal faktorer erhålls 
kunskap om progressionen och som innebär att fokus kan sättas på rätt saker om det behövs 
för att nå målen. 

UPPFÖLJNING INTERNKONTROLLPLAN  
Förbundet arbetar med systematisk kvalitetsutveckling för att säkra att arbetet bedrivs 
ändamålsenligt och med hög kvalitet. En del av detta arbete är verksamhetens internkontroll 
som syftar till att säkra de processer som leder fram till finansiering av insatser för parterna. 
Förbundet har inget verksamhetsansvar gentemot parterna men arbetar aktivt för att säkra 
kvaliteten i processerna, bland annat genom tydliga ramar för finansiering och genom 
uppföljning av verksamhetens resultat, kvalitet och ekonomi. 

Syftet med internkontrollen är att säkerställa att förbundet ägnar sig åt:
• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer
De områden som har följts upp under år 2021 är ekonomi/budget, personal/medarbetare inom
kansliet, verksamhetsmål samt finansierade insatser.
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Uppföljningen visar att verksamheten har genomförts ändamålsenligt och att tillförlitlig 
finansiell rapportering skett, samt att tillämpliga föreskrifter och riktlinjer efterlevts. 
Uppföljningens resultat ligger till grund för riskanalys och reviderad internkontrollplan för år 
2022.

EKONOMI/BUDGET
Granskning av att budget är i balans sker fem gånger per år och redovisas till styrelsen 
vid samtliga möten, resultatet visar en korrekt hantering. Genomgång av stickprov av 
ersättningsblanketter visar att utbetalning för arvode har skett korrekt.  

Personal/medarbetare inom kansli 
Genomgång av rutinbeskrivningar visar att dessa är uppdaterade. Kansliet har tagit fram  
rutinbeskrivningar för samtliga identifierade huvudprocesser. Vad gäller tillgång till extern 
kompetens för att säkerställa behov av kunskap inom specifika områden så har ett sådant 
dokument tagits fram tidigare. Vid behov av extern kompetens sker dialog mellan ordförande 
och förbundschef för att möta behoven. 

Verksamhetsmål
Genomgång av verksamhetsmålen visar att samtliga mål har uppnåtts. Utfallet för 
individinsatserna ligger på en hög nivå. För strukturinsatserna ligger även dessa i linje med 
uppsatta mål för respektive insats. 

Finansierade insatser
Kvalitetssäkring sker genom att finansierade insatser redovisar kvartalsrapporter med 
uppföljning av mål och resultat. I denna har styrgrupperna svarat på ett antal fastställda frågor 
som rör styrning, måluppfyllelse, budget och vakanser. Uppföljningen återrapporteras till 
styrelsen två gånger per år genom särskilt PM (PM för uppföljning av insatser). Uppföljningen 
visar på korrekt hantering utifrån internkontrollplanen.  

Budget och medelstilldelning  
Samordningsförbundets budget ska enligt lag fastställas i november året innan 
räkenskapsåret. Budget för år 2022 har fastställts av förbundsstyrelsen den 25 november år 
2021 med reservation för ESF bidrag som inte var beslutat vid detta tillfälle. 

Staten står för hälften av medlemsavgiften genom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 
Från Region Uppsala kommer 25 % medan länets åtta kommuner delar på resterande 25 %.

Medlemsintäkterna har varierat under åren, med en högsta nivå på 24 000 tkr vid uppstarten 
och som lägst 20 200 tkr. Den totala tilldelningen för 2021 uppgick till 23 090 tkr, en höjning  
med 1 090 tkr jämfört med föregående år. Tillsammans med det samlade överskottet från 
tidigare år på 5 124 tkr (bunden reservfond ej medräknad) fanns 28 214 tkr att fördela för 
2021. Resultatet 2021 visar ett överskott på 1 405 tkr, vilket kan jämföras med budgeterat 
underskott på 1 060 tkr. Förbundet fortsätter att arbeta aktivt för att minska det ackumulerade 
överskottet. 

Kapitalförvaltning 
Överskottet från verksamhetens uppstartsfas har placerats i Nordeas institutionella 
korträntefond. Värdet av fonden uppgår 2021-12-31 till 5 802 tkr. I värdet ingår orealiserad 
värdeminskning med 2 tkr.
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Under början av 2021 har andelar i korträntefonden sålts av med 2 miljoner kr för att täcka ett 
tillfälligt likviditetsbehov.

Ovanstående placering följer av styrelsen beslutade riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 
Inga personalförändringar har skett under år 2021. Sjukfrånvaro rapporteras ej av 
integritetsskäl, då förbundet har mindre än 10 anställda.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING 
På grund av rådande pandemi står vi inför stora utmaningar med ökad långtidsarbetslöshet 
och därmed fler individer utanför arbetsmarknaden. Fler långtidsarbetslösa kan komma att 
öka kraven på våra parter. En försämrad konjunktur kan påverka våra parters prioriteringar. 
Om parternas regelverk och uppdrag ändras kan fokus för förbundets verksamhet också 
behöva ändras och justeras utifrån vilka behov som uppstår. Därutöver kan även begränsade 
resurser inom förbundet medföra en sårbarhet, då förbundet förväntas stödja bred och 
komplex samverkan med många olika parters behov.
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Ekonomisk redogörelse

Kommentar till årsredovisning 2021 
År 2021 redovisar Samordningsförbundet Uppsala län ett överskott på 1 405 tkr, att jämföra 
med 2020 års underskott på -1 060 tkr. 

Budgeten för 2021 var satt till -1 611 tkr. Avvikelsen beror i första hand på att det rekvirerats 
mindre pengar än budgeterat, detta beror till stor del på pandemin. Flera insatser överför ej 
utnyttjade medel till 2022.

Inga investeringar har gjorts under året.

EKONOMISK ÖVERSIKT

Ekonomisk översikt (belopp i TSEK)
Utfall  
2021

Utfall
2020

Intäkter

Medlemsavgifter 23 090 22 000

Kostnader

Samverkaninsatser -16 270 -18 778

Förtroendevalda -339 -313

Förvaltning -5 076 -3 969

Resultat 1 405 -1 060

Balanskravsavstämning
Första åren, 2008–2010, när Samordningsförbundet i Uppsala län startade upp sin verksamhet, 
genererades ett överskott på grund av att verksamheten inte kom i gång enligt plan. Utifrån 
detta finns det beslut på att dessa överskott skall minskas kommande år och inget krav på 
återbetalning till medlemmarna föreligger.

Vinsten för år 2008–2010 uppgick till 24 696 tkr, överskottet har sedan succesivt arbetats ner 
under åren 2011–2020, se uppställning nedan. För 2021 har vi återigen ett överskott, 1 405 tkr, 
vilket härrör till ej nyttjade insatsmedel. Det har funnits svårigheter för insatserna att bedriva 
verksamheten fullt ut under pandemin och flera insatser har skjutit över kvarvarande medel till 
2022.

Om överförda medel och ansökningar som beviljats för år 2022 nyttjas fullt ut, kommer 
överskottet att komma ner under de nivåer som Nationella rådet rekommenderat i sin skrivelse 
från 2013-10-02 angående storlek på sparade medel/eget kapital.
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Förtroendevalda och förvaltning
Kostnader för förtroendemannastyrningen uppgick till 339 tkr under år 2021, vilket ligger i 
paritet med 2020 (313 tkr), budgeten var satt till 800 tkr.

Differens mot budget beror på att digitala möten införts på grund av Covid-19, vilket medfört 
halvdagsarvoden i stället för heldagsarvoden, inga resekostnader och inga lokalkostnader.

Förvaltningen har för år 2021 förbrukat 5 076 tkr, vilket överskrider budgeten som var satt till 
4 300 tkr. 2021 uppgick förbrukningen till 3 969 tkr. Det som påverkat förvaltningens differens 
mot budget 2021 är en kompletteringspremie för förmånsbestämd pension enligt KAP-KL med 
därtill hörande löneskatt, totalt 850 tkr.

Kostnad förtroendevalda och förvaltning, TSEK
Utfall         
2021

Utfall         
2020

Budget      
2021

Förtroendevalda 339 313 800

Utfall mot budget 42% 31%

Förvaltning 5 076 3 969 4 300

Utfall mot budget 118% 91%

Förbrukningskvoterna i efterföljande tabell visar samverkansinsatsernas förbrukade medel 
i jämförelse med en linjär förbrukning över tid. Målvärdet är 100 procent. Avvikande värden 
innebär att insatsen har förbrukat mer eller mindre än vad som är rimligt och syftar till att ge 
signal om extra uppmärksamhet. Tabellen visar att insatsernas faktiska förbrukning i de flesta 
fall är något lägre än förväntat. Årets förbrukningskvot uppgick till 83% mot budget.  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Årets resultat 9,639 10,261 4,797 -5,138 -3,017 0,291 -3,566 -0,051 -0,775 -2,884 0,194 -2,567 -1,060 1,405

Reservfond -1

Årets resultat 8,639 10,261 4,797 -5,138 -3,017 0,291 -3,566 -0,051 -0,775 -2,884 0,194 -2,567 -1,060 1,405
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SAMVERKANSINSATSER
Insatsnamn Huvud-projektägare Utfall TSEK 

2021
Utfall TSEK 

2020
Förbruknings-

kvot mot budget 
2021

Nya vägar för samverkan Arbetsförmedlingen 579 242 75%

Jobbcentrum Enk kommun & AF 1 836 1 607 91%

IPS Enköping - 205

Individstöd i samverkan Heby - 1 323

Plattform för individstöd Heby 1 619 - 76%

Framsteget Håbo kommun & AF 2 423 2 675 98%

En väg in - flera vägar ut Knivsta 1 317 1 524 90%

REKO Region Uppsala 308 592 100%

RegExPro Region Uppsala 915 55 65%

Samordnare och partsamordnare Tierp - 168

Språkstödledare Tierp - 721

Växtverket Tierp 1 817 2 140 94%

Ung Intro Uppsala 829 2 268 100%

Extratjänster Uppsala - 96

Samverkan Gottsunda Uppsala - 333

Progressionsteam SFI Uppsala - 676

Kartläggning av sjukskrina utan SIG Uppsala 200

Implementering rutin flerpartsmöten U-sala kommun & 785 890 75%

Lokussamordnare Uppsala 340 322 94%

Digital plattform för stöd Uppsala 638 - 48%

Lokussamordnare Älvkarleby 29 105 82%

Lokussamordnare Älvkarleby 109 - 91%

Ungdomscoach Älvkarleby - 302

Samverkan impl av rutin flerpart Älvkarleby 326 - 92%

Bryggan inkl förlängning Östhammar 1 617 1 550 99%

Summa samverkansinsatser 15 487 17 994

Ekonom projektstöd 360 365

Verksamhetsutvecklare 353 354

Kompetenshöjande insatser 70 65

Summa övriga samverkansinsatser 783 784

SUMMA SAMVERKANSINSATSER TOTALT 16 270 18 778

Inriktning insatser 2021 utfall-budget Utfall TSEK 
2021

Budget TSEK 
2021

Förbrukningskvot 
mot budget, %

Samverkansinsatser 15 487 18 591 83%

Övriga samverkansinsatser 783 1010 78%

SUMMA 16 270 19 601
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RESULTATRÄKNING

Årsbokslut 2021-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

21-01-01
21-12-31

20-01-01
20-12-31

Budget
2021

Verksamhetens intäkter

Sidointäkter Not 1 3

Rörelseintäkter Not 2 23 090 000 22 000 000 23 090 000

Summa verksamhetens intäkter 23 090 003 22 000 000 23 090 000

Verksamhetens kostnader

Kostnader för samverkansinsatser Not 3 -15 487 142 -17 993 650 -18 591 000

Kostnader för övriga samverkansinsatser Not 4 0 0 0

Övriga driftskostnader Not 5 -571 517 -721 159 -624 000

Kostnader för lokaler -277 000 -243 291 -320 000

Kostnader för personal Not 6 -5 337 455 -4 142 134 -5 156 000

Avskrivningar

Avskrivningar inventarier -10 567 -18 037 -10 000

Verksamhetens nettokostnader -21 683 681 -23 118 271 -24 701 000

Verksamhetens resultat 1 406 322 -1 118 271 -1 611 000

Övriga finansiella intäkter Not 7 7 316 163 425

Räntekostnader skattekonto Not 7 -275 -53

Övriga finansiella kostnader Not 7 -8 497 -104 806

Resultat efter finansiella poster 1 404 866 -1 059 705 -1 611 000

ÅRETS RESULTAT 1 404 866 -1 059 705 -1 611 000
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BALANSRÄKNING

Årsbokslut 2021-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar Not 8 0 10 567

Summa anläggningstillgångar 0 10 567

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar Not 9 56 494 72 223

Interimsfordringar 15 120 39 938

Summa fordringar 71 614 112 161

Kortfristiga placeringar Not 10 5 802 152 7 803 887

Kassa och bank Not 11 7 082 424 3 544 684

Summa kassa och bank 12 884 576 11 348 571

Summa omsättningstillgångar 12 956 190 11 460 732

SUMMA TILLGÅNGAR 12 956 190 11 471 299

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Bunden reservfond 1 000 000 1 000 000

Överskott från tidigare år 6 183 677 8 749 672

Redovisat resultat fg år -1 059 705 -2 565 995

Årets resultat 1 404 865 -1 059 705

Summa eget kapital 7 528 837 6 123 972

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 4 542 842 4 680 953

Övriga kortfristiga skulder Not 12 431 347 291 569

Interimsskulder Not 13 453 164 374 805

Summa kortfristiga skulder 5 427 353 5 347 327

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH  SKULDER 12 956 190 11 471 299
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KASSAFLÖDESANALYS

Årsbokslut 2021-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

2021-01-01 
2021-12-31

2020-01-01 
2020-12-31

Den löpande verksamheten

Årets resultat 1 404 865 -1 059 705

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet

Avskrivningar 10 567 18 037

Värdeförändring fondplaceringar 58 619

Kassaflöde från verksamheten 
före förändring av rörelsekapital

1 415 432 -983 049

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 40 547 62 467

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 80 026 -761 231

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 536 005 -1 681 813

Investeringsverksamhet - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten - -

Finansieringsverksamhet - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - -

Årets kassaflöde 1 536 005 -1 681 813

Likvida medel från årets början 11 348 571 13 030 385

Likvida medel vid årets slut (fond samt kassa) 12 884 576 11 348 572

Varav värdeförändring pga ny redovisningsprincip

Förändring i likvida medel 1 536 005 -1 681 813
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REDOVISNINGSPRINCIPER
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år och följer lagen om 
komunal bokföring och redovisning,  LKBR ( 2018:597).

•  Periodiseringar av intäkter och kostnader har skett för att ge en rättvisande bild av resultat
och finansiell ställning.

• Avskrivningar av matriella anläggningstillgångar sker enligt plan över 5 år.

•  Finansiella tillgångar som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas
till verkligt värde i enlighet med LKBR 7 kap. 6 §.

• Samtliga leasingavtal har klassificerats som operationell leasing.
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NOTER

Noter till resultaträkning per 2021-12-31
21-01-01
21-12-31

20-01-01
20-12-31

Not 1 Sidointäkter
Öresutjämning 3 0

Not 2 Rörelseintäkter

Enköpings kommun 686 853 647 131

Heby kommun 208 959 201 797

Håbo kommun 326 677 314 182

Knivsta kommun 283 660 270 618

Tierps kommun 317 500 303 370

Uppsala kommun 3 476 878 3 308 466

Älvkarleby kommun 141 577 135 646

Östhammars kommun 330 396 318 790

Region Uppsala 5 772 500 5 500 000

Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen 11 545 000 11 000 000

Summa medlemsavgifter/rörelseintäkter 23 090 000 22 000 000

Not 3 Kostnader för samverkansinsatser
Framsteget, Håbo -2 422 881 -2 674 996

Bryggan, Östhammar -1 617 534 -1 550 000

Ung Intro, Uppsala -829 000 -2 268 464

Extratjänster, Uppsala - -95 663

Samordnare och partssamordnare, Tierp - -167 562

En väg in och flera vägar ut, Knivsta -1 316 726 -1 523 530

Jobbcentrum ung rehab, Enköping -1 836 478 -1 607 440

IPS, Enköping - -205 012

Lokussamordnare, Älvkarleby -28 836 -105 151

Lokussamordnare, Älvkarleby -108 661 -

Ungdomscoach, Älvkarleby - -301 539

Individstöd i samverkan, Heby - -1 323 619

Språkstödsledare, Tierp - -721 000

Samverkan, Gottsunda - -332 563

Progressionsstöd SFI, Uppsala - -676 600

Växtverket, Tierp -1 817 367 -2 139 873

Reko, Region Uppsala -308 250 -591 500

Impl rutin flerpartsmöten, Uppsala -784 628 -890 041

Kartläggning av sjukskrivna utan SGI -200 043

Lokussamordnare, Uppsala -339 925 -322 440

RegExPro, Region Uppsala -915 090 -54 722

Nya vägar för samverkan, Heby -578 820 -241 891

Digital plattform för stöd -638 246 -

Plattform för individstöd/samv, Heby -1 618 712 -

Samverkan impl av rutin för flerpartssamv, Äby -325 988 -

Summa kostnader samverkansinsatser -15 487 142 -17 993 649
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21-01-01
21-12-31

20-01-01
20-12-31

Not 4 Kostnader för övriga samverkansinsatser
info- kunskapshöjande insatser övriga 0 -84 641

Summa övriga utvecklingsinsatser 0 0

Not 5 Övriga driftskostnader
Förbrukningsinventarier -20 673 -29 625

IT-tjänster, programvaror och datorhyra -188 220 -200 043

Konsultarvoden -10 000 -146 568

Medlemsavgifter, NNS och Pacta -57 900 -55 620

Kostnader revision -126 000 -93 900

Övriga kostnader -168 724 -195 403

Summa övriga driftskostnader -571 517 -721 159

Not 6 Kostnader för personal
Arovden till ledamöter -274 377 -249 356

Lön tjänstermän -2 790 399 -2 631 974

Pensions- övriga gruppförsäkringar -1 100 188 -302 624

Kompetensutveckling -189 529 -56 327

Förändring av semesterlöneskuld -143 366 -74 070

Arbetsgivaravgifter -827 951 -802 243

Övr personalkost, förmåner, representation -11 645 -25 540

Summa kostnader för personal -5 337 455 -4 142 134

Not 7 Finanseilla kostnader och intäkter
Realiserade vinster Nordea kortränta 6 762 163 425

Orealiserade förluster  Nordea kortränta -8 497 -104 806

Valutakursvinst 554

Räntekostnader skattekonto -275 -53

Summa övr finansiella kostnader och intäkter -1 456 58 566

Not 8 Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 353 832 353 832

Ack avskrivningar inventarier -353 832 -343 265

Summa materiella anläggningstillgångar 0 10 567

Not 9 Övriga kortfristiga fordringar
Momsfordran 56 494 72 223

Skattekonto 0

Summa övriga kortfristiga fordringar 56 494 72 223

Not 10 Kortfristiga placeringar
Nordea Institutionell kortränta 5 802 152 7 803 887

Summa kortfristiga placeringar 5 802 152 7 803 887

Not 11 Kassa och bank
Plusgirokonto 7 082 424 3 544 684

Summa kassa och bank 7 082 424 3 544 684

Not 12 Övriga kortfristiga skulder
Personalens källskatt 82 966 85 922

Avräkning särskild löneskatt på pensioner 268 365 121 768

Upplupna arbetsgivaravgifter 80 016 83 879

Summa övriga kortfristiga skulder 431 347 291 569

Not 13 Interimsskulder
Upplupna semesterlöner 274 056 250 194

Beräknad uppl soc avg semesterskuld 86 108 78 611

Övr upplupna kostnader/förutbet intäkter 93 000 46 000

Summa interimsskulder 453 164 374 805
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DRIFTSREDOVISNING
Driftsredovisning (belopp i TSEK) Budget 

2021
Utfall
2021

Diff mot budget 
2021

Intäkter

Medlemsavgifter 23 090 23 090 0

Administrativa kostnader

Styrelse -800 -306 494

Kansli och kringkostnader -4 300 -5 109 -809

Kostnader samverkansinsatser

Individanpassade

Jobbcentrum, Enköping -2 020 -1836 184

Framsteget, Håbo -2 460 -2423 37

En väg in - flera vägar ut, Knivsta -1 864 -1317 547

Ung Intro, Uppsala -829 -829 0

Bryggan (inkl förlängning), Östhammar -1 627 -1617 10

Växtverket, Tierp -1 939 -1817 122

Plattform för individstöd, Heby -2 121 -1 619 502

Strukturanpassade

Lokussamordnare, Uppsala -360 -340 20

Digital plattform för stöd, Uppsala -1 317 -638 679

Implementering rutin flerpartsmöten, Uppsala -1 050 -785 265

Lokussamordnare, Älvkarleby -35 -29 6

Lokussamordnare, Älvkarleby -119 -109 10

Samverkan impl av rutin för flerpartssamv, Ä-by -355 -326 29

Nya vägar för samverkan, AF -770 -579 191

RegExPro, Region Uppsala -1 417 -915 502

REKO, Region Uppsala -308 -308 0

Övriga samverkansinsatser

Ekonom projektstöd -400 -360 40

Verksamhetsutvecklare -460 -353 107

Kompetenshöjande insatser -150 -70 80

TOTALT 2021-12-31 -1 611 1 405 3 016
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PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-06-07 
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(2)

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 
Tjänsteskrivelse, 24 maj 2022 
Plankarta DP 397 (2022-04-29) 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-06-07 
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 2(2)

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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Datum   
2022-05-24                             

 Diarienr/Dplankod 
 KS/2020:63  

  

     
Postadress Besöksadress Telefon Internet Bankgiro Org.nr 

www.heby.se 366-5114 212000-2049 Heby kommun 
744 88 Heby 

Tingsgatan 11 0224-360 00 

information@heby.se 

 
Central förvaltning 
/Eget_Avdelning/ 
Hanna Löfstrand 
Planarkitekt 
hanna.lofstrand@heby.se 

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Missiv godkännande DP 397 Tärnsjö 25:1 och 36:1 
 
Förslag 
Beslut 
 Detaljplan DP 397 Tärnsjö 25:1 och 36:1 godkänns 

 Samrådsredogörelse (2022-02-01) godkänns 

 Granskningsutlåtande (2022-03-18) godkänns 
 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta, 
 
 Att Detaljplan 397 Tärnsjö 25:1 och 36:1 antages 
 
 
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. 

 
 
Utredning 

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 
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. 



Datum  

 

2022-05-24 
2 (2) 

Planen var ute på samråd mellan 2021-10-22 – 2021-11-19 och på granskning mellan 
2022-02-11 – 2022-03-04. 

Undersökning av strategisk miljöbedömning: 
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 

- 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) 

 
 
 
I tjänsten 
Hanna Löfstrand 
Planarkitekt 
 
 
 
Delges: 
Mark- och planeringsenheten 
Bygg- och miljöenheten 
Tekniska enheten 
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BAKGRUNDSKARTA
Fastighetsgräns

Fastighetsbeteckning 

Gatunamn

Byggnad

Byggnadstillbehör

Bostad

Komplementbyggnad

Skärmtak

Trappa

* Häck

UU UU Staket

A Belysningsstolpe

@ Teleanordning, Punkt på ledning

( Y Elledning

( _ Teleledning

Vägkant Körbana

Vägkant Körbana på tomt

G Lövträd

Planbestämmelser
Följande gäller inom områden med nedanstående
beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom all
kvartersmark eller all allmän plats på plankartan.
Gränslinjer

Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Sekundär egenskapsgräns
Sammanfallande egenskapsgränser

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS
GATA Gata

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK
B Bostäder

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@Marken får inte förses med byggnad
Höjd på byggnadsverk
h1 9,0 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter
h2 5,5 Högsta nockhöjd på komplementbyggnad

är angivet värde i meter 

Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1 Markreservat för allmännyttiga

underjordiska ledningar.
Takvinkel
o1 20,0 Minsta takvinkel för huvudbyggnad är

angivet värde i grader
Utnyttjandegrad
e1 27,0 Största byggnadsarea är angivet värde i %

av fastighetsarean inom
användningsområdet

Utförande
b1 Minst 40,0 % av fastighetsarean ska vara

genomsläpplig
Stängsel, utfart och annan utgång

Ø P

ØP Utfartsförbud
Ändrad lovplikt
a1 Marklov krävs även för hårdgörande av

mark.
Utformning
f1 Balkong får kraga ut över prickmark
Genomförandetid
Genomförandetiden är 60 månader över hela
planområdet och börjar .
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 PLANBESKRIVNING 

Handlingar - Plankarta  

- Planbeskrivning, inkl genomförandefrågor  

- Fastighetsförteckning  

- Översiktlig markundersökning 2020-03-11 

- Kompletterande markundersökning 2020-11-23 

- Dagvattenutredning 2021-10-19 

Planprocessen En detaljplan krävs när områden ska bebyggas och när användningen av en 
fastighet eller ett område avses att förändras. Kommunens planläggning 
fastslår användning av mark- och vattenområden samt reglerar bebyggelse, 
gator, parker och friluftsområden. 

Initiativet till att upprätta en detaljplan kan komma från markägare och 
exploatörer men även från politiskt håll när frågor som exempelvis 
ledningsförsörjning, vägdragningar eller byggnationer av allmännyttiga 
verksamheter kräver en förändrad markanvändning. 

I en detaljplan är plankartan den juridiskt bindande handlingen som ligger till 
grund för bygglovsprövning. Den anger bland annat hur bebyggelse ska 
regleras, vad som ska vara allmän platsmark eller kvartersmark.  

Planbeskrivningen syftar till att beskriva de förändringar som planen innebär 
för en plats, samt områdets förutsättningar. Planbeskrivningen är också ett 
stöd för att underlätta tolkning av plankartan. Genomförandebeskrivningen 
syftar till att säkerställa ett genomförande av detaljplanen. Den tillämpas som 
stöd vid fastighetsbildning, avtalsskrivning för fördelning av kostnader mellan 
berörda parter m.m. efter planens antagande.  

Processpilen nedan illustrerar var i planprocessen som den aktuella 
detaljplanen befinner sig. 
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PLANENS BAKGRUND OCH SYFTE  

Bakgrund 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. 

Syfte 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. 

 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan I gällande Översiktsplan, Kommunplan 2013, för Heby kommun beskrivs det 
att ny bebyggelse bör i första hand lokaliseras till befintliga planområden. 

Detaljplanen strider inte mot gällande översiktsplan.  

Detaljplan Gällande detaljplan, DP 45 för Tärnsjö Stationssamhälle, norra delen, 
fastställdes 1959 och omfattar de nordliga delarna av Tärnsjö tätort. 
Genomförandetiden har gått ut. 

I senare planläggning har olika delar ändrats eller kommit att ingå i nya 
planområden. Den aktuella planen ersätter den gamla och anpassar 
bestämmelserna samt planområdesgränsen utifrån dagens förhållanden och 
faktiska användning. DP 45 fortsätter att gälla utanför det nu aktuella 
planområdet. 

Den gällande planen, DP 45, anger för det aktuella planområdet bostäder, 
friliggande hus i högst två våningar. 
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Gällande detaljplan DP 45 för Tärnsjö Stationssamhälle, norra delen. Aktuellt 
planområde markerat med röd linje. 

Miljöbedömning En undersökning avseende strategisk miljöbedömning för plan har genomförts 
enligt 6 kap. miljöbalken (1998:808) för att undersöka om genomförandet av 
planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (6 kap. 5 § MB). 
Därefter ska kommunen i ett särskilt beslut avgöra planens miljöpåverkan (6 
kap. 7 § MB).  

Undersökningen utgår även från miljöbedömningsförordning (2017:966) som 
innehåller bestämmelser om miljöbedömningar enligt 6 kap. miljöbalken. 
Heby kommun har genomfört en undersökning om detaljplanen medför en 
betydande miljöpåverkan (6 kap. 6 § MB) och kommit fram till att denna 
detaljplan inte kan antas ge upphov till betydande miljöpåverkan. 

Kommunstyrelsen har tagit beslut i frågan inom ramen för samrådet, det vill 
säga innan planen tas ut på granskning, och beslutet har gjorts tillgänglig för 
allmänheten (6 kap. 7 § MB) på kommunens hemsida. 

Länsstyrelsen tog ställning till genomförd undersökning i samrådsskedet och 
delade kommunens bedömning (402-7823-2021). 

Bostadspolitiskt 
program för Heby 
Kommun 

I Heby kommuns Riktlinjer för bostadsförsörjning 2018-2022 med utblick 2030 
beskrivs en ökning av invånare i kommunen.  

Tärnsjö har, i förhållande till de andra tätorterna i Heby kommun, en 
begränsad bostadsmarknad och vilja att satsa på nybyggnationer. Invånarna 
har under de senaste 15 åren minskat i orten. 

Utmaningar i Tärnsjö är att det finns en hög andel äldre invånare som 
troligtvis även kommer att öka samt att orten inte ligger i direkt anslutning till 
kommunens och Region Uppsalas utpekade kollektivtrafikstråk. 

Efterfrågan på bostäder i Tärnsjö kommer huvudsakligen från inflyttande 
pensionärer och familjer från Uppsala och Stockholm. Där det framförallt är de 
låga priserna och närheten till naturen som driver marknaden. 

Riksintresse Inom planområdet finns inga riksintressen. 

 
PLANDATA 

Geografiskt läge Planområdet berör fastigheterna Tärnsjö 25:1 och 36:1 som ligger centralt i 
Tärnsjö tätort i Heby kommun. Området ligger i anslutning till Stationsgatan 
och Kyrkvägen med ett avstånd på knappt 100 meter till närmaste 
busshållplats. Tärnsjö ligger ca 2,5 mil från Heby tätort, ca 1,5 mil från 
Östervåla tätort och ca 6 mil från Uppsala. 

Heby kommun
Dnr: KS/2020:63
HandlingsId: 2022:1226
Datum: 2022-05-23



- MARK OCH PLANERING -  ANTAGANDEHANDLING 

2022-04-28 

Dnr 2020/63 
DP 397 

6 (27) 

 

 
Orienteringskarta över detaljplaneområdets läge (röd markering)  i Tärnsjö tätort. 

Areal Planområdets areal är ca 5100 m².  

 

Markägoförhållanden Två stycken fastigheter berörs av planförslaget. Det är fastigheterna Tärnsjö 
25:1 och Tärnsjö 36:1 som ägs av planintressenten Kyrkans Fastigheter i 
Tärnsjö AB. 

På fastigheten Tärnsjö 25:1 ligger ett flerbostadshus samt även en byggnad 
som tidigare använts för handelsverksamhet. 

En mindre komplementbyggnad, ett garage, finns placerat på fastigheten 
Tärnsjö 36:1. Byggnaden används bland annat för vinterförvaring av båt och 
bil. 
 

Allmän områdes-
beskrivning samt 
landskaps/stadsbild 

Tärnsjö är en mindre tätort i nordvästra delen av Heby kommun. Antal 
invånare i tätorten är drygt 1200 (2020). I Tärnsjö finns skola F-6, 
dagligvaruhandel (ICA) samt restauranger och pizzeria. 

Planområdet angränsar i öst till Metallvägen med friliggande hus och i norr till 
en privat fastighet med friliggande hus. I väst gränsar området till 
Stationsgatan med kedjehus som är placerade på andra sidan gatan och i söder 
till Kyrkvägen med lägenhetshus. 

Planområdet är centralt beläget i orten. Inom ett par hundra meters gångväg 
finns centrum med butiker, bibliotek, skola, vård- och omsorgsboende, parker, 
lekplats och strövområden.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

Natur och friytor  

Mark och vegetation Fastigheterna är sedan tidigare bebyggda med ett bostadshus med 6 
lägenheter samt ett äldre uthus. Utöver parkeringsytor utgörs en stor del av 
fastigheten av grönytor i form av gräsmatta och fruktträd.  

 
En stor del av fastigheterna består idag av gräsmatta och fruktträd. 

Längs Stationsvägen finns en allé som gränsar till fastigheterna. Denna är 
skyddad genom det generella biotopskyddet enligt förordning (1998:1252) 
om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Detta innebär att man inte får 
bedriva sådan verksamhet eller vidta åtgärder som kan skada träden. Detta 
omfattar även grävarbeten och ledningsdragningar som kan skada trädens 
rötter och därmed försämra trädens livskraft. Trädens rotsystem är även 
känsligt för packning av marken, uppställningsplatser ska därför placeras 
utanför område med trädrötter och körning med tunga fordon ska undvikas i 
nära anslutning till den skyddade biotopen. 

Allén består av elva hamlade lindar med en stamdiameter mellan 42 cm och 
55 cm. Ett sätt att räkna ut skyddsavståndet för ett träd eller en allé är att ta 
trädets stamdiameter gånger 15. Eftersom dessa träd är hamlade går det inte 
att utgå från krondiametern vilket är den andra vedertagna metoden. För det 
största trädet i allén med en stamdiameter på 55 cm ger detta ett 
skyddsavstånd på 8,25 meter. För att säkerställa att trädens rötter inte skadas 
har därför 8,5 meter prickmark lagts ut i plankartan, bortsett från där befintlig 
bebyggelse finns. 
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Allén längs Stationsgatan bestående av elva hamlade lindar. 

I den nordöstra delen av fastigheten, intill det befintliga garaget, har björnloka 
iakttagits. Björnloka innehåller furokumariner vilka är irriterande på hud, 
speciellt om huden utsätts för solljus. Växten bör därför hanteras med 
försiktighet. 

Förorenad mark På fastigheterna har det tidigare funnits industri, troligtvis en metallfabrik 
samt en bilverkstad med bensinpump. Det har gjorts en översiktlig 
markundersökning (Bjerking 2020-03-06) samt en kompletterande 
markundersökning (Bjerking 2020-11-23) efter utlåtande från miljöenheten i 
Heby kommun. Undersökningarna visade att det finns föroreningar på 
fastigheterna, bland annat förhöjda halter av metall, som överskrider 
riktvärde för KM (känslig markanvändning) och/eller MKM (mindre känslig 
markanvädning). Det är främst halter av koppar och zink som överskrider 
riktvärdena men det förekommer även förhöjda värden av arsenik, barium, bly 
och kadmium. I en av provpunkterna (BG20004) överskrider 
sammanvägningen av metallhalterna dessutom värdet för farligt avfall (FA). 
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Borrpunkter i översiktlig markundersökning (Bjerking 2020-03-06). 

 

 
Borrpunkter samt laboratorieanalyser och xrf-analys i kompletterande 
markundersökning (Bjerking 2020-11-23). Blå markering visar halter som understiger 
Naturvårdsverkets MRR (mindre än ringa risk halter), grön markering visar halter som 
överstiger MRR, gul markering visar halter som överstiger Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för KM (känslig markanvändning), rosa markering visar halter som överstiger 
MKM (mindre känslig markanvändning), röd markering visar bedömning av 
metallhalterna som sammanvägt klassas som farligt avfall. 
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Trots påvisade markföroreningar i fyllnadsjorden bedöms området enligt 
undersökningen som lämplig för detaljplaneläggning som bostäder, om 
miljöförvaltningens beslut om åtgärdsmål och försiktighetsåtgärder följs. 
 
En handlingsplan för efterbehandling av förorenade områden ska tillsammans 
med en anmälan om efterbehandling av förorenat område, enligt 28 § 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) lämnas 
till miljöförvaltningen i Sala-Heby kommun. Ett beslut om 
försiktighetsåtgärder och gällande åtgärdsmål krävs innan markarbeten kan 
påbörjas. Om nya föroreningar upptäcks eller misstänks vid framtida 
markarbeten skall detta anmälas omgående till miljöförvaltningen, Sala-Heby 
kommun. 
 

Geologi och 
markförhållanden 

Planområdet består enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU) geokarta 
av postglacial sand. 
 

 
Bild: Jordarter i planområdet (Källa: SGU). 
 

Det skattade jorddjupet är mellan 3-5 till 5-10 meter. En jorddjupsobservation 
har gjorts med avslut i berg på 5 meters djup.  
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Karta över skattat jorddjup i planområdet (Källa: SGU). Gul färg markerar skattat 
jorddjup på 3-5 meter, beige färg markerar skattat jorddjup på 5-10 meter. Blå 
markering med röd stjärna markerar jorddjupsobservation (5 meter). 
 

Radon Nybyggnation ska uppföras radonsäkert och värdena får inte överstiga 200 
Bq/m3. Enligt SGU:s (Sverige Geologiska Undersökning) webbkarta så bedöms 
gammastrålningen (uranhalt eU) i området vara 31 Bq/kg eller 2.5 ppm. 
 

 
Uranhalt (eU) inom området (Källa: SGU). 
 

Vatten Området ingår i beslutat vattenskyddsområde (VSO), sekundär zon, och i 
sekundär zon för föreslaget (ej beslutat) nytt vattenskyddsområde. 
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Planområdet (röd markering) ingår i gällande VSO beslutat 1988. 

 
Planområdet (röd markering) ligger inom sekundär zon i föreslaget nytt VSO.  

Gällande föreskrifter (beslutat 21 november 1988) föreskriver bland annat att 
det råder ”förbud mot utsläpp på marken, i grunden eller i diken och annat 
vattenområde av avloppsvatten från bebyggelse, industri eller därmed 
jämförbar anläggning, t ex ensilageanläggning, såvida icke sådana 
skyddsanordningar vidtages som kommunen kan godtaga”. Därutöver anges 
även att ”anläggning eller anordning som utnyttjar grundvatten, ytvatten eller 
mark som värmekälla eller värmemagasin och som vid ledningsbrott eller på 
annat sätt kan förorena ytvattentäkt eller enskild grundvattentäkt får inte 
anläggas utan vederbörligt tillstånd”. 

I de nya vattenskyddsföreskrifterna finns en paragraf som kan påverka 
byggnation inom fastigheten. Denna säger att ”inom sekundär skyddszon är 
det förbjudet att utan tillstånd från den kommunala nämnden utföra 
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markarbeten”. Detta innebär att nämnden i sitt beslut kan komma att ställa 
krav på försiktighetsåtgärder. 

Risken att olyckor ska ske inom planområdet bedöms som liten då de 
angränsande vägarna ej utgör genomfartsled för farligt gods och det ej heller 
planeras för annan verksamhet inom planområdet som medför risker. Risker i 
samband med byggnation och markarbeten hanteras i bygglovsskedet. 

Bygg- och miljönämnden i Heby kommun är den tillsynsmyndighet som fattar 
beslut om föreslagna skyddsanordningar är tillräckliga eller inte. 

Enligt dagvattenutredningen (Ramboll, 2021-10-19) bedöms inte 
grundvattenförekomsten påverkas av exploateringen då den ytliga 
avrinningen enligt SMHI:s modellerade tillrinningsområden sker västerut. 

 
Modellerade tillrinningsområden, SMHI. Planområdets ungefärliga placering markerat 
med rött. 

Buller En bullerberäkning har gjorts utifrån Boverkets och Sveriges Kommuner och 
Landstings metod, vilken utgår från trafikmängd, skyltad hastighet samt 
avstånd mellan väg och mottagare. 

Enligt mätning gjord 2018 är totaltrafik ÅDT 811 fordon/dygn på både 
Stationsgatan och Kyrkvägen. Hastighetsbegränsningen är 30 km/h. Avståndet 
mellan fasad och vägens mitt är som kortast ca 15 meter från ny bebyggelse 
och ca 10 meter från befintlig bebyggelse.  

Enligt tabell 2 samt diagram 2 i metoden ger en hastighetsbegränsning på 40 
km/h med en trafikmängd på 1000 fordon/dygn och ett avstånd på 15 meter 
mellan mottagare och vägmitt en ekvivalent ljudnivå på 52 dBA. Detta värde är 
uppskattat utifrån en hastighetsbegränsning på 40 km/h och en trafikmängd 
på 1000 fordon/dygn då detta är de lägsta värden som finns med i tabellen. Då 
hastighetsbegränsningen på Stationsgatan är 30 km/h och den uppmätta 
trafikmängden 811 fordon/dygn bör bullernivåerna vara något lägre än denna 
beräkning. 
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Figur som visar bullerberäkningen vid 40 km/h, 1000 fordon/dygn samt 15 meters 
avstånd mellan vägens mitt och fasad. Tabell 2 och diagram 2 enligt Boverket och SKLs 
metod för beräkning av vägbuller. 

Enligt förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 3 § bör 
buller från spårtrafik och vägar inte överskrida: 

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en 
uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

Detta innebär att gällande riktvärden bedöms uppnås vid fasad samt vid 
uteplats om sådan anordnas i anslutning till byggnaden. 

Lek och rekreation Närmsta lekplats är Norléns park som finns ca 150 meter från planområdets 
södra gräns. Lekplatsen sköts av Heby kommun. I Tärnsjö tätort finns 
ytterligare två lekplatser. 

Strövområden finns ca 400 meter från planområdet och elljusspåret knappt 1 
kilometer bort.  

Kulturmiljö Inom planområdet finns ingen kulturhistoriskt värdefull bebyggelse eller 
andra kulturhistoriska intressen. 

Bebyggelse  

Befintlig bebyggelse På fastigheterna idag finns ett flerbostadshus, garage samt ett uthus. Befintligt 
flerbostadshus har i dagsläget endast fått interimistiskt slutbesked i väntan på 
denna detaljplan. Detta på grund av krav i bygglovet att del av uthuset 
behövde rivas för att inte överskrida byggrätten. Uthuset planeras rivas och 
ersättas av ett mindre servicehus i samband med genomförandet av denna 
detaljplan. 
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Befintligt flerbostadshus sett från korsningen Stationsgatan-Kyrkvägen. 

 
Befintlig garagebyggnad som kommer bevaras. 

 
Befintligt uthus som kommer rivas, sett från Metallvägen. 
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Befintligt uthus som kommer rivas, sett inifrån tomten.  

Ny bebyggelse På fastigheterna planeras ett flerbostadshus med 8-10 lägenheter med 
uteplatser och balkonger. 

Ett nytt servicehus kommer även att placeras på fastigheterna. 

 
Tidig skiss över planerad ny bebyggelse. Flerbostadshuset planeras idag placeras 
närmare Stationsgatan. Den grönmarkerade friytan placeras istället mitt på gården. 
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Planerad bebyggelse med bostadshus placerat längs Stationsgatan och ny 
komplementbyggnad placerad intill parkeringen med anslutning från Metallvägen. 

Planbestämmelser  

Användning:  

B Bostäder 

GATA Gata, allmän platsmark. 

Syftet med gatumarken är att möjliggöra utfartsförbud mot Kyrkvägen och 
Stationsgatan. 

Egenskapsbestämmelser:  

e1 27,0 Största byggnadsarea är angivet värde i % av fastighetsarean inom 
användningsområdet. 

Bestämmelsen syftar till att säkerställa att samtliga funktioner så som 
byggnader, parkeringsytor, friytor och dagvattenhantering ryms inom 
fastigheten. 

h1 9,0 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter. 

h2 5,5 Högsta nockhöjd på komplementbyggnad är angivet värde i meter. 
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b1 Minst 40 % av fastighetsarean ska vara genomsläpplig. 

Bestämmelsen syftat till att säkerställa en god dagvattenhantering på 
fastigheten. 

f1 Balkong får kraga ut över prickmark. 

Bestämmelsen syftar till att möjliggöra att balkong kan kraga ut över del av 
prickmarken som avser att skydda träden i allén. 

o1 20,0 Minsta takvinkel för huvudbyggnad är angivet värde i grader. 

Bestämmelsen syftar till att reglera byggnadshöjd och takvinkel på 
huvudbyggnad. 

 
Marken får inte förses med byggnad. 

Bestämmelsen syftar till att säkerställa att byggnader ej placeras för nära 
fastighetsgräns eller den angränsande allén. 

 

Utfartsförbud. 

Bestämmelsen syftar till att reglera att nya utfarter inte anläggs mot 
Stationsgatan eller Kyrkvägen. Detta för att säkerställa en god trafiksäkerhet 
samt skydda träden i allén längs Stationsgatan. 

u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. 

Ändrad lovplikt:  

a1 Marklov krävs även för hårdgörande av mark. 

Bestämmelsen syftar till att säkerställa en god dagvattenhantering på 
fastigheten. 

Genomförandetid: Genomförandetiden är 60 månader över hela planområdet och börjar den dag 
detaljplanen vinner laga kraft. 

  

Tillgänglighet Användbarhet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska 
behandlas vidare i samband med detaljprojektering och bygglovsskede. 

Offentlig och 
kommersiell service 

I Tärnsjö finns dagligvaruhandel, restauranger, bibliotek samt ett fåtal butiker. 

Tärnsjö skola, som är en F-6 skola, ligger ca 100 meter från planområdet. 
Närmsta förskola finns ca 350 meter bort. I orten finns också vård- och 
omsorgsboende. 

Gator och trafik  

Gatunät, gång och 
cykelvägar 

Hastighetsbegränsningen i centrala Tärnsjö är på de flesta gator 30 km/h. 
Separata gång- och cykelvägar finns ej i närområdet. 

Heby kommun
Dnr: KS/2020:63
HandlingsId: 2022:1226
Datum: 2022-05-23



- MARK OCH PLANERING -  ANTAGANDEHANDLING 

2022-04-28 

Dnr 2020/63 
DP 397 

19 (27) 

 
Kollektivtrafik Tärnsjö har bussanslutning via Upplands Lokaltrafiks (UL) linjer 865 och 867. 

Dessa linjer går mellan Heby och Östervåla med anslutning till både Uppsala 
och Sala. 

Parkering Parkering för ny bebyggelse ska lösas inom den egna fastigheten. Exakt 
placering löses i samband med detaljprojektering och bygglov. 

Enligt Heby kommuns parkeringsnorm (bilaga 2 till Trafikplan Heby kommun 
2008) anges bilplatsbehovet per lägenhet inklusive besöksparkering enligt 
följande tabell: 

 

Den nya byggnaden planeras innehålla 8 st 2:or och 2 st 3:or. Det ger enligt 
parkeringsnormen ett behov av 6,4 nya parkeringsplatser.  

Cykelparkeringar finns också med i parkeringsnormen. Den säger 2 
cykelplatser per lägenhet inklusive besöksparkering, varav en cykelplats per 
boende i nära anslutning till bostadens entré och en cykelplats per boende i 
förrådsutrymme i anslutning till bostaden. 

Utfartsförbud Plankartan inkluderar utfartsförbud mot Stationsgatan och Kyrkvägen, 
bortsett från befintlig utfart mot Stationsgatan. Fastigheten angörs i huvudsak 
från Metallvägen. Även tillkommande bebyggelse kommer angöras från 
Metallvägen. 

Teknisk försörjning  

Vatten och avlopp Tärnsjöborna från sitt dricksvatten från Tärnsjö vattenverk. Kapaciteten från 
vattentäkt och vattenverk är god. Planområdet ligger inom 
verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. 

Dagvatten Heby kommuns riktlinjer för dagvattenhanteringen (Riktlinjer för dagvatten i 
Heby kommun) ska följas. Dessa anger att dagvattenhanteringen ska:  

 Bibehålla eller efterlikna den naturliga vattenbalansen i naturen. 

 Minska mängden föroreningar i dagvattnet. 

 Minska mängden förorenat dagvatten som når recipienten. 

 Använda dagvattnet som en resurs i samhället. 

 Minska och förebygga skador och översvämningar till följd av skyfall. 
 

Tärnsjö 36:1 har idag ingen dagvattenanslutning. 

Recipient och statusklassning (MKN) 
Området avleds via dagvattensystem till ett dike som rinner vidare mot 
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Andersboån, som i sin tur rinner vidare mot Nordmyrasjön. Närmast klassade 
recipient är Andersboån.  

I tabellen nedan redovisas statusklassning för Andersboån. 

Tabell 1. Översikt statusklassning och miljökvalitetsnormer för ekologisk status och 
kemisk status i vattenförekomsten (VISS, 2017-02-23) 

 

Vattenförekomsten har dålig ekologisk status utifrån bedömningsgrunden att 
Andersboån har problem med övergödning på grund av näringsämnen 
och/eller kiselalger. Vattenförekomsten tros kunna vara påverkad av 
avloppsreningsverket och övergödning då särskilt förorenade ämnet 
ammoniak har uppmätts i halt över gränsvärde. Uppmätt ammonium tros 
härröra från avloppsreningsverket (VISS, 2020). 

Recipienten uppnår ej god kemisk status på grund av förhöjda halter av 
ämnena PBDE och Hg. Halterna för dessa ämnen är överskridande i samtliga 
av Sveriges vattenförekomster. 

Fördröjningsbehov och föreslagen dagvattenhantering 
En dagvattenutredning har gjorts av Ramboll (2021-10-19). Utredningen 
konstaterar att dagvattenflödena från området förväntas öka i samband med 
planerad ombyggnation till följd av att andelen hårdgjorda ytor ökar samt med 
hänsyn till inräknad klimatfaktor. För att inte öka flödena i samband med 
exploateringen behöver 11 m3 dagvatten fördröjas inom fastigheten. Detta 
föreslås hanteras genom en kombination av grönytor för infiltration, dike samt 
makadamstråk. 
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Avvattningsplan med föreslagna anläggningar för dagvattenhantering (Ramboll 2021-
10-19). 

Dagvatten från parkeringsytorna som är de mest förorenande ytorna bör 
genomgå ett renande och fördröjande steg innan anslutning till 
dagvattennätet. Detta föreslås ske genom ett dike längs Metallvägen. Befintliga 
parkeringsytor föreslås lutas mot ett makadamdike i söder. 

Takdagvatten från det nya bostadshuset föreslås avledas till grönytor för 
infiltration via utvändiga stuprör med utkastare. Ytorna är schematiskt 
redovisade i avvattningsplanen ovan, exakt placering av ytorna beror på hur 
husets tak kommer luta samt stuprörsplaceringar. 

Tabell 2. Beskrivning av anläggningarnas utformning och beräknade 
fördröjningsvolymer (Ramboll 2021-10-19). 

 

Reningseffekt 
Även föroreningshalterna beräknas öka för samtliga undersökta ämnen utom 
fosfor och kväve jämfört med befintlig situation. Med föreslagna 
reningsåtgärder beräknas halterna minska för alla undersökta ämnen utom 
för fosfor som är oförändrad. Samtliga halter ligger under riktvärdena. 
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Tabell 3. Beräknade föroreningshalter (µg/l) för undersökta ämnen. Rödmarkerade 
värden anger ökade halter jämfört med idag, grönmarkerade värden anger minskade 
eller oförändrade halter jämfört med idag. (Ramboll 2021-10-19) 

 

Föroreningsmängderna beräknas öka för samtliga undersökta ämnen. Med 
föreslagna reningsåtgärder beräknas samtliga undersökta mängder minska 
jämfört med framtida situation utan åtgärder. 

Tabell 3. Beräknade föroreningsmängder (kg/år) för undersökta ämnen. Rödmarkerade 
värden anger ökad mängd jämfört med idag, grönmarkerade värden anger minskade 
eller oförändrade värden jämfört med idag. (Ramboll 2021-10-19) 

 

Skyfallshantering 
Den nya byggnaden är tänkt att placeras på befintlig lågpunkt (lågpunkt 1 i 
figuren nedan).  
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Vattenutbredning inom planområdet i befintlig terräng vid en regnmängd motsvarande 
ett 100-årsregn med klimatfaktor. Lågpunkter inom området markeras med röd oval. T.v. 
vattendjup högre än 0 cm. T.h. vattendjup högre än 10 cm. (Ramboll 2021-10-19) 

Enligt beräkningarna i utredningen kommer lågpunktens volym då minska 
från 40 m3 till 30 m3. Hälften av denna volym kan hanteras i de föreslagna 
grönytorna för infiltration. Resterande 5 m3 föreslås hanteras ytligt genom 
skålade ytor på gården. För att hindra att dagvatten rinner in mot byggnaden 
behöver marken luta ut från byggnaden. Marken behöver även höjdsättas så 
att dagvatten kan avrinna ytligt när de skålade ytorna nått sin maxgräns. 

 
Föreslagen skyfallshantering för planområdet (Ramboll 2021-10-19). 

Längs Metallvägen finns en befintlig lågpunkt som rymmer ca 40 m3. Ca 12 m3 
av denna volym kan hanteras i det föreslagna diket. Resterande skyfallsvolym 
föreslås hanteras ytligt på den nya parkeringsytan. Detta kan göras genom att 
parkeringsytan utformas som nedsänkt så att vatten kan bli stående på ytan 
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vid ett skyfall. Med denna åtgärd bedöms skyfallssituationen inte förändras 
jämfört med idag. 

Avfall Sophantering löses av fastighetsägaren. 
 
VafabMiljö ansvarar för avfalls- och latrinhanteringen i Heby kommun. 
Närmsta större återbruk ligger i Östervåla. 
 
I flerbostadshus är det brukligt att insamling av avfall sker bostads- eller 
kvartersnära i miljöbod, omstart, underjordsbehållare eller liknande. 
VafabMiljö bör kontaktas tidigt i projekterings-/bygglovsfasen gällande 
placering, angöring och dimensionering. 
 
Avfallshanteringen ska följa kommunens föreskrifter om renhållning och de 
rekommendationer som anges i Avfall Sveriges ”Handbok för avfallsutrymmen, 
Riktlinjer för utformning av avfallsutrymmen vid ny- och ombyggnation”. Vidare 
anges att avfallshanteringen ska följa kommunens föreskrifter om 
källsortering. Det innebär att hushållen utöver rest och matavfall även har 
skyldighet att sortera ut till exempel glas, metall, tidningar, plast och 
pappersförpackningar och farligt avfall. Dessa fraktioner ska lämnas till avsett 
insamlingssystem. Återvinningsstation finns ca 350 m från planområdet. 
 

Värme, el och 
bredband 

För att borra för bergvärme krävs tillstånd eftersom fastigheten ligger inom 
gällande vattenskyddsområde. 

Området ligger inom Vattenfall Eldistribution ABs nätområde. 

Inom planområdet har Vattenfall 0,4 kV markkablar. I dialog har framkommit 
att kablarna som går in till fastigheten ej föranleder behov av markreservat för 
underjordiska ledningar, u-område.  Ett markreservat har däremot lagts över 
Vattenfalls markkabel som går längs Stationsgatan. 

Skanova har markförlagda teleanläggningar i den södra delen av planområdet. 
Dessa påverkas ej av planerad tillkommande bebyggelse. Eventuell flytt av 
kablar bekostas av den som initierar flytten.  

Bredband och fjärrvärme finns utbyggt i området. Stamledning för fjärrvärme 
med tillräcklig kapacitet och möjlighet för anslutning finns i närheten. 

Klimatdeklaration och 
laddinfrastruktur 

Från och med 1 januari 2022 är byggherrar skyldiga att lämna 
klimatdeklaration. Det innebär att byggherren är skyldig att lämna in en 
klimatdeklaration som innehåller uppgifter om byggnaden och 
klimatpåverkan från byggnaden under byggskedet. Först när 
klimatdeklarationen är inlämnad till Boverket får Byggnadsnämnden lämna 
slutbesked, det vill säga meddela att byggnaden får tas i bruk. 
 
För de som ansöker om bygglov efter den 10 mars 2021 blir det för vissa 
byggnader krav på så kallad laddinfrastruktur för laddning av elfordon. I 
många fall ställs enbart krav på ledningsinfrastruktur, det vill säga 
förberedelser i form av tomrör och liknande fram till parkeringsplatser, men i 
vissa fall ställs även krav på laddningspunkter. Boverket har även tagit fram 
regler med krav på hur laddutrustningen ska utformas. Detta krav avser 
aktuellt flerbostadshus där fler än 10 parkeringsplatser ska anläggas. Därmed 
ska 20 procent av parkeringsplatserna ha ledningsinfrastruktur och minst en 
laddningspunkt för elfordon. 
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Postutdelning I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. 
Kontakt med PostNord ska ske gällande godkännande av postmottagning i 
samband med nybyggnation. 
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan Preliminär tidplan för detaljplanen är: 

Samrådsfas Q4 2021 

Granskningsfas Q1 2022 

Antagande Q2 2022 
 

Genomförandetid Genomförandetid för planen är fem år från den dag planen vinner laga kraft.  
 

Huvudmannaskap Kommunen är huvudman för den allmänna platsmarken.  
 

Förfarande Planen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 
2010:900). 

Avtal och ekonomi Planen bekostas av planintressenten. Planavtal är tecknat mellan 
planintressenten och kommunen. 

 

 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning För att bygglov ska kunna beviljas krävs att fastigheterna överensstämmer 
med detaljplanen. Fastighetsägaren ansvarar för att erforderlig 
fastighetsbildning sker för att genomföra detaljplanen.  

Tärnsjö 25:1 och Tärnsjö 36:1 avses slås samman till en fastighet. 

Fastighetsgränser Delar av fastighetsgränserna har osäkert läge då endast två gränspunkter finns 
markerade. En inmätning har gjorts med inga ytterligare gränsmarkeringar 
återfanns.  

Detta innebär att fastighetsgränsens läge i grundkartan kan ha en viss 
felmarginal. I detta fall bedöms felmarginalen vara ca 0,5 meter (orangea 
linjer). 

Den grönmarkerade linjen har en hög kvalitet med endast ca 0,05 meter 
felmarginal. 

Då inga byggrätter finns i anslutning till fastighetsgränsen (prickmark, mark 
som inte får förses med byggnad finns intill alla gränser) och 
fastighetsgränserna till största del angränsar till allmän platsmark gata 
bedöms konsekvenserna av att fastighetsgränsen eventuellt inte har korrekt 
läge ej som så stora att en fastighetsutredning är befogad. 
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Fastighetsgränsernas kvalitet. Orange linje anger en uppskattad felmarginal på 
ca 0,5 m, grön linje anger en uppskattad felmarginal på ca 0,05 m. 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN  

Planhandlingarna har upprättats av Hanna Löfstrand, mark- och planeringsenheten.  

 

För mark- och planeringsenheten 

Hanna Löfstrand      

Planarkitekt    

Heby kommun
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 UNDERSÖKNING  

 

- MARK OCH PLANERING - 
  

   Dnr  
2020/63 

 

 
 
 
 

Undersökning av en strategisk 
miljöbedömning för plan 

Detaljplan för  
DP 397 Tärnsjö 25:1 och 36:1 
Heby kommun, Uppsala län 

 
 
 

Enligt 6 kap. miljöbalken (1998:808) ska en kommun göra en strategisk miljöbedömning av plan, 
program eller ändring om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Kommunen ska därmed undersöka om genomförandet av planen, programmet eller ändringen 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (MB 5,6 §§). Därefter ska kommunen i ett 
särskilt beslut avgöra planens, programmets eller ändringens miljöpåverkan (MB 7 §).  

I 4 kap. 33 b § plan- och bygglagen (2017:965) står att om en strategisk miljöbedömning inte 
ska göras, ska skälen för bedömningen anges i samband med de överväganden som legat till 
grund för planens utformning med hänsyn till motstående intressen och planens konsekvenser. 
Krävs en strategisk miljöbedömning ska en miljökonsekvensbeskrivning i den strategiska 
miljöbedömningen upprättas enligt 6 kap. 11, 12 och 16 §§ miljöbalken. 

I syfte att fastställa om en plan, ett program eller en ändring medför betydande miljöpåverkan 
görs en undersökning. Undersökningen ska identifiera omständigheter som talar för eller emot 
en betydande miljöpåverkan. Kommunen ska även samråda med andra kommuner, 
länsstyrelser och andra myndigheter som kan antas bli berörda av planen eller programmet 
(MB 6 §).  

Undersökningen utgår även från miljöbedömningsförordning (2017:966) som innehåller 
bestämmelser om miljöbedömningar enligt 6 kap. miljöbalken.  
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Information om planen 

 
 

Detaljplan  

Handläggare Hanna Löfstrand 

Planskede Samråd 

Area Ca 5 100 m2 

Fastighetsbeteckning  Tärnsjö 25:1 och Tärnsjö 36:1 

Beskrivning av 
området 
 

Planområdet består av kvartersmark med ett flerbostadshus med 
lägenheter samt en komplementbyggnad. Utöver parkeringsyta 
består fastigheterna i övrigt av gräs, buskar och träd. 

Planens syfte Syftet är att möjliggöra uppförande av ett lägenhetshus med 8-10 
lägenheter. 
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Enligt Miljöbedömningsförordningen 5 §, planens talan för 
eller emot en betydande miljöpåverkan 
I vilken utsträckning…  
… anger planen förutsättningar 
för verksamheter eller åtgärder 
när det gäller lokalisering, typ 
av verksamhet, storlek eller  
driftsförhållanden eller genom 
att fördela resurser? 

Planförslaget anger endast förutsättningar för bostäder.  

... har planen betydelse för de 
miljöeffekter som 
genomförandet av andra planer 
eller program medför? 

Planförslaget påverkar inga eventuella miljöeffekter från andra 
planer eller program. 

… har planen betydelse för att 
främja en hållbar utveckling 
eller för integreringen av 
miljöaspekter i övrigt? 

Planens utförande skulle bidra till en hållbar utveckling genom att 
nya bostäder skapas i ett centralt läge i tätorten.   

… har planen betydelse för 
möjligheterna att följa  
miljölagstiftningen? 

I de efterföljande tabellerna redovisas på vilket sätt planförslaget 
påverkar miljölagstiftning som områdesskydd, miljökvalitetsnormer, 
kulturmiljöer och naturmiljöer (inkl ekosystemtjänster), samt på 
vilket sätt planförslaget ämnar följa gällande lagstiftning. 

 

Krav- och uteslutningstabell 
Nedan följer en krav- och uteslutningstabell för att reda ut om en undersökning eller strategisk 
miljöbedömning (SMB) ska genomföras eller inte (utifrån Naturvårdsverkets modell om strategisk 
miljöbedömning). Om någon av de första två parametrarna är aktuella behöver varken en undersökning 
eller en SMB inte utföras.  Om någon av de efterföljande parametrarna är aktuella ska en SMB utföras.  

Parameter Ja Nej 

Upprättas planen enbart av 
finansiella eller budgetära skäl? (MB 6 kap 3 §)  X 
Är det en plan som enbart tjänar för  
totalförsvar eller räddningstjänsten? (MB 6 kap 3 §)   X 
Kan genomförandet av planen omfatta verksamhet/åtgärd som  
kräver Natura 2000-tillstånd enligt 7 kap. 2 a § MB?  X 
Anger planen förutsättningar för att bedriva sådana verksamheter eller 
vidta sådana åtgärder som listas i 2 § 2 p. a-g eller som nämns i 6 § 
miljöbedömningsförordningen? 

 X 
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Undersökning av behovet av en strategisk miljöbedömning 
Enligt miljöbalken (1998:808) 6 kap. 6 § p. 1 ska kommunen identifiera omständigheter som talar för 
eller emot en betydande miljöpåverkan och därmed om en SMB behöver utföras eller inte.  
 
Förändringar i samband med ny detaljplan 
Parameter Ja Nej Ev. kommentar 
Påverkas stora orörda områden?  X  
Påverkas ekologiskt känsliga 
områden? (främst områden med 
instabila produktionsförhållanden 
och ogynnsamma 
återväxtförutsättningar, områden 
som inrymmer växt- och djurarter 
som är utrotningshotade samt 
områden i övrigt som är särskilt 
ömtåliga och som samtidigt 
inrymmer särskilda ekologiska 
värden) 

 X  

Ökar exploateringen? X  Ett nytt flerbostadshus med 8-10 lägenheter 
möjliggörs. 

Strider planen mot 
miljökvalitetsnormerna för luft? 

 X  

Strider planen mot 
miljökvalitetsnormerna för vatten? 

 X  

Förändras landskaps-/stadsbilden?  X  
Medför planen negativa effekter 
som gör att 
kompensationsåtgärder måste 
antas? 

 X  

Krävs anmälan eller tillstånd för 
inkluderande förslagna 
verksamheter inom planområdet? 

 X  

Påverkas den biologiska 
mångfalden och/eller 
ekosystemtjänster? 

X X Delar av fastigheten som idag består av 
fruktträd, buskar och gräsmatta kommer 
bebyggas. 

Betydande miljöpåverkan Nej 
 
Gällande reglering och skyddsvärden 
Parameter Stor 

påverkan 
Liten 
påverkan 

Ingen 
påverkan 

Ev. kommentar 

Riksintresse natur   X  
Riksintresse kulturmiljö   X  
Riksintresse friluftsliv   X  
Riksintresse rörligt friluftsliv   X  
Riksintresse vattenförsörjning   X  
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Riksintresse 
energidistributionsanläggningar 

  X  

Riksintresse vägar och järnvägar   X  
Riksintresse, områden med särskilda 
riktlinjer 

  X  

Riksintresse, värdefulla ämnen och 
mineral 

  X  

Nationalpark   X  
Naturreservat, kulturreservat   X  
Naturminne, kulturminne 
(fornlämningar, byggnadsminne, kyrka 
etc.) 

  X  

Natura 2000-områden   X  
Strandskydd, vattenskyddsområde   X  
Höga naturvärden (Biotopskydd, 
fågelskyddsområde samt hotade, 
fridlysta eller rödlistade arter) 

  X I anslutning till 
planområdet finns en 
allé. Planbestämmelser 
kommer införas för att 
säkerställa att denna 
inte påverkas negativt. 

Natur-/kultursamband, historiska 
samband 

  X  

Förändrad grönstruktur (enligt 
regionens grönstrukturplan) 

  X  

Jordbruks- och skogsmark   X  
Yrkesfisket, jaktmarker   X  
Regionala intressen (miljömål, 
planprogram) 

  X  

Kommunala intressen (miljömål, Andra 
DP, FÖP, ÖP, planprogram) 

  X  

Betydande miljöpåverkan Nej 
 
Miljöeffekter 
Parameter Stor 

påverkan 
Liten 
påverkan 

Ingen 
påverkan 

Ev. kommentar 

Mark  X  En ny bostadsbyggnad 
uppförs på befintlig 
trädgårdsmark. 

Vatten   X  
Klimat (ex. vind, temperatur)   X  
Föroreningar (mark, vatten och 
luft) 

  X  

Risk för översvämning, skyfall   X En dagvattenutredning 
görs under planarbetet för 
att säkerställa en säker 
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dagvattenhantering. 
Risk för ras, skred, erosion eller 
sedimentation 

  X  

Vegetation  X  Delar av en befintlig 
trädgårdstomt med träd 
och buskar bebyggs. 

Djurliv   X  
Miljöpåverkan på omgivningen   X  
Betydande miljöpåverkan Nej 
 
 
Hälsoeffekter 
Parameter Stor 

påverkan 
Liten 
påverkan 

Ingen 
påverkan 

Ev. kommentar 

Buller  X  8-10 nya lägenheter innebär 
en viss ökning av trafik i 
området. 

Vibrationer/skakningar   X  
Farligt gods   X  
Ljus    X  
Strålning   X  
Lukt   X  
Radon   X  
Elektromagnetiska fält   X  
Närhet till djurhållning   X  
Säkerhet (ex. brand, explosion)   X  
Hälsofara, säkerhet, olycksrisk   X  
Betydande miljöpåverkan Nej 
 
Hushållning med mark, vatten och andra resurser (hållbar resursanvändning) 
Parameter Stor 

påverkan 
Liten 
påverkan 

Ingen 
påverkan 

Ev. kommentar 

Mark och vattenanvändning   X Planområdet är en befintlig 
bostadsfastighet. 

Naturresurser  X   
Infrastruktur (transporter, 
energiförsörjning, VA, digitala 
förbindelser)  

  X Planområdet ligger inom 
befintlig infrastruktur. 

Rekreation och rörligt 
friluftsliv 

  X  

Offentlig och kommersiell 
service 

  X Ytterligare bostäder i 
centralt läge kan stärka den 
lokala servicen. 

Betydande miljöpåverkan Nej 
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Miljökvalitetsmål 
Parameter Stor 

påverkan 
Liten 
påverkan 

Ingen 
påverkan 

Ev. kommentar 

Begränsad klimatpåverkan   X  
Frisk luft   X  
Bara naturlig försurning   X  
Giftfri miljö   X  
Skyddande ozonskikt   X  
Säker strålmiljö   X  
Ingen övergödning   X  
Levande sjöar och vattendrag   X  
Grundvatten av god kvalitet   X  
Myllrande våtmarker   X  
Levande skogar   X  
Ett rikt odlingslandskap   X  
God bebyggd miljö   X Positiv påverkan då 

bebyggelsen sker inom 
befintliga strukturer. 

Ett rikt växt- och djurliv   X  
Betydande miljöpåverkan Nej 
 
Slutsats 
Planen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan. Detaljplanen möjliggör en ny byggnad med 
8-10 lägenheter inom befintliga strukturer. Den mark som tas i anspråk för den nya byggnaden består 
idag av en trädgård med gräs, buskar och träd. I väster gränsar planområdet till en allé vilken är 
skyddad genom det generella biotopskyddet enligt förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. Hänsyn till denna kommer tas i planen för att säkerställa att ny bebyggelse inte 
påverkar allén negativt. 
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Ks § 25 Dnr KS/2020:63 214 

Beslut om miljöbedömning för detaljplan DP 397 Tärnsjö 25:1 
och 36:1 Tärnsjö tätort 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Detaljplan DP 397 Tärnsjö 25:1 och 36:1 antas inte medföra en betydande miljöpåverkan. 

 

Sammanfattning 
En undersökning avseende strategisk miljöbedömning för plan har genomförts för DPä 402 enligt 
6 kap. miljöbalken (1998:808) för att undersöka om genomförandet av planen kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan (6 kap. 5 § MB). Därefter ska kommunen i ett särskilt beslut avgöra 
planens miljöpåverkan (6 kap. 7 § MB).  

Undersökningen utgår även från miljöbedömningsförordning (2017:966) som innehåller 
bestämmelser om miljöbedömningar enligt 6 kap. miljöbalken. Heby kommun har genomfört en 
undersökning om detaljplanen medför en betydande miljöpåverkan (6 kap. 6 § MB) och kommit 
fram till att denna detaljplan inte kan antas ge upphov till betydande miljöpåverkan. 

Kommunstyrelsen ska ta ett särskilt beslut i frågan inom ramen för samrådet, det vill säga innan 
planen tas ut på granskning, och beslutet görs tillgänglig för allmänheten (6 kap. 7 § MB). Det 
särskilda beslutet är juridiskt bindande för kommunen och kan inte överklagas. 

Länsstyrelsen tog del av miljöbedömningen i samrådet och delar kommunens bedömning att 
planförslaget inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 3 § MB 
samt 4 kap. 34 § PBL. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 11 januari 2022  
Undersökning av en strategisk miljöbedömning för plan 

 

Delges 
Mark- och planeringsenheten 

 

 
 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2020:63
HandlingsId: 2022:225
Datum: 2022-01-28



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-01-25 
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 2(2)

 

Heby kommun
Dnr: KS/2020:63
HandlingsId: 2022:225
Datum: 2022-01-28



 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE  1 (4) 

 
      - MARK OCH PLANERING - 
 

2022-03-18 Dnr 2020/63 
DP 397 

 

 

 

 

Förslag till ny detaljplan 

DP 397 Tärnsjö 25:1 och 36:1, Tärnsjö tätort 

Heby kommun, Uppsala län 

 

 

 

Granskningsutlåtande 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

Granskning Granskningstiden har varit mellan 2022-02-11 – 2022-03-04. Underrättelse om 
granskning har skickats till kända sakägare och remissinstanser. Underrättelsen 
har bland annat innehållit information om att planhandlingarna är tillgängliga 
på kommunens webbplats med adress dit samt vart man kan vända sig för att få 
planhandlingarna skickade till sig i pappersform. 

Detaljplanen genomförs med standardförfarande. 

Följande har delgivits underrättelse om granskning: 

 Länsstyrelsen 
 Lantmäteriet 
 Bygg- och miljönämnden 
 Tekniska enheten 
 Trafikverket 
 Region Uppsala 
 Vattenfall Eldistribution AB 
 Skanova 
 Sala Heby Energi AB 
 PostNord 

Yttranden Efter granskning av planförslaget enligt standardförfarande ska resultatet av 
detta redovisas i ett granskningsutlåtande. Detta ska redovisa de synpunkter 
som inkommit samt kommunens ställningstagande till synpunkterna och en 
motivering till dem.  

Totalt 9 yttranden har inkommit: 

 Länsstyrelsen 
 Lantmäteriet 
 Bygg- och miljönämnden 
 Region Uppsala 
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 Tekniska enheten 
 Vattenfall Eldistribution AB 
 Sala-Heby Energi Elnät AB 
 Sala-Heby Energi Värme AB 
 Trafikverket 

Respektive yttrande återges och bemöts nedan. Yttrandena i sin helhet finns att 
tillgå på kommunkontoret i Heby kommun. 

Länsstyrelsen Frågor som bevakas av Länsstyrelsen enligt 11 kap 10 § PBL  
Miljökvalitetsnormer (MKN) för grundvatten samt 
vattenskyddsområde 
I granskningshandlingarna tar kommunen upp att den ytliga avrinningen 
enligt SMHI:s modellerade tillrinningsområden sker västerut och att 
risken för olyckor bedöms som liten inom planområdet. Länsstyrelsen 
ser dock att kommunen inte gjort någon geohydrologisk utredning som 
beskriver vattnets tillrinning till grundvattentäkten. Länsstyrelsen 
menar därför att det kan finnas risk för att förorenat vatten kan komma 
att spridas till grundvattnet. Länsstyrelsen lyfte därför i samrådet att 
kommunen bör utföra en riskutvärdering med hänseende av 
olyckshändelser och konsekvenser av dessa där det finns risk att 
förorenat vatten, så som släckvatten vid brand, sprids till grundvattnet. 
Länsstyrelsen rekommenderar därför kommunen att planera för 
förebyggande åtgärder för att förbättra skyddet för grundvattnet, så som 
att planera för växtbäddar utmed fasad och/eller att leda vatten till 
magasin med tät botten för att kunna sanera vid händelse av brand. 
 
Övriga synpunkter 
Biotopskydd 
I granskningshandlingen är det tydligt att allén nu ingår i planområdet. 
Kommunen visar att de har för avsikt att bevara alléträden och 
säkerställa att trädens rötter inte ska komma till skada genom att lägga 
in prickmark i plankartan. I genomförandebeskrivningen saknar dock 
länsstyrelsen skadeförebyggande åtgärder för träden under 
genomförandetiden. Detta bör finnas med för att de som genomför 
planen på ett tydligt sätt ska informeras om det gällande skyddet för 
träden samt planera in nödvändig hänsyn. 
 

Kommentar: Avsnittet om MKN grundvatten och VSO utvecklas i planbeskrivningen. 

Planbeskrivningen kompletteras med information om förebyggande åtgärder som 
bör vidtas för träden under genomförandetiden. 

Lantmäteriet Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-02-07 och 
2022-02-08) har följande noterats:  
 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  
 
PLANKARTAN (U-OMRÅDE)  
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Beteckningen U1 ligger på gränsen mellan två olika egenskapsområden i 
plankartan. För att undvika risken för misstolkning avseende vilket 
område som avses skulle det kunna göras tydligare i plankartan vilket 
egenskapsområde som U1 avser.  
 
Delar av planen som skulle kunna förbättras  
(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom 
Lantmäteriets lagstadgade bevakningsområden, men som enligt 
Lantmäteriet skulle förbättra detaljplanen.)  
 
PLANKARTAN (HIEARKI FÖR PLANBESTÄMMELSERNA, BAKGRUNDKARTA)  

Användning av allmän plats bör flyttas högre upp i listan för 
planbestämmelserna för att följa den hierarkiska ordningen av 
bestämmelser i en detaljplan.  
Förklaringarna i teckenförklaringen till bakgrundskartan skulle kunna 
ses över för att underlätta läsbarheten. 
  
KONSEKVENSER AV PLANLÄGGNINGEN  

Det är viktigt för allmänheten att det går att förstå konsekvenserna av 
planläggningen. På sidan 4 i planbeskrivningen kan det förtydligas att 
gällande detaljplan DP 45 så fortsätter den att gälla som tidigare utanför 
det nu aktuella planområdet. Detta kan till exempel beskrivas genom en 
text i stil med ”Om föreslagen detaljplan antas och får laga kraft upphör 
tidigare detaljplan att gälla inom planområdet, men fortsätter att gälla 
som tidigare utanför det nu aktuella planområdet.” 
 

Kommentar: Vilket egenskapsområde beteckningen u1 avser tydliggörs i plankartan.  
Listan över planbestämmelser uppdateras så att användning av allmän platsmark 
flyttas högre upp i listan. Förklaringen i teckenförklaringen till bakgrundskartan 
förtydligas. 
 
Planbeskrivningen förtydligas enligt önskemål. 
 

Region Uppsala Trafik och samhälle har inga synpunkter. 

Kommentar: Noteras. 

 
Bygg- och 
miljönämnden 

Bygg- och miljönämnden har för samråd fått ett förslag till detaljplan för 
DP 397 i Tärnsjö, Heby kommun. Detaljplanen görs med 
standardförfarande och är nu utskickad på granskning till 2022-03-04.  
 
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.  
 
Bygg- och miljönämnden kan konstatera att de synpunkter som 
framfördes i samrådsskedet nu är hanterade och ställer sig därmed 
positiv till förslaget. Nämnden vill dock framföra att hänsyn behöver tas 
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till de föreslagna nya moderna vattenskyddsföreskrifterna som ännu inte 
är fastställda av länsstyrelsen. Dessa skiljer sig en del från befintliga 
föreskrifter. 
 

Kommentar: Detaljplanen kan inte ta hänsyn till föreskrifter som inte är fastställda än, 
däremot förtydligas i planbeskrivningen vilka konsekvenser dessa kan få för 
fastigheten med de föreslagna formuleringar i de kommande föreskrifterna. 
 

Tekniska enheten Tekniska enheten har inget att erinra utöver de synpunkter som 
redovisades i samband med samråd 2021-11-18. 
 

Kommentar: Noteras 
 

Vattenfall eldistribution 
AB 

Vattenfall Eldistribution AB noterar att tidigare yttrande har beaktats 
och har inget mer att tillägga. 

Kommentar: Noteras 
 

Sala-Heby Energi AB, 
Elnät 

Sala-Heby Energi Elnät AB har inga synpunkter på utformandet av 
detaljplanen.  

Vi har ingen infrastruktur i området. 

Kommentar: Noteras 
 

Sala-Heby Energi AB, 
Värme 

Sala-Heby Energi AB har stamledning för fjärrvärme med tillräcklig kapacitet i 
närheten, där anslutning är möjlig. 
 
I övrigt har Sala-Heby Energi AB (avd. Värme) inget att erinra. 
 

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med information om möjlig anslutning till 
fjärrvärme.  
 

Trafikverket Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett lägenhetshus på 2 våningar med 
komplementbyggnader. Angränsande till planområdet går allmän statlig väg 855 
och 856. Vägarna har uppmätta trafikflöden på 811 fordon/dygn enligt mätning 
gjord 2018. Högsta tillåtna hastighet på platsen är 30 km/h. 

Trafikverket har inget att erinra mot att detaljplanen antas. 

Kommentar: Noteras  
 

  

 

 

FÖR MARK- OCH PLANERINGSENHETEN 

  Hanna Löfstrand, planarkitekt, Heby kommun 
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Dnr 2020/63  
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Detaljplan för Tärnsjö 25:1 och 36:1,  

DP 397 
Heby kommun, Uppsala län 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Samrådsredogörelse  

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Samrådet Samrådstid för planförslaget var under perioden 2021-10-22 – 2021-11-

19. Förslaget har tillställts samrådskretsen genom utskick samt varit 

tillgängligt på kommunens webbplats.  

Följande har delgetts planförslaget skriftligen (e-post eller brev):  

- Länsstyrelsen 

- Lantmäteriet 

- Bygg- och miljönämnden 

- Räddningstjänsten Sala Heby 

- Trafikverket 

- Tekniska enheten 

- Region Uppsala 

- Vafab Miljö 

- Vattenfall Eldistribution AB 

- Skanova och Telia Sonera Nät/Produktion 

- Liden Data Internetwork AB 

- 3G Infrastructure Services AB 

- Kommunala pensionärsrådet 

- PostNord 

- Hyresgästföreningen 

- Naturskyddsföreningen 

- Hebyfastigheter AB 

- Hebygårdar 

- Huddunge Telekom 

- AT Installation 

- IP Only 

- Sala Heby Energi AB  

- HebyNet 

- Villaägarna Sala-Heby 

- Ägare till berörda fastigheter i och intill planområdet (kända 

sakägare). 

 

Efter samråd om planförslag enligt standardförfarande ska resultatet av 

detta redovisas i en samrådsredogörelse. Denna ska redovisa de 
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synpunkter som inkommit samt kommunens ställningstagande till 

synpunkterna och en motivering till dem. 

 

Yttranden Totalt 11 yttranden har inkommit.  

Nedanstående instanser har inkommit med yttranden:  

- Bygg- och miljönämnden 

- Lantmäteriet 

- Länsstyrelsen  

- Region Uppsala 

- Skanova 

- Vattenfall 

- Tekniska enheten 

- Trafikverket 

- Vafab Miljö 

- PostNord 

- Villaägarna i Sala-Heby 

 

Respektive yttrande återges och bemöts nedan. Yttrandena i sin helhet 

finns att tillgå på kommunkontoret i Heby kommun. 

 

 

Bygg- och 
miljönämnden 

Bygg- och miljönämnden har för samråd fått ett förslag till detaljplan för DP 

397 i Tärnsjö, Heby kommun. Detaljplanen görs med standardförfarande och är 

nu utskickad på samråd till den 19 november 2021. 

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. 

 

Bygg- och miljönämnden har gått igenom förslaget till detaljplan och anser att 

det är positivt att planändringen genomförs för att möjliggöra det planerade 

flerbostadshusprojektet och även fullfölja det ännu pågående arbetet med den 

gamla järnhandeln. Nämnden har inga erinringar mot planen men lämnar 

följande synpunkter. 

 

Planområdet som föreslås för Tärnsjö 25:1 och 36:1 är beläget inom sekundär 

skyddszon för vattenskyddsområdet Norråsbo Tärnsjö. Planområdet omfattas 

därmed av de föreskrifter som finns kopplat till vattenskyddsområdet. I 

föreskrifterna anges bland annat att följande gäller: "Förbud mot utsläpp på 

marken, i grunden eller i diken och annat vattenområde av avloppsvatten från 

bebyggelse, industri eller därmed jämförbar anläggning, t.ex. 

ensilageanläggning, såvida icke sådana skyddsanordningar vidtages som 

kommunen kan godtaga". I dagvattenutredningen anges att avledningen av 

dagvatten via dagvattenanläggningar innan infiltration i mark är en tillräcklig 

skyddsanordning, och att dagvattenanläggningar inte behöver vara täta. 

Miljöenheten vill att det förtydligas att bygg- och miljönämnden i Heby 
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kommun är den tillsynsmyndighet som fattar beslut om föreslagna 

skyddsanordningar är tillräckliga eller inte. 

 

Vidare anges i dagvattenutredningen att grundvattenförekomsten inte kommer 

att påverkas av exploateringen med hänvisning till att den ytliga avrinningen 

sker västerut. Miljöenheten önskar en tydligare beskrivning av hur man 

kommit fram till denna slutsats, exempelvis om det finns några undersökningar 

gjorda. Miljöenheten vill också betona vikten av att diket och makadamdiket 

som planeras bör vara dimensionerade för att kunna ta emot skyfall 

(100-årsregn). 

 

På fastigheterna har det tidigare funnits industri och bensinstation. 

Miljötekniska markundersökningar är genomförda och påträffade föroreningar 

har påträffats. En anmälan ska ha inkommit och handlagts av miljöenheten 

innan byggstart, enligt 28§ förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd. 

 

Bygg- och miljönämnden finner beräkningarna gällande buller i 

planbeskrivningen daterad den 20 oktober 2021 som rimliga. Det vore dock 

lämpligt om det tydligare kunde framgå av planbeskrivningen om gällande 

riktvärden vid fasader och uteplatser uppnås. 

 

Kommentar Planbeskrivningen förtydligas gällande att bygg- och miljönämnden är den 

tillsynsmyndighet som fattar beslut om föreslagna skyddsanordningar är 

tillräckliga eller inte. 

Planbeskrivningen kompletteras även med en tydligare beskrivning gällande 

hur dagvattenutredningen har kommit fram till att den ytliga avrinningen sker 

västerut.  

I dagvattenutredningen ges förslag på hur ett skyfall kan hanteras inom 

planområdet. Exakt dimensionering och utformning regleras inte i detaljplanen 

utan löses i bygglovsskedet. 

Avsnittet om buller i planbeskrivningen utvecklas enligt önskemål i yttrandet. 

 

Lantmäteriet Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2021-10-20) har 

följande noterats:  

 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  

 
STÄNGSELKRAV / UTFARTSFÖRBUD INTE OK I PLANOMRÅDESGRÄNS  

På plankartan finns en sträcka med utfartsförbud utlagd i planområdesgränsen. 

Utfartsförbud får enligt 4 kap. 9 § PBL endast läggas mot allmänna platser. 

Detta innebär att det inte är möjligt att lägga denna typ av bestämmelse i en 

planområdesgräns av följande skäl: I en planområdesgräns går det inte att 

säkerställa att det är allmän plats eller även i fortsättningen kommer att vara 

allmän plats i den angränsande planen. Bestämmelsen reglerar dessutom 

indirekt något som ska gälla för området utanför det i planförslaget aktuella 

planområdet vilket inte är tillåtet, se sidan om stängsel och utfart i PBL 
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Kunskapsbanken.  

 

Kommunen kanske kan utforma plankartan/planområdet på ett annat sätt för att 

undvika dessa problem eller undvika att reglera utfartsfrågan? Lantmäteriet 

noterar att i vissa planer har liknande problem lösts genom att kommunen har 

utökat planområdet med en remsa bestående av några meter allmän plats 

utanför utfartsförbudet.  

 
Delar av planen som skulle kunna förbättras  

(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom 

Lantmäteriets lagstadgade bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet 

skulle förbättra detaljplanen.)  

 
FASTIGHETSGRÄNS MED OSÄKERT LÄGE I ANSLUTNING TILL KVARTERSMARK  

I planförslaget har kvartersmark lagts ut i direkt anslutning till gränserna mot 

Nora Prästgård 2:1 och 3:20. I registerkartan finns inte några inmätta 

gränspunkter angivna längs gränserna mot dessa fastigheter avseende södra 

gränsen (vid Kyrkvägen) och östra gränsen (vid Metallvägen). Det framgår inte 

heller om kommunen gjort några inmätningar inför planarbetet. Lantmäteriet 

vill påminna om att detaljplanen inte påverkas om gränserna visar sig ha ett 

annat läge. 

 

Kommentar Planområdet utökas med några meter gata intill gränserna med utfartsförbud. 

Planbeskrivningen kompletteras med ytterligare information om 

fastighetsgränsernas osäkra läge. 

 

Länsstyrelsen Överensstämmelser med översiktsplanen 
Markanvändningen överensstämmer med översiktsplanens intentioner för 

området. 

 

Undersökning 
Kommunen har även översänt undersökning om betydande miljöpåverkan. 

Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att rubricerad detaljplan inte 

kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 3 § MB 

samt 4 kap. 34 § PBL. 

 

Frågor som bevakas av Länsstyrelsen enligt 11 kap 10 § PBL 
 
Miljökvalitetsnormer för grundvatten och ytvatten (MKN) samt 
vattenskyddsområde  
Enligt 2 kap. 10§ PBL ska miljökvalitetsnormerna följas vid planläggning. I 

planbeskrivningen saknas redovisningar av hur detaljplanen ska genomföras 

med hänsyn till dessa. Kommunen måste därför redovisa detta i det fortsatta 

arbetet. 

 

Länsstyrelsen bedömer att området ingår i den yttre skyddszonen för det 

förslagna vattenskyddsområdet, till skillnad från kommunen som har bedömt att 

det inte gör det. Dock är det länsstyrelsen som slutligen avgör detta eftersom 
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kommunen själva valt att inte fatta beslut om vattenskyddsområdet. Kommunen 

behöver förhålla sig till de nuvarande bestämmelser i planarbetet då de gäller 

fram tills att det fattats beslut om nya föreskrifter och ny avgränsning för 

vattenskyddsområdet. Kommunen behöver ta höjd för att området fortsatt 

kommer att omfattas av vattenskyddsområde och att föreskrifter kan komma att 

skärpas. 

 

Kommunen har konstaterat att området till viss del är förorenat och att det ska 

saneras. Exploateringen och föroreningsgrad kan komma att behöva prövas om 

avsteg behöver göras från vattenskyddsföreskrifter. Länsstyrelsen anser dock att 

det är viktigt att kommunen planerar för mer omfattande försiktighetsåtgärder. 

 

Området består av postglacial sand vilket kan komma att kräva 

brandskyddszoner för den bebyggelse/ytor som planeras. Detta kan komma att 

ställas som krav i en eventuell prövning om avsteg från kommande föreskrifter 

behövs. Oavsett vilka föreskrifter som kommer vara gällande i framtiden bör 

skyddszoner utformas på ett sätt som inte förorenar grundvattnet vid 

olyckshändelse med tanke på jordart på platsen och att grundvattnet har hög 

sårbarhet (SGU) inom större delen av planområdet. Riskutvärdering bör 

genomföras för de planerade åtgärderna där dagvattenhanteringen även tar höjd 

för olyckshändelser inom samtliga ytor. 

 
Hälsa och säkerhet 
Förorenad mark 
Länsstyrelsen ser positivt på den tidiga dialog som förts med kommunens 

miljöenhet inför framtagandet av de marktekniska undersökningarna. 

Länsstyrelsen instämmer med att saneringsåtgärder ska vidtas för att säkerställa 

en föroreningsnivå som inte överstiger KM (känslig markanvändning) och vid 

behov eller misstanke om förorening så bör ytterligare provtagning genomföras.  

 

Om en förorening eller åtgärd medför risk för ökad spridning och exponering 

ska samråd och i vissa fall anmälan ske till tillsynsmyndigheten (i de flesta fall 

kommunens miljöenhet). Länsstyrelsen instämmer med kommunens bedömning 

att en anmälan enligt 28§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd (1998:899) ska göras till tillsynsmyndigheten innan markarbete 

startar. Den som vidtar en åtgärd, till exempel genom att schakta inom ett 

förorenat område, kan få ett ansvar för åtgärder. Kontakt ska tas med 

tillsynsmyndigheten om det upptäcks föroreningar i samband med en åtgärd, till 

exempel en schaktning eller genom den kontinuerliga provtagningen. 

 

Övriga synpunkter 
Gestaltning av bebyggelse 
Länsstyrelsen uppmanar kommunen att överväga hur ny byggnation utformas 

även i mindre tätorter. I denna plan borde den nya byggnationen gestaltas så det 

underordnar sig miljön i Tärnsjö. 

Biotopskydd 
Angränsande till planområdet finns en allé. Hur nära denna allé 

fastighetsgränsen går är oklart då fastighetsgränserna har en viss osäkerhet, se 

mer om detta under plantekniska synpunkter. Alléer som omfattas av följande 
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definition är skyddade enligt det generella biotopskyddet (7 kap 11 § MB):  

 

Lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd 

längs en väg eller det som tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet 

landskap. Träden ska till övervägande del utgöras av vuxna träd. 

 

Inom ett sådant biotopskyddsområde får inte åtgärder vidtas som kan skada 

naturmiljön, exempelvis nedtagning av träd, rot- eller stamskador på grund av 

anläggningsarbete etcetera. Det är viktigt att byggnaderna placeras och 

utformas på sådant sätt att anläggningstekniska svårigheter inte uppstår på 

grund av träden när planen ska genomföras. Trädens rotsystem är känsligt för 

sammanpackning och uppställningsplatser ska därför placeras utanför område 

med trädrötter och körning med tunga fordon ska undvikas i nära anslutning till 

den skyddade biotopen.  

 

Det är positivt att marken som angränsar till marken där den befintliga allén 

utmed Stationsgatan står, försetts med prickmark för att säkerställa tillräcklig 

droppzon runt träden. Om kommunen mäter in fastighetsgränsen och reviderar 

planområdet något och det då visar sig att alléträden ligger inom planområdet 

anser Länsstyrelsen att alléträden med fördel ska markeras på plankartan och 

förses med avverkningsförbud, för att tydliggöra att träden kräver särskild 

hänsyn.  

 

Länsstyrelsen upplyser kommunen om att planen inte kan genomföras i de delar 

där biotopskydd råder, utan dispens från biotopskyddet. I första hand ska alltid 

möjligheten att bevara alléträden utredas. Länsstyrelsen anser att alléträd som 

måste tas ner (där särskilda skäl finns) ska ersättas med minst lika många träd 

av så lika trädslag som möjligt. Detta beskrivs i ansökan om dispens, men 

behöver även förankras i planen. Vid avverkning av värdefulla äldre träd ska 

den förlorade livsmiljön kompenseras ytterligare genom exempelvis 

faunadepåer, mulmholkar, insektshotell, fågel- och fladdermusholkar etcetera.  

 

Länsstyrelsen vill påminna om att biotopskyddet är en förbudslagstiftning på 

samma sätt som strandskyddet och det behövs särskilda skäl för att dispens ska 

kunna medges. Vidare ska sådana skadeförebyggande och kompenserande 

åtgärder vidtas att biotopskyddets syfte inte motverkas för att dispens ska kunna 

meddelas. Om dispens inte meddelas finns risk att planen inte kan genomföras. 

 

Skadeförebyggande åtgärder för kvarvarande träd behöver också hanteras inom 

ramen för planprocessen samt tydligt framgå i genomförandebeskrivningen. 

 
Plantekniska synpunkter 
Det saknas en uppdelning av egenskapsbestämmelser och administrativa 

bestämmelser på plankartan. För att tydliggöra plankartan behöver kommunen 

lägga till en rubrik för administrativa bestämmelser. Under administrativa 

bestämmelser ska tex sådant som huvudmannaskap, genomförandetid, ändrad 

lovplikt, villkor för lov eller startbesked, markreservat för allmännyttiga 

ändamål eller gemensamhetsanläggningar, fastighetsindelning, 

rättighetsindelning och strandskydd tas upp.  
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Länsstyrelsen vill påminna kommunen att vid planläggning av mark där 

fastighetsgränser har ett osäkert läge kan göra att till exempel kvartersmark 

hamnar på allmän plats eller vice versa, och att detaljplanen i ett senare skede 

måste anpassas till fastighetsgränsernas rätta läge. Det vore därför fördelaktigt 

att gränserna utreds. 

 

Kommentar Avsnittet om miljökvalitetsnormer utvecklas i planbeskrivningen enligt 

Länsstyrelsens yttrande. 

I planbeskrivningen redogörs både för gällande vattenskyddsområde och det 

nya föreslagna. Dagvattenutredningen är baserad på gällande föreskrifter. 

Detaljplanen kan dock inte ta höjd för att föreskrifterna eventuellt kan komma 

att skärpas i framtiden då det inte är något som är beslutat idag. 

Risken för olyckor inom planområdet bedöms som så liten att en 

riskutvärdering inte är motiverad. De risker som kan uppstå i samband med 

byggnationen hanteras i bygglovsskedet. Planbeskrivningen kompletteras med 

denna information. 

Angående gestaltning av bebyggelsen regleras detta genom plan- och 

bygglagen 2 kap. I plankartan finns inga bestämmelser som reglerar 

utformningen med syfte att reglera gestaltningen utan detta är något som 

hanteras i bygglovsskedet. 

Då planområdet utökas med några meter gata på den västra sidan kommer 

alléträden ingå i planområdet. Information om att dessa är skyddade genom det 

generella biotopskyddet finns i planbeskrivningen. 

I Boverkets föreskrifter om detaljplan (2020:5) finns inga administrativa 

planbestämmelser. Det som tidigare var administrativa bestämmelser är 

numera egenskapsbestämmelser. 

Angående fastighetsgränsernas kvalitet förtydligas planbeskrivningen med 

information om detta. 

 

Tekniska enheten Tekniska enheten har inget att erinra.  

 

Upplysningsvis kan ytterligare anläggningsavgift för VA komma att debiteras 

fastighetsägaren. 

Kommentar Noteras.  

 

Trafikverket Samråd gällande detaljplan för Tärnsjö 25:1 och 36:1, Heby kommun 

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett lägenhetshus på 2 våningar. 

Angränsande till planområdet går allmän statlig väg 855 och 856. Vägarna har 

uppmätta trafikflöden på 811 fordon/dygn enligt mätning gjord 2018. Högsta 

tillåtna hastighet på platsen är 30 km/h. 

 

Trafikverket har inget att erinra i ärendet. 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2020:63
HandlingsId: 2022:248
Datum: 2022-02-10
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Kommentar Noteras. 

 

Region Uppsala  Trafik och samhälle har inga synpunkter på planförslaget. 

Kommentar Noteras.  

 

Skanova Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet 

 

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i 

nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i sam-

band med flyttning. 

 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 

möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden 

även bekostar den. 

 

Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på 

plankartan. 

Kommentar Planbeskrivningen kompletteras med information om Skanovas telekablar och 

konsekvenser om kablarna påverkas av exploateringen enligt yttrandet. 

 

Vattenfall Vattenfall Eldistribution AB, nedan Vattenfall Eldistribution har inom området för 

aktuell detaljplan elnätsanläggningar bestående av 12 kV markkabel, röd streckad 

linje i kartan nedan, 0,4 kV markkabel, blå streckad linje, samt 0,4 kV kabelskåp, 

svarta rektanglar. 

 

Befintlig nätstation vid kyrkvägen kommer att klara av att leverera el till de nya 

bostäderna. 

Däremot kommer en ny frambyggnad av kablar krävas för matning till fastigheten. 

Längs med Kyrkvägen och Stationsgatan till området. Vattenfall Eldistribution 

önskar bli kontaktade i ett så tidigt skede som möjligt vid markprojekteringen för 

att tillgodose området med el. 

 

Nya byggnader ska hålla ett avstånd om 5 meter till 12 kV markkabel samt 3 meter 

till 0,4 kV markkabel. 

 

Vattenfall Eldistribution vill informera om följande: 

 En eventuell flytt/förändringar av befintliga elnätanläggningar utförs av 

Vattenfall Eldistribution, men bekostas av exploatören. 

 Offert på eventuella el-serviser, både byggkraft och permanent servis, 

beställs via https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/ eller på 

telefon: 020–82 10 00. 

 Vid eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta 

beställs via Post och telestyrelsens www.ledningskollen.se 

 När du ska bygga, fälla träd, schakta eller spränga nära våra ledningar så 

Heby kommun
Dnr: KS/2020:63
HandlingsId: 2022:248
Datum: 2022-02-10
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glöm inte att beställa bevakning. Då är vi med på plats under arbetets gång 

och ser till att inga skador uppstår. Formulär: 

https://www.vattenfalleldistribution.se/foretag/kundservice/formular/bestal

l-bevakning/ 

 Flytt av anläggning: 

https://www.vattenfalleldistribution.se/foretag/kundservice/formular/flytta-

anlaggning-offert/ 

 Vid ny infart till fastigheten skall befintlig markkabel förläggas i rör, 

bekostas av exploatören. Detta beställs samtidigt som beställning av el-

serviser. 

 Befintliga elnätanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av 

plangenomförandet.  

 Någon anläggning, tex byggnad, får inte uppföras invid eller över 

elnätanläggning tillhörande Vattenfall Eldistribution så att gällande 

säkerhetsavstånd inte hålls. 

 
 

Kommentar I ytterligare dialog med Vattenfall har framkommit att u-område inte behövs för 

markkablarna som går in på fastigheten. Plankartan kompletteras dock med ett u-

område för markkabeln som går längs Stationsgatan. 

Vafab Miljö VafabMiljö har tagit del av rubricerat ärende och har inga synpunkter på 

planförslaget. 

 

Kommentar Noteras. 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2020:63
HandlingsId: 2022:248
Datum: 2022-02-10
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PostNord PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten 

vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och 

standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord 

samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella området. 

 

PostNord har inget att anmärka och godkänner härmed den föreslagna detaljplanen 

2020/63. 

 

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog 

gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation och 

förändring av befintlig detaljplan. 

 

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till 

adressen. 

 

Kommentar Noteras. 

  

Villaägarna i Sala-
Heby 

Villaägarna i Sala-Heby har tagit del av detaljplanen avseende DP 397 Tärnsjö 

25:1 och 36:1  och har inget att erinra eller tillägga. 

Kommentar Noteras. 

 

 

För Mark- och planeringsenheten 

Hanna Löfstrand 

Planarkitekt  

Heby kommun
Dnr: KS/2020:63
HandlingsId: 2022:248
Datum: 2022-02-10
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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. 

Heby kommun
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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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Datum   
2022-05-23                           

 Diarienr/Dplankod 
 /Ärendebeteckning/  

  

     
Postadress Besöksadress Telefon Internet Bankgiro Org.nr 

www.heby.se 366-5114 212000-2049 Heby kommun 
744 88 Heby 

Tingsgatan 11 0224-360 00 

information@heby.se 

 
Kommunstyrelsen 
Central förvaltning 
Bo Strömquist 
Ekonomichef 
bo.stromquist@heby.se 

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Kvartalsrapport per 31 mars 2022 – hela 
kommunkoncernen 
 
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. 

 
Förslag till 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 



Datum  

 

2022-05-23 
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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. 
  
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. 
 
 
Utredning 
Ks §  
Ubn § 
Sbn § 
Von § 
Ks § 
Kfn § 
Kvartalsrapport per 31 mars 2022 
 
 
 
I tjänsten 
Bo Strömquist 
Ekonomienheten 
 
Delges: 
Utbildningsnämnden 
Ekonomichef
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Datum   
2022-05-23                             

 Diarienr/Dplankod 

 
 

 

     
Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org.nr 

www.heby.se 366-5114 212000-2049 Heby kommun 
744 88 Heby 

Tingsgatan 11 0224-360 00 0224-301 94 
information@heby.se 

 
Utbildningsnämnden 
 
 

 
Utbildningsnämnden 
Barn och Utbildningsförvaltningen & Central förvaltning 
Karin Österlund & Sofia Fågelsbo 
Kvalitescontroller & Ekonomisk controller  
Karin.Osterlund@heby.se Sofia.fagelsbo@heby.se 
 

 

 

Fördjupad redovisning av åtgärdsplaner UBN 
 
Förslag 
Utbildningsnämnden beslutar  
Skriv förslag till beslut här   
 
Sammanfattning 
Underskottet för Harbo och Vittinge skolor beror i stora drag på att klasserna är små 
och att få elever ska täcka kostnaderna för den organisation som krävs för att möta 
skollagens krav på verksamheten.  
 
Harbo skola minskar antalet årsarbetare med två (2) inför läsårsstarten 22/23 i 
enlighet med uppdrag från förvaltningschef (motsvarar 10 % av organisationen). Ingen 
sammanslagning av klasser är planerad till detta läsår men en plan för verksamhetens 
organisation samt antalet klasser för kommande läsår är under utredning. 
Organisationen för läsåret 23/24 och beräknad besparing av denna förändring 
presenteras för Utbildningsnämnden i samband med rapporteringen av tertial 2 
(oktober 2022). Baserat på lagd budget 2022 skulle en personalminskning 
motsvarande underskottet innebära att organisationen skulle minska med 6,7 
årsarbetare (34 % av organisationen). 
 
Vittinge skola har övertalighetsrapporterat 1,8 årsarbetare under våren 2022 och 
minskar sin organisation med 20 % från och med början av augusti 2022. 
Förskoleklassen och årskurs 1 kommer att slås ihop till en klass vid läsårsstart 22/23. 
För årskurs 2 och 3 pågår arbetet fortfarande med att se över organisationen. Vid 
prognosen gjordes en ny uppskattning på elevantalen under 2022 och verksamheten 
ser ut att ta emot färre barn till hösten än beräknat i budget. Organisationen för läsåret 
23/24 och beräknad besparing av denna förändring presenteras för 
Utbildningsnämnden under hösten 2022. Baserat på lagd budget 2022 skulle en 
personalminskning motsvarande underskottet innebära att organisationen skulle 
minska med 3,5 årsarbetare (40 % av organisationen). 
 
För Centrum för livslångt lärande krävs en utredning för att fastställa rimliga 
kostnadsnivåer innan det går att avgöra om verksamheten är underfinansierad eller 
behöver effektiviseras.  
 
Volymökningarna i förskolan beror på en differens i prognos och utfall. Förvaltningens 
bedömning är att differensen till största delen kan hänvisas till tillfälliga statistiska 
avvikelser och att sannolikheten är låg för fortsatta liknande avvikelser.  
 
Ett stort intag av nya elever inom grundsärskolan förväntas till hösten 2022. Det är 
svårt att uppskatta kostnad då bedömningar av vilken ersättningsnivå (av 4) eleverna 
kommer hamna inom inte är fastställda. I prognosen är det räknat på ett intag av fem 
nya elever med ersättningsnivå 2. Kostnaden är redovisad under ansvar 70000 
(utbildningsnämnden) i prognosen. 
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När det gäller gymnasieskolan finns inga möjligheter att åtgärda det prognostiserade 
underskottet 2022 då Heby kommun är skyldiga att erbjuda gymnasieutbildning och 
inte själva bedriver verksamheten. Den föreslagna åtgärden inför kommande budgetår 
är en justering av tilldelningen i budgetram för att täcka den faktiska kostnaden för köp 
av verksamhet.  
 
Kostnaden för skolskjuts beräknas avvika mot lagd budget med 1,2 miljoner kronor. 
Detta beror på indexjusteringar på grund av ökade drivmedelskostnader. 
Förvaltningen bedömer att detta är en kostnad som inte kan påverkas då 
drivmedelskostnaden är beroende av det rådande världsläget. Elevers rätt till 
skolskjuts regleras i skollagen och är inte något som huvudmannen kan välja bort. 
 
Utredning 
Enligt uppdrag från Kommunstyrelsen (Dnr KS 2022:11) redovisar 
Utbildningsnämnden härmed en fördjupad åtgärdsplan med anledning av den 
ekonomiska obalansen.  
 
I Bilaga 1. Utbildningsnämndens kärnuppdrag återfinns underlag gällande 
utbildningsnämndens olika verksamheter (observera att underlaget inte är 
heltäckande utan tar med de största delarna).  
 
Sammanfattning av underskott för Utbildningsnämndens verksamheter 
 
Harbo skola 
Underskottet för Harbo skola beror i stora drag på att klasserna är små och att få elever 
ska täcka kostnaderna för den organisation som krävs för att möta skollagens krav på 
verksamheten.  
 
Harbo skola minskar antalet årsarbetare med två (2) inför läsårsstarten 22/23 i 
enlighet med uppdrag från förvaltningschef (motsvarar 10 % av organisationen). Ingen 
sammanslagning av klasser är planerad till detta läsår men en plan för verksamhetens 
organisation samt antalet klasser för kommande läsår är under utredning. 
Organisationen för läsåret 23/24 och beräknad besparing av denna förändring 
presenteras för Utbildningsnämnden i samband med rapporteringen av tertial 2 
(oktober 2022). 
 
Baserat på lagd budget 2022 skulle en personalminskning motsvarande underskottet 
innebära att organisationen skulle minska med 6,7 årsarbetare (34 % av 
organisationen). 
 
Vittinge skola 
Precis som för Harbo skola beror underskottet i Vittinge skola i stora drag på att 
klasserna är små och att få elever ska täcka kostnaderna för den organisation som krävs 
för att möta skollagens krav på verksamheten.  
 
Vittinge skola har övertalighetsrapporterat 1,8 årsarbetare under våren 2022 och 
minskar sin organisation med 20 % från och med början av augusti 2022. 
Förskoleklassen och årskurs 1 kommer att slås ihop till en klass vid läsårsstart 22/23. 
För årskurs 2 och 3 pågår arbetet fortfarande med att se över organisationen. Vid 
prognosen gjordes en ny uppskattning på elevantalen under 2022 och verksamheten 
ser ut att ta emot färre barn till hösten än beräknat i budget. Bedömningen nu är att 
verksamheten tar emot 14 procent färre barn i grundskolan och att fritids inte kommer 
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ha lika stora antal som budgeterat, tillsammans gör det bortfallet att man får in 0,4 
miljoner kronor mindre i skolpengsintäkt. På grund av minskade intäkter blir inte 
genomförda organisatoriska förändringar och kostnadsminskningar synliga i det 
ekonomiska resultatet under 2022. Organisationen för läsåret 23/24 och beräknad 
besparing av denna förändring presenteras för Utbildningsnämnden under hösten 
2022. 
 
Baserat på lagd budget 2022 skulle en personalminskning motsvarande underskottet 
innebära att organisationen skulle minska med 3,5 årsarbetare (40 % av 
organisationen). 
 
Centrum för livslångt lärande 
De senaste åren har förvaltningen och Ekonomienheten arbetat med 
resursfördelningen inom Utbildningsnämnden. Genom att arbeta fram en ny 
skolpengsmodell för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, 
fritidshem och grundsärskola har både processen för resursfördelning och uppföljning 
löpande under året underlättats. Därtill har åtgärder för enheter som inte har en budget 
i balans kunnat identifieras och verkställas. År 2022 är detta arbete synligt då samtliga 
förskolor samt majoriteten av grundskolorna har en budget i balans (undantaget de 
mindre skolorna Harbo och Vittinge). Gällande Centrum för livslångt lärande (CLL) så 
påbörjades en liknande process år 2021 med syftet att säkerställa en rimlig 
kostnadsnivå och därmed budgetram för dessa verksamheter. Under arbetet med att 
finna rimlig kostnadsnivå bedömde förvaltningen att utredningen var för omfattande 
och Barn- och utbildningsförvaltningen har därför bett central förvaltning och 
ekonomienheten om utökat stöd med att avsluta utredningen. I dagsläget är det därför 
svårt att avgöra om CLL har en tillräcklig budgetram eller om åtstramningar behöver 
göras. Detta särskilt då de statliga kraven på verksamheterna och kommunen som 
huvudman ökat under de senaste åren utan att följas av statliga ekonomiska satsningar 
i samma omfattning.  
 
Volymökning förskola (redovisas under utbildningsnämnden ansvar 70 000) 
Inför beslut om skolpeng och budget för kommande år tas en prognos för volymer i 
förskolan fram. Detta görs i september då Utbildningsnämnden behöver fatta beslut i 
oktober om vilken skolpeng som ska föreslås Kommunfullmäktige i november. När 
prognosen tas fram används dels hur många som hittills fötts eller flyttat till kommunen 
under året och dels ett antagande om hur många som kommer att födas under resten 
av året. För antagandet om hur många som kommer att födas används ett snitt för hur 
många som fötts under september till december under de senaste fem åren. Under 2021 
kan nu konstateras att ovanligt få barn föddes under årets 8 första månader och 
ovanligt många under årets sista 4 månader. Detta är en anledning till att förskolan 
2022 har fler barn än vad som beräknats för i budget med prognosen som grund. 
Ytterligare en anledning till att det nu är fler barn än vad som budgeterats för är en 
pandemieffekt. Förvaltningen har kunnat se en trend där vårdnadshavare i större 
utsträckning än åren innan pandemin, valt att låta sina barn börja förskola senare. På 
grund av denna förskjutning i förskolestart (främst gällande barn födda 19) har 
prognosen rubbats.  
 
Grundsärskolan (redovisas under utbildningsnämnden ansvar 70 000) 
Ett stort intag av nya elever inom grundsärskolan förväntas till hösten 2022. Det är 
svårt att uppskatta kostnad då bedömningar av vilken ersättningsnivå (av 4) eleverna 
kommer hamna inom inte är fastställda. I prognosen är det räknat på ett intag av fem 
nya elever med ersättningsnivå 2 (vilket är den genomsnittliga ersättningsnivån). 
Kostnaden är redovisad under ansvar 70000 (utbildningsnämnden) i prognosen. 
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Gymnasieskolan (redovisas under utbildningsnämnden ansvar 70 000) 
I Sverige har ungdomar rätt att välja vilket gymnasium och nationellt program de vill 
och har behörighet för. Heby kommun driver inte skolformen gymnasium i egen regi 
utan köper sina platser av framförallt Uppsala och Sala kommun. Det är därför inte 
möjligt för Heby Kommun att påverka skolpengen och därmed kostnaden för 
gymnasieutbildningarna. Enda möjligheten att påverka kostnaderna är genom att 
säkerställa den ekonomiska uppföljningen av kostnaderna för köpta platser, en rutin 
som förvaltningen i nuläget bedömer fungerar tillfredsställande. I kvartalsrapport per 
31 mars 2022 prognostiseras ett underskott för köp av huvudverksamhet, 
gymnasieskola, på 4,1 miljoner kronor.  
 
Andelen elever som väljer dyrare gymnasielinjer har de tre senaste åren ökat. Med 
dyrare likställs i detta fall med linjer som kostar över 9000 kronor per månad1.  2019 
var andelen elever som valde med ett pris som översteg 9000kr per månad 26,8% av 
samtliga elever som haft behörighet utöver yrkesprogram. 2020 var samma andel 
45,3% av samtliga elever och 2021 var andelen 53,5%. Således har andelen elever som 
väljer dyrare linjer ökat med 26,7% på tre år. Detta i kombination med oförutsedda 
uppräkningar från samverkanskommuner bidrar till ett utökat behov av 
volymuppräkning gällande gymnasiet vilket också framförts i budgetprocessen inför 
2023 och plan för år 2024–2025. 
 
Till 2022 räknades nämnda kommuners skolpeng upp med ett snitt på 3,3 % (median 
2,3 %) (rensat för en linje i Sala som sänkte med 29,9 %) vilket var högre än 
uppräkningen av ramen (2,1 %). Utöver det har Heby Kommun också ett sparkrav på 
gymnasiet på 2,0 % (2022) som enligt 2021s utfall för köpta platser motsvarar 1,1 
miljoner kronor. Tidigare har även Uppsala och Sala kommun haft effektiviseringskrav 
varför det i budgetprocessen bedömdes rimligt för Heby att kunna ha detsamma. 
Förvaltningen har dock inte kunnat se några kostnadssänkningar för gymnasiet under 
de senaste åren.  
 
Behov av volymkompensation för gymnasium – beräkning 
 
Att utgå från utfall 2021 med justering för eventuella volymförändringar (fler/färre 
elever) bör få till följd att den kommunala budgetramen stämmer bättre överens med 
den faktiska kostnadsbilden.  Oavsett ramtilldelning har Utbildningsnämnden samma 
kostnad, det handlar om att hamna rätt i budgetprocessen.   
 
Förvaltningen förslår att: 
 
Tilldelning gymnasiet utgår från utfall 2021  (57,0 mkr) 
Uppräkning 3,5 %    (2,0 mkr) 
Slopat effektiviseringskrav   (1,1 mkr) 
Bibehållen volymkompensation  (1,6~mkr) gammal uppskattning  
Skolskjuts    (4,5 mkr) 
 
Sammanlagt uppgår då den beräknade kostnaden för gymnasieskolan till 66,2 miljoner 
kronor för 2023.  
 

 
1 Generellt kan man säga att högskoleförberedande gymnasielinjer med teoretisk 
inriktning oftast har ett pris på under 9000kr per månad och att yrkesinriktade 
program oftast prissätts över 9000kr per månad.  
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I budget 2022, plan 2023 och 2024 föreslås gymnasietilldelningen uppgå till 61 
miljoner kronor för 2023. En extra volymkompensation anses därför nödvändig för att 
tilldelade medel ska ha en möjlighet att täcka upp för faktisk kostnad. 
När det gäller gymnasieskolan finns inga möjligheter att åtgärda det prognostiserade 
underskottet 2022 då Heby kommun är skyldiga att erbjuda gymnasieutbildning och 
inte själva bedriver verksamheten. Den föreslagna åtgärden inför kommande budgetår 
är en justering av tilldelningen i budgetram för att täcka den faktiska kostnaden för köp 
av verksamhet.  
 
Skolskjuts och indexökning (redovisas under utbildningsnämnden ansvar 70 000) 
Kostnaden för skolskjuts beräknas avvika mot lagd budget med 1,2 miljoner kronor. 
Detta beror på indexjusteringar på grund av ökade drivmedelskostnader. 
Förvaltningen bedömer att detta är en kostnad som inte kan påverkas då 
drivmedelskostnaden är beroende av det rådande världsläget. Elevers rätt till 
skolskjuts regleras i skollagen och är inte någonting som huvudmannen kan välja bort.  
 
Räkenskapssammandraget – vad är det som kostar? 
 
Nettokostnadsavvikelse för Utbildningsnämndens huvudverksamheter över tid. 
 

Nettokostnadsavvikelse         
Verksamhet 2017 2018 2019 2020 
Förskola 3 8 1 -2 
Fritidshem -3 -4 -7 -5 
Grundskola F-9 46 48 32 20 
Gymnasieskola -1 3 3 0 

 
Nettokostnadsavvikelse är kommunens kostnad för en verksamhet ställd mot den 
statistiskt förväntade kostnaden. För grundskolan syns en avsevärd sänkning av 
nettokostnadsavvikelsen från 48 miljoner 2018 till 20 miljoner 2020. Även i förskolan 
syns en sänkning då verksamheten gått från att vara 8 miljoner dyrare än förväntat till 
att kosta 2 miljoner mindre än förväntat. Fritidshemmet har kostat mindre än statistiskt 
förväntat under hela perioden. Inom Utbildningsnämndens verksamheter har ett 
arbete genomförts under de senaste åren för att säkerställa rätt kostnader på rätt plats. 
Detta har medfört en omfördelning mellan framförallt grundskola, förskoleklass, 
förskola och fritidshem när det gäller lokaler, personal och måltider.  
 
Kostnad per elev, 
kommunal grundskola 

2018 2020 Kommentarer 

Elevhälsa, åk 
1-9 

Heby 3 502 3 590 Kostnad för elevhälsa är lägre än jämförbara 
kommuner. 

  Liknande 
kommuner 
grundskola 

4 254 4 871   

  
   

  

Lärverktyg 
åk 1-9 

Heby 7 274 5 530 Ändrad rutin för inköp av I-pads, ska nu användas 
fyra år istället för tre år. En del inköp via 
statsbidrag. 
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  Liknande 
kommuner 
grundskola 

4 828 4 689   

  
   

  

Måltider åk 
1-9 

Heby 8 518 8 061 Kostnad omfördelad till fritids och förskola. 
Portionspris sätts ej av UBN. 

  Liknande 
kommuner 
grundskola 

7 562 7 535   

  
   

  

Undervisning 
åk 1-9 

Heby 68 
357 

64 
012 

Största delen av skolpengen är undervisning och 
den kostnaden är i linje med jämförbara 
kommuner. 

  Liknande 
kommuner 
grundskola 

61 
516 

64 
081 

  

  
   

  

Lokaler åk 1-
9 

Heby 30 
522 

28 
785 

Den kostnad som beloppsmässigt avviker mest från 
jämförbara kommuner 

  Liknande 
kommuner 
grundskola 

18 
675 

18 
739 

  

  
   

  

Övriga 
kostnader åk 
1-9 

Heby 23 
137 

24 
105 

Avser främst kostnader för elevassistenter 
(lagstadgat), administration och anpassade 
tjänster (finansierade via statsbidrag)  

  Liknande 
kommuner 
grundskola 

22 
077 

22 
364 

  

 
Grundskolan i Heby kommun kostar mer än jämförbara kommuner. Den största 
skillnaden ligger inom kostnadsposten lokaler där Heby kommun kostar omkring 10 
000 kronor mer per elev än jämförbara kommuner. I lokalkostnader ingår framförallt 
lokalhyror, men också mindre delar som städ och vaktmästare. Den högre 
lokalkostnaden för grundskolan i Heby kommun beror till stor del på kommunens 
struktur och de politiska beslut som fattats om att behålla skolor på varje ort då detta 
innebär många små enheter och på flera orter ett högt antal kvadratmeter per elev. Att 
ha många små enheter bidrar också till svårigheter med att lägga en 
personalorganisation som möter skollagens krav både när det gäller behörighet och när 
det kommer till att matcha det behov av tjänst som verksamheten har mot vilken 
storlek på tjänst som är möjlig att rekrytera. En liten skola som Vittinge kan exempelvis 
ha behov av (eller budgetutrymme för) en kurator på 11 % men kan tvingas att välja 
mellan att stå utan kurator eller att erbjuda en högre tjänstegrad. I mesta möjliga mån 
försöker verksamheterna inom Heby kommun att kompensera för detta genom att 
mindre enheter köper tjänst av större, men detta väger inte upp fullt ut.  
 
Ett arbete med att effektivisera lokalnyttjande och lämna lokaler har genomförts på 
samtliga orter. Störst förändringar gjordes inom Heby tätort där förvaltningen och 2 
förskoleavdelningar lämnat sina tidigare lokaler och flyttat in i Heby skolas lokaler. 
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Förvaltningens bedömning är att de lokaleffektiviseringar av detta slag som är möjliga 
att genomföra nu har genomförts.  
 
Den största kostnadsposten för grundskolan är undervisning (i huvudsak bestående av 
personalkostnader). Det är främst här som rektor kunnat påverka sina kostnader och 
en sänkning från att ha legat ca 7000kr/elev över liknande kommuner 2018 till att 2020 
ligga i linje med liknande kommuner.  
 
Posten övrigt är 1700 kr högre per elev än jämförbara kommuner. Den största 
kostnaden under denna rubrik avser elevassistenter, sedan 2018 har denna kostnad 
minskat med 7,5 miljoner kronor. Minskningen beror dels på en kvalitetssäkring av hur 
personal konterats så att rätt person konteras med rätt aktivitet (kod för tjänstens 
innehåll); dels på en faktisk minskning av personal. Viktigt att ha i åtanke är dock att 
denna kostnad helt styrs av elevens behov, om en elev har behov av enskilt stöd och rätt 
till tilläggsbelopp får inte ekonomin vara en anledning till att inte bevilja stöd. Elevens 
behov ska alltid gå först. Som syns i tabellen ovan är anpassade tjänster finansierade 
via statsbidrag och i nuläget blir därför nettokostnaden noll. Gällande administration 
så finns ett schablonmässigt belopp om 3 procent av övriga kostnadsslag i skolpengen. 
Med hänsyn tagen till statsbidrag används ett mindre belopp för administrativa 
kostnader jämfört med vad som är avsatt i skolpengen.  
 
Nettokostnadsminskning över tid 
 
 

Nyckeltal grundskola kostnad kr per invånare eller andel av verksamhet 
  
År 2021 År 2020 Procentuell förändring 2020-2021 

117 256 123 429 -5%   
    
  

År 2020 År 2019 Procentuell förändring 2019-2020 
123 429 125 654 -2%   

  
År 2019 År 2018 Procentuell förändring 2018-2019 

125 654 131 904 -5% 
 
 
 
Likvärdighetsprincip och skolpeng 
Skolpengsberäkning används för att säkerställa att kommunala och fristående 
verksamheter behandlas lika sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Syftet är att en elev 
ska få samma ekonomiska förutsättning oavsett dennes val av skola.  
 
 
Skolpengens grundbelopp utgörs av kostnader för: 
  

1. Undervisning 
 Lärarnas och annan pedagogisk personals löner  
 Kostnader för skolledning 

  
2. Lärverktyg/Förbrukning 
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 Läroböcker 
 Skolbibliotek 
 Internetanslutning och kapitalkostnader för datorutrustning eller annan 

utrustning 
 Övriga förbrukningskostnader 

  
3. Elevhälsa 
 Kostnad för skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och skolkurator 

  
4. Måltider  
 Baseras på Kostenhetens kostnader för frukost, mellanmål och lunch 
 Här ingår även lokalkostnader för kök och matsal, i 

Räkenskapssammandraget redovisas de kostnaderna under lokalkostnader 
  

5. Lokalkostnader  
 Lokalhyra och städkostnad  
 Kostnad för vaktmästare 
 Avskrivningar och ränta 

  
6. Administration  
 3 procent av punkt 1-5 

Brödtext 
 
De kommunala rektorerna får istället för skolpeng en så kallas rektorspeng vilken har 
sin utgångspunkt i skolpengen. Det är nämligen vissa kostnader (exempelvis kostnad 
för rektorer och elevhälsa) som räknas bort från skolpengen då dessa kostnadsförs 
hos andra chefer än rektorerna. Vidare tas även lokalhyror och lokalkostnader bort 
från skolpengen; enheterna får istället sin faktiska lokalkostnad direkt i budgetramen. 
Anledningen är att det är väldigt olika nivå på lokalhyrorna för kommunens 
grundskolor och det skulle inte bli likvärdigt om varje rektor skulle belastas med just 
sin skolas faktiska lokalhyra. Med andra ord är det endast den del av skolpengen som 
avser undervisning, lärverktyg och administration som rektor har att fördela i sin 
budget (kostnad för måltid sätts av annan förvaltning). Som cirkeldiagrammet nedan 
visar är det undervisning som utgör största delen av skolpengen: 
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Kostnad per elev, 
kommunal grundskola 

2018 2020 Kommentarer 

Elevhälsa, åk 
1-9 

Heby 3 502 3 590 Kostnad för elevhälsa är lägre än jämförbara 
kommuner. 

  Liknande 
kommuner 
grundskola 

4 254 4 871   

  
   

  

Lärverktyg 
åk 1-9 

Heby 7 274 5 530 Ändrad rutin för inköp av I-pads, ska nu användas 
fyra år istället för tre år. En del inköp via 
statsbidrag. 

  Liknande 
kommuner 
grundskola 

4 828 4 689   

  
   

  

Måltider åk 
1-9 

Heby 8 518 8 061 Kostnad omfördelad till fritids och förskola. 
Portionspris sätts ej av UBN. 

  Liknande 
kommuner 
grundskola 

7 562 7 535   

  
   

  

Undervisning 
åk 1-9 

Heby 68 
357 

64 
012 

Största delen av skolpengen är undervisning och 
den kostnaden är i linje med jämförbara 
kommuner. 

  Liknande 
kommuner 
grundskola 

61 
516 

64 
081 

  

  
   

  

Lokaler åk 1-
9 

Heby 30 
522 

28 
785 

Den kostnad som beloppsmässigt avviker mest från 
jämförbara kommuner 
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  Liknande 
kommuner 
grundskola 

18 
675 

18 
739 

  

  
   

  

Övriga 
kostnader åk 
1-9 

Heby 23 
137 

24 
105 

Avser främst kostnader för elevassistenter 
(lagstadgat), adminstration och anpassade 
tjänster (finansierade via statsbidrag)  

  Liknande 
kommuner 
grundskola 

22 
077 

22 
364 

  

 
 
Små enheter  
Utifrån Kommunfullmäktiges beslut om att centralisera verksamheterna inom varje ort 
och Utbildningsnämndens beslut om att behålla skolor på alla orter står Heby kommun 
inför ny- och ombyggnation av förskola och grundskola i Harbo och Vittinge. Dessa 
satsningar kommer att medföra ökade lokalkostnader och det finns inom förvaltningen 
en oro över hur detta ska finansieras, framförallt med tanke på de redan befintliga 
effektiviserings- och besparingskrav som för närvarande påverkar organisationen. För 
att klara de krav som ställs på Utbildningsnämndens verksamheters kvalitet och 
beskaffenhet med nuvarande struktur krävs en utökad ram för att finansiera nytt 
hyresläge vid nybyggnation men också att finansiering av dessa mindre enheter säkras. 
Utbildningsnämnden har redan i dagsläget svårt att klara den tilldelade budgetramen, 
framförallt på de mindre enheterna, och förvaltningen ser fler förändringar som 
kommer att påverka ekonomin den närmsta framtiden. I Räkenskapssammandraget för 
2020 kan exempelvis ses att kommunen nu ligger något under jämförbara kommuner 
vad gäller kostnader för undervisning.  Vad gäller lokaler, övrigt samt kosten är våra 
kostnader högre, eller till och med mycket högre (lokaler) än de kommuner vi jämförs 
med. Att bedriva verksamhet i små enheter kräver mer medel då färre elever ska täcka 
upp för de krav som ställs i timplaner och styrdokument. 
Brödtext 
 
Effektiviseringskrav och besparingskrav – vad är det vi sparar på? 
  
Då en del av Utbildningsnämndens budget är utom förvaltningens kontroll att 
effektivisera behöver effektiviseringen ske på områden som faktiskt kan påverkas. 
Baserat på år 2022 års budget bedömer förvaltningen att cirka 150 miljoner kronor är 
svårpåverkade, några på kort sikt och andra även på lång sikt. De svårpåverkade 
kostnaderna inkluderar köp av gymnasieplatser, lokalkostnader (hyra och städ), 
kostnader för måltider från Kostenheten och skolskjuts. För att klara 
effektiviseringskravet (2 % för 2022) behöver Utbildningsnämnden göra större 
effektiviseringar än angivet på de verksamheter som kan påverkas för att kompensera 
för de delar som inte är påverkbara. Exempelvis genom att göra justering i 
modellskolan som ger större klasser (används för beräkning av undervisningsdelen i 
skolpengen) samt i den fasta avsättningen för tilläggsbelopp. Som tidigare nämnts är 
kostnaden för undervisning inom grundskolan på samma nivå som jämförbara 
kommuner men det är ändå där effektiviseringar behövt göras. 
Brödtext 
 
 
 
Vad är rimliga kostnadsnivåer? 
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Vad som kan anses vara en rimlig kostnadsnivå beror i de flesta fall såväl på 
verksamhetens förutsättningar som på uppdragsgivarens ambitionsnivå. När det gäller 
Utbildningsnämndens verksamheter finns en stark styrning i form av statliga krav som 
det åligger huvudmannen att möta. Vad det kostar att möta dessa i form av personal, 
måltider och material med mera blir en slags basnivå för kostnader. Kommunen kan 
exempelvis välja hur många elever en enskild lärare ska undervisa samtidigt, hur 
många elever en psykolog ska serva eller vilken mat som ska serveras (inom lagens krav 
på näringsinnehåll och variation etc). Men det är inte möjligt att välja bort delar av 
undervisningen, elevhälsan eller de måltider som ska serveras. Därtill kommer 
kostnader för exempelvis lokaler – här kan huvudmannen välja på vilket sätt 
kommunen bäst möter medborgarens behov av förskola, skola, fritidshem och 
vuxenutbildning. Är det exempelvis i en stor verksamhet på en ort eller flera mindre 
fördelade med geografisk spridning över kommunen? Huvudmannens val i dessa frågor 
påverkar verksamhetens kvalitet, medborgarens upplevelse av kommunal service men 
också kostnaderna för verksamheten. Det krav som ställs i styrdokumenten är 
detsamma oavsett verksamhetens storlek varför det oftast är mer kostnadseffektivt att 
bedriva sin verksamhet i större enheter då fler elever delar på kostnaderna för 
gemensamma poster. Huvudmannens val och förutsättningar påverkar alltså vad som 
kan anses vara rimliga kostnadsnivåer, varför det är viktigt att klargöra ekonomiska 
konsekvenser av olika vägval. Viktigt att ha i åtanke är också att vad som kan anses vara 
rimliga kostnadsnivåer kan skilja sig mellan olika huvudmän.  
 
Åtgärder – en sammanfattning  
Underskottet för Harbo och Vittinge skolor beror i stora drag på att klasserna är små 
och att få elever ska täcka kostnaderna för den organisation som krävs för att möta 
skollagens krav på verksamheten.  
 
Harbo skola minskar antalet årsarbetare med två (2) inför läsårsstarten 22/23 i 
enlighet med uppdrag från förvaltningschef (motsvarar 10 % av organisationen). Ingen 
sammanslagning av klasser är planerad till detta läsår men en plan för verksamhetens 
organisation samt antalet klasser för kommande läsår är under utredning. 
Organisationen för läsåret 23/24 och beräknad besparing av denna förändring 
presenteras för Utbildningsnämnden i samband med rapporteringen av tertial 2 
(oktober 2022). Baserat på lagd budget 2022 skulle en personalminskning 
motsvarande underskottet innebära att organisationen skulle minska med 6,7 
årsarbetare (34 % av organisationen). 
 
Vittinge skola har övertalighetsrapporterat 1,8 årsarbetare under våren 2022 och 
minskar sin organisation med 20 % från och med början av augusti 2022. 
Förskoleklassen och årskurs 1 kommer att slås ihop till en klass vid läsårsstart 22/23. 
För årskurs 2 och 3 pågår arbetet fortfarande med att se över organisationen. Vid 
prognosen gjordes en ny uppskattning på elevantalen under 2022 och verksamheten 
ser ut att ta emot färre barn till hösten än beräknat i budget. Organisationen för läsåret 
23/24 och beräknad besparing av denna förändring presenteras för 
Utbildningsnämnden under hösten 2022. Baserat på lagd budget 2022 skulle en 
personalminskning motsvarande underskottet innebära att organisationen skulle 
minska med 3,5 årsarbetare (40 % av organisationen). 
 
För Centrum för livslångt lärande krävs en utredning för att fastställa rimliga 
kostnadsnivåer innan det går att avgöra om verksamheten är underfinansierad eller 
behöver effektiviseras.  
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Volymökningarna i förskolan beror på en differens i prognos och utfall. Förvaltningens 
bedömning är att differensen till största delen kan hänvisas till tillfälliga statistiska 
avvikelser och att sannolikheten är låg för fortsatta liknande avvikelser.  
 
Ett stort intag av nya elever inom grundsärskolan förväntas till hösten 2022. Det är 
svårt att uppskatta kostnad då bedömningar av vilken ersättningsnivå (av 4) eleverna 
kommer hamna inom inte är fastställda. I prognosen är det räknat på ett intag av fem 
nya elever med ersättningsnivå 2. Kostnaden är redovisad under ansvar 70000 
(utbildningsnämnden) i prognosen. 
 
När det gäller gymnasieskolan finns inga möjligheter att åtgärda det prognostiserade 
underskottet 2022 då Heby kommun är skyldiga att erbjuda gymnasieutbildning och 
inte själva bedriver verksamheten. Den föreslagna åtgärden inför kommande budgetår 
är en justering av tilldelningen i budgetram för att täcka den faktiska kostnaden för köp 
av verksamhet.  
 
Kostnaden för skolskjuts beräknas avvika mot lagd budget med 1,2 miljoner kronor. 
Detta beror på indexjusteringar på grund av ökade drivmedelskostnader. 
Förvaltningen bedömer att detta är en kostnad som inte kan påverkas då 
drivmedelskostnaden är beroende av det rådande världsläget. Elevers rätt till 
skolskjuts regleras i skollagen och är inte något som huvudmannen kan välja bort. 
 
 
Brödtext 
 
I tjänsten 
Karin Österlund & Sofia Fågelsbo 
Kvalitescontroller & Ekonomisk controller  
 
 
Delges: 
 delges 
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Bilaga 1. Utbildningsnämndens kärnuppdrag 
Förskola2 
Hemkommunen ska erbjuda förskola till barn som är bosatta i Sverige och som inte 
har börjat i förskoleklassen eller någon annan utbildning för fullgörande av 
skolplikten. Från och med ett års ålder ska barn erbjudas förskola i den omfattning det 
behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller om barnet har 
ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Ett eget behov kan till exempel 
vara att barnets föräldrar är långtidssjukskrivna. 
 
Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga med ett annat barn ska från och 
med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i 
veckan. 
Barn ska också erbjudas förskola om de behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av 
förskola på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl. Från och med höstterminen det 
år då barnet fyller tre år ska kommunen erbjuda alla barn förskola under minst 525 
timmar om året, så kallad allmän förskola. Det gäller oavsett vilken sysselsättning 
föräldrarna har. De 525 timmarna ska vara avgiftsfria. 
 
Barngrupperna i förskolan ska ha en lämplig sammansättning och storlek och barnen 
ska även i övrigt erbjudas en god miljö. Det är huvudmannen som ansvarar för detta. 
Hur många barn en barngrupp i förskolan får bestå av är inte närmare reglerat, men 
det är viktigt att det inte blir för många relationer för barnen att förhålla sig till under 
en dag. 
 
Hur miljön är utformad har betydelse för vilken kunskapsutveckling som är möjlig för 
barnen i förskolan. Omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet i förskolan. 
 
Grundskola 

Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever 
ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers 
utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och 
förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 
värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan 
ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår 
gemensamma miljö.3 
 
Skolplikt innebär att barn måste gå i skolan och delta i den verksamhet som anordnas 
där. För att inte behöva gå till skolan ska barnet ha ett giltigt skäl, till exempel 
sjukdom eller ledighet som skolan beviljat. Rätt till utbildning innebär att barn som 
omfattas av skolplikt har rätt till kostnadsfri utbildning. Det finns barn som inte 
omfattas av skolplikten, men som ändå har rätt till utbildning. Det gäller till exempel 
barn som är asylsökande, har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller som är 
papperslösa.4 

 
2 https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-till-forskola 
2022-05-19 kl 19:12 
3 https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-
for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-
fritidshemmet 2022-05-20 kl 14:01 
 
4 https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/skolplikt-och-
ratt-till-utbildning 2022-05-20 kl 14:09 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-till-forskola
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/skolplikt-och-ratt-till-utbildning
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/skolplikt-och-ratt-till-utbildning
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Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram - Alla elever har rätt till ledning 
och stimulans i skolan för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån 
sina förutsättningar. För vissa elever kan det innebära extra anpassningar eller 
särskilt stöd. Skolan ska ge extra anpassningar till de elever som har svårt att uppfylla 
kunskapskraven. Om extra anpassningar inte är tillräckligt ska skolan ge särskilt stöd. 
Skolan ska så långt det är möjligt ge de anpassningar och det stöd som krävs för att en 
elev ska uppnå kunskapskraven.5 
 
Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, 
psykosociala och specialpedagogiska insatser6. Elevhälsan ska främst arbeta 
hälsofrämjande och förebyggande och även stödja elevernas utveckling mot 
utbildningens mål.  
Elevhälsa ska finnas för elever i 

 förskoleklassen 
 grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan 
 gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. 

 
Grundsärskola7 
Det är hemkommunen som beslutar om en elev ska tas emot i grundsärskolan. Innan 
beslutet ska hemkommunen göra en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och en 
social utredning. Kommunen ska samråda med elevens vårdnadshavare om 
utredningen medan den pågår. 
 
Fritidshem8  
Kommunen ska erbjuda fritidshem för elever som går i kommunens förskoleklass, 
grundskola eller grundsärskola. Hemkommunen ska även erbjuda fritidshem för elever 
som går i fristående skolor som inte har fritidshem. Utbildning i fritidshem ska erbjudas 
så snart det framkommit att eleven behöver en sådan plats. 
 
En elev ska erbjudas utbildning i fritidshemmet så mycket som behövs med hänsyn till 
föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller om eleven har ett eget behov på grund 
av familjens situation i övrigt. En elev ska även erbjudas utbildning i fritidshem om 
eleven av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form 
av sådan utbildning. 
 
Fritidshem ska erbjudas eleven till och med vårterminen det år hen fyller 13 år. Från 
och med höstterminen det år eleven fyller 10 år får öppen fritidsverksamhet erbjudas i 
stället för fritidshem om inte eleven på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl 
behöver sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast ett fritidshem kan ge. 
Elever ska erbjudas fritidshem under den del av dagen då de inte går i skolan och under 
lov. Fritidshem behöver inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband 
med helger. 
 

 
5 https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/extra-
anpassningar-sarskilt-stod-och-atgardsprogram 2022-05-20 kl 14:12 
 
6 https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/elevhalsa 
7 https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/mottagande-i-
grundsarskolan 
2022-05-19 kl 19:23 
8 https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/fritidshem-och-
oppen-fritidsverksamhet 2022-05-19 kl 19:06 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/extra-anpassningar-sarskilt-stod-och-atgardsprogram
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/extra-anpassningar-sarskilt-stod-och-atgardsprogram
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/mottagande-i-grundsarskolan
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/mottagande-i-grundsarskolan
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/fritidshem-och-oppen-fritidsverksamhet
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/fritidshem-och-oppen-fritidsverksamhet
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Huvudmannen ska enligt skollagen se till att eleverna i fritidshemmet erbjuds en god 
miljö och att det ska finnas de lokaler och den utrustning som behövs för att syftet med 
utbildningen ska kunna uppfyllas. I skollagen står det även att utbildningen i 
fritidshemmet ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en miljö som 
präglas av trygghet och studiero. Huvudmannen ska också se till att elevgrupperna i 
fritidshemmet har en lämplig sammansättning och storlek. Undervisningen i 
fritidshemmet ska enligt skollagen komplettera utbildningen i förskoleklassen och 
skolan även genom att erbjuda eleverna rekreation och vila för hälsa och välbefinnande. 
Enligt läroplanen utgör omsorg, utveckling och lärande en helhet i fritidshemmet. 
 
Gymnasieskola9 
Gymnasieskolan är öppen för ungdomar som är bosatta i Sverige och har avslutat sin 
grundskoleutbildning eller motsvarande utbildning. För att ha rätt att gå i 
gymnasieskolan måste en ungdom påbörja utbildningen senast under det första 
kalenderhalvåret det år hen fyller 20 år. För Rh-anpassad utbildning gäller att 
ungdomen ska påbörja utbildningen senast under det första kalenderhalvåret det år 
hen fyller 21 år. 
En elev som har börjat läsa på ett nationellt program har rätt att fullfölja sin 
utbildning. Det innebär att eleven kan fullfölja sin utbildning efter 20 års ålder. En elev 
som har börjat läsa på ett introduktionsprogram har också rätt att fullfölja sin 
utbildning, på det aktuella introduktionsprogrammet eller på ett annat 
introduktionsprogram. 
 
Vuxenutbildning SFI10 
Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) syftar till att ge 
grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildningen ska också ge vuxna 
invandrare som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att få 
sådana färdigheter. 
 
En person har rätt att delta i sfi från och med andra kalenderhalvåret det år hen fyller 
16 år. Det gäller om hen 

 är bosatt i Sverige, och 
 saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen 

syftar till att ge. 
 
Finländska medborgare som bor i Finland nära gränsen till Sverige och stadigvarande 
arbetar i en svensk kommun har också rätt till sfi, om de uppfyller ålderskravet och 
saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska som utbildningen syftar till att ge. 
Personer som har sådana kunskaper i danska eller norska att utbildning i sfi inte kan 
anses nödvändig har inte rätt att delta i utbildningen. 
Det är huvudmannen för utbildningen som beslutar om en person ska tas emot till sfi. 
 
Vuxenutbildning Komvux Grundläggande nivåi 
Vuxna har rätt att delta i komvux på grundläggande nivå från och med den 1 juli det år 
de fyller 20 år. Det gäller under förutsättning att de uppfyller alla dessa kriterier: 

 De är bosatta i Sverige. 
 De har inte de kunskaper som normalt uppnås i grundskolan. 
 De har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

 
9 https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/antagning-till-
gymnasieskolan 2022-05-22 kl 14:10 
10 https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-till-sfi 
2022-05-19 kl 19:17 
 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/antagning-till-gymnasieskolan
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/antagning-till-gymnasieskolan
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-till-sfi
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Man kan vara behörig att delta i komvux på grundläggande nivå även om man är 
yngre än 20 år. I så fall måste man ha särskilda skäl som grundar sig i ens personliga 
förhållanden. Villkoren ovan måste också vara uppfyllda. 
Det är hemkommunen som har ansvar för att de som vill och har rätt att delta i 
komvux på grundläggande nivå också får göra det. Kommunen ska dessutom arbeta 
aktivt för att nå ut till de vuxna i kommunen som har rätt att gå utbildningen och 
motivera dem att delta. 
Om man har rätt att delta i komvux på grundläggande nivå har man också rätt att delta 
i sådan utbildning i en annan kommun än sin hemkommun om utbildningen finns där. 
 
Vuxenutbildning Komvux Gymnasial nivå11 

En vuxen är behörig att delta i komvux på gymnasial nivå från och med den 1 juli det 
år hen fyller 20 år. Det gäller förutsatt att hen: 

 är bosatt i Sverige, 
 saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge, 
 har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och 
 i övrigt uppfyller föreskrivna villkor. 

Man kan vara behörig att läsa på komvux även om man är yngre än 20 år, förutsatt att 
man uppfyller övriga ovanstående villkor. I så fall måste man också uppfylla något av 
dessa kriterier: 

 Antingen ska man ha slutfört utbildningen på ett nationellt program i 
gymnasieskolan eller någon likvärdig utbildning. 

 Eller så ska man ha särskilda skäl som grundar sig i ens personliga 
förhållanden. 

 
Kommunalt aktivitetsansvar12 
Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för att en ung människa ska kunna 
etablera sig i samhället. Genom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är 
kommunerna skyldiga att uppmärksamma och erbjuda insatser till ungdomar under 
20 år som inte studerar i gymnasieskolan eller genomför någon motsvarande 
utbildning. 
 
Hemkommunen ska löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen 
som tillhör målgruppen för aktivitetsansvaret är sysselsatta. Kommunen ska erbjuda 
ungdomarna lämpliga individuella åtgärder. I första hand ska åtgärderna syfta till att 
ungdomarna börjar på eller återupptar en utbildning, i andra hand att de får en annan 
sysselsättning som exempelvis arbete. Aktivitetsansvaret gäller året runt och får inte 
begränsas till skolterminerna eller liknande. Kommunen ska föra ett register över de 
ungdomar som omfattas och insatserna måste dokumenteras på ett lämpligt sätt. 
 
Aktivitetsansvaret omfattar ungdomar som 
 

 inte har fyllt 20 år 
 har fullgjort sin skolplikt eller har blivit folkbokförda i landet efter skolpliktig 

ålder 
 inte går i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning 

 
11 https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-behorighet-
och-antagning-till-komvux-pa-gymnasial-niva 2022-05-20 kl 14:07 
12 https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/kommunernas-
aktivitetsansvar-for-ungdomar 
2022-05-19 kl 19:28 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-behorighet-och-antagning-till-komvux-pa-gymnasial-niva
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-behorighet-och-antagning-till-komvux-pa-gymnasial-niva
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/kommunernas-aktivitetsansvar-for-ungdomar
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/kommunernas-aktivitetsansvar-for-ungdomar


Datum  
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 inte har en gymnasieexamen, ett gymnasiesärskolebevis eller fullföljd 
motsvarande utbildning med godkänt resultat. 

 

 
i https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-behorighet-
och-antagning-till-komvux-pa-grundlaggande-niva 
2022-05-20 kl 14:04 
 
 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-behorighet-och-antagning-till-komvux-pa-grundlaggande-niva
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-behorighet-och-antagning-till-komvux-pa-grundlaggande-niva
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Kfn § 35 Dnr KFN/2022:3 042 

Kvartalsrapport per 31 mars 2022, kultur- och fritidsnämnden 

Beslut 

 Uppföljningsrapport per 31 mars 2022 godkänns. 
 
 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden följer budget för första kvartalet 2022. 

Då stora bassängen i Heby Arena är stängd har verksamheten tappat inkomster i förhållande till 
budget för januari till mars men samtidigt har nämnden fått hyresreduktion för kvartal ett på 
0,4 Mkr. Nämnden är också beviljad en hyresreduktion för resten av året motsvarande 1,5 Mkr. 

Genom att inte tillsätta vakanta tjänster och omplacera personal har verksamheten kunnat 
balansera kostnader och intäkter i enlighet med budget under årets tre första månader. Delar av 
personalen under kultur- och fritidsenhetens verksamhetsområde har fått lägga om sitt arbete 
men genom att arbeta flexibelt har verksamheterna kunnat maximera sitt utbud trots att delar av 
Heby Arena varit stängd. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 28 april 2022. 
Kvartalsrapport per 31 mars 2022, kultur- och fritidsnämnden. 

 

 
 

Delges + bilaga 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges revisorer 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Förvaltningsekonom 
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Sbn § 44  Dnr SBN/2022:4 042 

Kvartalsrapport per 31 mars 2022, samhällsbyggnadsnämnden 
Beslut 

 Uppföljningsrapport per 31 mars 2022 godkänns. 
 

 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget med 1,6 mkr för första 
kvartalet 2022. Positiva avvikelser mot budget är lägre kostnader för vinterväghållning och lägre 
kostnader för personal. Kostverksamheten redovisar en budget i balans. 

För helåret prognostiserar nämnden med en budget i balans. För markexploateringar 
prognostiseras med en positiv avvikelse mot budget med 5 mkr för helåret. 

Samhällsbyggnadsnämnden har investerat för 0,7 mkr för perioden vilket framför allt avser 
färdigställande av fjolårets investeringar. Nya investeringar är ännu inte påbörjade. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2 maj 2022. 
Uppföljningsrapport per 31 mars 2022, samhällsbyggnadsnämnden. 
 

 
 

Delges + bilaga 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges revisorer 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Förvaltningschef 
Förvaltningsekonom 
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Von § 70 Dnr VON/2022:32 042 

Uppföljningsrapport per 31 mars 2022 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 Uppföljningsrapport per 31 mars 2022, avseende vård- och omsorgsnämnden antas med 
redovisning av ett prognostiserat underskott på 1,0 mkr. 

 Med hänvisning till prognostiserat underskott ges förvaltningen i uppdrag att fortsätta 
arbetet med vidtagna åtgärder enligt utarbetade åtgärdsplaner samt att vidta ytterligare 
åtgärder för budget i balans. 

 

Sammanfattning 
Resultatet för perioden visar jämfört med budget, ett överskott med 2,4 miljoner kronor. Orsak 
till överskottet är minskade volymer inom hemtjänst och personlig assistans samt minskade 
personalkostnader.  
Jämfört med samma period förra året har kostnaderna minskat med 0,4 miljoner kronor. Detta 
beror mestadels på minskade kostnader inom individ- och familjeomsorgen. Under perioden har 
enheten en positiv avvikelse jämfört med budget när det gäller placeringar på institution och i 
familjehem vilket handlar om avslutade placeringar samt omplaceringar till en lägre 
dygnskostnad alternativt färre vårddygn. För perioden visar vård- och omsorgsförvaltningen en 
intäktsminskning jämfört med samma period förra året vilket beror på att utbetalda bidrag 
gällande covidrelaterade kostnader till största delen upphört under 2022.  

I årsprognos beräknas budgetavvikelsen till ett underskott på 1,0 miljoner kronor där det 
beräknade underskottet finns inom individ och familjeomsorgen. Enheten beräknar en 
volymökning utifrån de inkommande ärenden som ses idag men också att dygnskostnaden 
uppskattas till en högre kostnad. Även ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott som 
förklaras av att kostnader för utbetalt försörjningsstöd beräknas bli högre då hushållen är större 
samt kostnader för bland annat el beräknas öka. Vård- och omsorgsförvaltningen prognostiserar 
en något lägre intäkt än budget som till största delen beror på minskad intäkt för intern hemtjänst 
på grund av minskade volymer.  

Vid jämförelse med föregående års utfall beräknas kostnaderna öka med 7,9 miljoner kronor och 
intäkterna minska med 15,7 miljoner kronor. Störta orsaken till den minskade intäkten beror på 
att de generella bidragen som delats ut av staten på grund av pandemin har upphört. De största 
kostnadsökningarna finns inom område äldre där ett nytt vård- och omsorgsboende beräknas 
starta upp i slutet av året. Även inom område funktionsstöd beräknas en kostnadsökning som 
förklaras av volymökning. 

För att motverka kostnadsutvecklingen pågår ett fortsatt effektiviserings- och utvecklingsarbete 
med åtgärder för budget i balans. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 5 maj 2022. 
Uppföljningsrapport per 31 mars 2022. 

 

Heby kommun
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Datum: 2022-05-24
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Delges 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges revisorer 
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Ubn § 58 Dnr UBN/2022:2 042 

Fördjupad redovisning av ekonomiska åtgärdsplaner 

Beslut 

 Presidiet får i uppdrag att bereda och godkänna den fördjupade redovisningen av 
ekonomiska åtgärdsplaner innan den lämnas vidare till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 29 mars 2022 presenterades kommunens ekonomiska 
rapport för februari. När det gäller större avvikelser för nämnder var det utbildningsnämnden 
som uppvisade en större negativ avvikelse, minus 8,8 miljoner kronor efter två månader. Med 
anledning av detta begärde kommunstyrelsen en fördjupad redovisning av åtgärdsplaner från 
utbildningsnämnden. Om åtgärder ej bedöms kunna vidtas behöver skälen till detta redovisas till 
stöd för kommunstyrelsens fortsatta hantering inom ramen för sin uppsiktsplikt. 

 
Vid utbildningsnämndens sammanträde i april gav nämnden med anledning av 
kommunstyrelsens beslut Ks § 63/2022 förvaltningen i uppdrag att presentera en fördjupad 
redovisning av ekonomiska åtgärdsplaner vid nämndens sammanträde i juni. Nu har tidsramen 
för uppdraget ändrats, vilket innebär att redovisningen måste vara kommunstyrelsen tillhanda 
för behandling på deras sammanträde 7 juni. Eftersom utbildningsnämnden inte sammanträder 
förrän 15 juni hinner underlagen inte behandlas av nämnden innan de skickas till 
kommunstyrelsen. 

 
Med anledning av detta föreslås utbildningsnämndens presidium få i uppdrag att bereda och 
godkänna underlagen. Underlagen presenteras sedan för utbildningsnämnden på sammanträdet 
15 juni. 

 

 
Delges 
Tf. förvaltningschef 
Controller 
Utbildningsnämndens presidium  
Kommunstyrelsen 
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Ubn § 60 Dnr UBN/2022:2 042 

Kvartalsrapport per 31 mars 2022, utbildningsnämnden 

Beslut 

 Uppföljningsrapport per 31 mars 2022 godkänns. 
 

Sammanfattning 
Presentation av kvartalsrapport per 31 mars 2022 för utbildningsnämnden. Inledningsvis 
informerar rektor för Harbo och Tärnsjö skolor om planeringen framåt för organisationen utifrån 
det ekonomiska läget. Nämnden får mer detaljerad information framöver när beslut fattats. 
Vidare går controller och tf. förvaltningschef igenom kvartalsrapporten i sin helhet.  
 
Inför år 2022 hade flera av utbildningsnämndens verksamheter svårt att lägga en budget inom 
tilldelad budgetram. Den totala differensen mellan tilldelad budgetram och lagd budget var 9,0 
miljoner kronor (för 2021 var motsvarande summa 10,4 miljoner kronor). Denna differens var 
störst vid Harbo F-6, Vittinge F-3 samt Centrum för Livslångt lärande (CLL). En omfattande 
utredning kring finansiering av CLLs verksamheter påbörjades under 2021 och kommer under 
2022 att intensifieras. Målsättningen är att säkerställa verksamhetens finansiering.  

Vidare har utbildningsnämnden fattat beslut om att alla skolenheter ska finnas kvar. 
Utbildningsnämnden och barn- och utbildningsförvaltningen behöver därför fortsätta att se över 
samtliga kostnader för att möjliggöra budget i balans ur ett långsiktigt perspektiv. Inom hela 
förvaltningen pågår ett långsiktigt arbete med att göra organisationen så kostnadseffektiv som 
möjligt för att kunna använda tilldelade medel till kärnverksamheten. På lång sikt ska detta bland 
annat ske genom att öka antalet elever per årsarbetare i organisationen och hitta nya arbetssätt. 
Ett led i detta är också implementeringen av beslutad skolplan, vilken kan hjälpa till att rikta 
organisation och arbetssätt så att alla arbetar mot samma mål såväl ekonomiskt som kvalitativt. 
Fortsatt effektiviseringsarbete kommer att ske kring lokaler, kost, IT och för digitala system. 
Gällande lokaler har det exempelvis genomförts lokaleffektiviseringar i Heby tätort. Avseende 
kosten har det tagits fram en ny debiteringsmodell för att bland annat säkerställa rätt kostnad 
mot rätt verksamhet. Arbetet med lokaler och kost har även påverkat redovisningen till 
räkenskapssammandraget (RS) och bidragit till mer rättvisande jämförelsetal.  

Därtill har covid-19-pandemin påverkat utbildningsnämndens verksamheter genom periodvis 
hög frånvaro såväl bland barn och elever som personal. I skolan har detta i många fall inneburit 
extra arbete för lärare som måste ha undervisning både i skolan och ge stöd och uppgifter till de 
som behövt vara hemma. Mycket tid har också behövt läggas på att planera och organisera om 
verksamheten på olika sätt utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På grund av detta 
har också utvecklingsarbetet fått stå tillbaka i vissa delar. Vi ser också att våra verksamheters 
medarbetare är slitna efter lång tid med den ökade belastning som pandemin inneburit, i vissa fall 
ser vi till och med längre sjukskrivningar.  

Rysslands invasion av Ukraina kan få konsekvenser även i det svenska samhället. 
Utbildningsnämndens verksamheter har en ökad beredskap för att ta emot barn och unga från 
Ukraina när det behövs, men i dagsläget har endast ett fåtal önskat skolgång i Heby kommun.  

Heby kommun
Dnr: KS/2022:47
HandlingsId: 2022:1251
Datum: 2022-05-24
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 12 maj 2022. 
Kvartalsrapport per 31 mars 2022, utbildningsnämnden. 
Bilaga – Justerad tabell per ansvar. 
 

Ajournering 
Ärendet ajourneras för fikapaus kl. 10.15–10.30.  

 
Delges + bilagor 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges revisorer 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Tf. förvaltningschef 
Controller 
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Ks § 102 Dnr KS/2022:47 042 

Kvartalsrapport per 31 mars 2022, kommunstyrelsens del 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kvartalsrapport per 31 mars 2021, kommunstyrelsens del, daterad 17 maj 2022 
godkänns. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen redovisar en negativ budgetavvikelse i perioden med 0,6 miljoner kronor. 
Periodavvikelsen förklaras främst av arbetsmarknadsenheten som har en negativ periodavvikelse 
med 1,1 miljoner kronor. Avvikelsen uppvägs av vissa positiva avvikelser gällande 
samhällsplanering och central förvaltning. En fördjupad analys av avvikelsen inom 
arbetsmarknadsenheten behöver göras i syfte att långsiktigt säkerställa uppdrag och finansiering. 

I perioden redovisas en positiv avvikelse med 0,6 miljoner kronor för utvecklingsmedel, sociala 
investeringar och omställningskostnader. De sociala investeringarna är i nivå med budget 
samtidigt som omställningskostnaderna uppvisar en positiv budgetavvikelse med 0,2 miljoner 
kronor. Utvecklingsmedel redovisar en positiv budgetavvikelse med 0,4 miljoner kronor. Denna 
post ska enligt plan lämna ett överskott på årsbasis med 0,6 miljoner kronor för att möta den 
tillkommande kostnaden för myggbekämpning under 2022. 

I perioden har ingen investeringsverksamhet genomförts inom kommunstyrelsens 
ansvarsområde. Inom området IT-investeringar kommer en större insats att genomföras för att 
stärka kommunens nätverkslösningar. 

Kommunstyrelsen prognostiserar en negativ budgetavvikelse uppgående till 1,7 miljoner kronor. 
Genom att reservera ett utrymme om 0,6 miljoner kronor av utvecklingsmedel återstår ett 
underskott med 1,1 miljoner kronor. Inom den samlade verksamheten har en 
försäkringsersättning erhållits om motsvarande 1 miljon kronor vilket blivit känt under april. 

Investeringsverksamheten inom IT-området är beställd och beräknas kunna påbörjas under 
senare delen av våren. Den totala investeringsutgiften prognostiseras till 1 miljoner kronor för 
2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 10 maj 2022 
Kvartalsrapport per 31 mars 2022, kommunstyrelsens del 

 
Delges 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges revisorer 
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Ks § 103 Dnr KS/2022:47 042 

Kvartalsrapport per 31 mars, hela kommunkoncernen, 
information 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen tackar för informationen. 
 Rapporten och eventuella beslut om åtgärder bereds till fullmäktige under 

nästkommande sammanträde 7 juni.  
 

Sammanfattning 
Kommunens periodresultat är positivt och uppgår till 5,9 miljoner kronor efter årets tre första 
månader. Periodresultatet är i nivå med budget och uppvisar ett litet överskott i perioden. 

Verksamhetens nettokostnad avviker från budgeten med minus 5,5 miljoner kronor och 
skatteintäkterna, generella statsbidraget och kommunalekonomiska utjämningen är 6,6 miljoner 
kronor bättre än budget. Jämfört med samma period föregående år är nettokostnaderna knappt 
tre miljoner kronor lägre men som framgår ovan inte i nivå med budget.  

Det prognostiserade årsresultatet uppgår till 37,3 miljoner kronor vilket är 5,7 miljoner kronor 
bättre än budget. I den aktuella prognosen ingår 5 miljoner kronor i förväntade intäkter av mark 
och exploatering. Den löpande verksamheten har således en årsprognos som är i nivå med budget. 
Avvikelsen för verksamhetens nettokostnad uppvägs på årsbasis av ökade skatteintäkter. Jämfört 
med föregående år så ökar verksamhetens nettokostnad i årsprognosen med 54,4 miljoner 
kronor eller 6,1 procent. Exkluderas intäkter för mark och exploatering uppgår ökningen till 62,3 
miljoner kronor eller 7,1 procent. I motsvarande jämförelse ökar skatteintäkterna med 55,1 
miljon kronor eller 6 procent. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 10 maj 2022 
Kvartalsrapport per 31 mars 2022 
 

 
Delges 

Kommunfullmäktiges revisorer 
Ekonomichef 

Heby kommun
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Förvaltningsberättelse 

Översikt över verksamhetens utveckling 

Den kommunala koncernen 

Bolagens rapporter efter mars har inhämtats och efter årets tre första månader redovisas en verksamhet i 
nivå med budget för Hebyfastigheter AB och för Hebygårdar AB. Det prognostiserade årsresultatet för 
Hebyfastigheter AB är 5,1 miljoner kronor vilket är enligt budget. För Hebygårdar AB uppgår det 
prognostiserade årsresultatet till 6,8 miljoner kronor vilket är 2,6 miljoner kronor bättre än budget. Den 
väsentliga förklaringen till prognostiserad resultatförbättring är lägre avskrivningskostnader genom 
senarelagda aktiveringar av tillgångar. 

Investeringsverksamheten är väsentligt under budget i båda bolagen för årets första tre månader. Av 
årsprognos framgår att årets investeringsverksamhet kommer att nås vilket bland annat omfattar 
skola/förskola i Vittinge, Heby Arena, simhall och renovering av lägenheter Tärnsjö brandstation i 
Hebyfastigheter AB. Bland större investeringar i Hebygårdar AB som kommer att genomföras under 2022 
ingår bostäder i Rävsjöbäcken i Morgongåva och stamrenovering för Torgvägen 5 i Östervåla. 

Kommunen 

Kommunens periodresultat är positivt och uppgår till 5,9 miljoner kronor efter årets tre första månader. 
Periodresultatet är i nivå med budget. 

Verksamhetens nettokostnad avviker från budgeten med minus 5,2 miljoner kronor och skatteintäkterna, 
generella statsbidraget och kommunalekonomiska utjämning är 7,1 miljoner kronor bättre än budget. Jämfört 
med samma period föregående år är nettokostnaderna knappt två miljoner kronor lägre men som framgår 
ovan inte i nivå med budget. 

Det prognostiserade årsresultatet uppgår till 37,5 miljoner kronor vilket är 5,9 miljoner kronor bättre än 
budget. I den aktuella prognosen ingår 5 miljoner kronor i förväntade intäkter av mark och exploatering. Den 
löpande verksamheten har således en årsprognos som är i nivå med budget. Avvikelsen för verksamhetens 
nettokostnad uppvägs på årsbasis av ökade skatteintäkter. Jämfört med föregående år så ökar verksamhetens 
nettokostnad i årsprognosen med 54,9 miljoner kronor eller 6,2 procent. Exkluderas intäkter för mark och 
exploatering uppgår ökningen till 70 miljoner kronor eller 8 procent. I motsvarande jämförelse ökar 
skatteintäkterna med 48,5 miljoner kronor eller 5,2 procent. 

Följande prognos lämnas för de finansiella målen, 

 Resultat i förhållande till skatteintäkter, uppnås 

 Utveckling av skatteintäkter större än utveckling av verksamhetens nettokostnad, uppnås ej 

 Soliditet, uppnås 

Den nettokostnadsutveckling som noteras utifrån de lämnade prognoserna i kvartalsrapporten är väsentligt 
högre än under de senaste åren. Långsiktigt behöver kommunen nå en stabil situation där utvecklingen av 
skatteintäkter överstiger nettokostnadsutvecklingen. Risken är annars att kommunen får problem att 
uppfylla balanskravet. 

För perioden januari till mars har kommunen en utveckling i nivå med föregående. Verksamheternas 
nettokostnad är cirka 2 miljoner under föregående års nivå. Prognoserna indikerar en fortsatt utveckling 
under året som driver kostnadsutvecklingen mot en högre nivå.  

Viktiga förhållanden för resultat och god ekonomisk hushållning 

Efter det första kvartalet görs en fördjupad rapportering som omfattar helårsprognos som upprättas av 
verksamheterna. Rapporteringen omfattar inte balansräkning och kassaflödesanalys eller de kommunala 
bolagen. Inom parentes anges i förekommande fall uppgift för föregående år. 

Kommunen redovisar ett positivt periodresultat med 5,9 miljoner kronor i perioden (-11,1 miljoner kronor). 
Resultatet är 0,1 miljoner kronor bättre än budget. Helårsprognosen är ett positivt resultat med 37,5 miljoner 
kronor vilket är 6 miljoner kronor bättre än budget. I det prognostiserade resultatet ingår intäkter från mark 
och exploatering med 5 miljoner kronor. 

Årsprognosen för verksamhetens nettokostnad är 12,3 miljoner över budgeterad nivå (-26,7 miljoner 
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kronor). Skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning prognostiseras ge ett 
överskott med 20,2 miljoner kronor (12,1 miljoner kronor). Finansnettot beräknas avvika negativt mot 
budget med 1,9 miljoner kronor (-0,5 miljoner kronor). 

Prognosen för utvecklingen av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning är 
enligt den skatteunderlagsprognos som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) från den 17 februari. Den 
nya skatteunderlagsprognosen från den 28 april visar på ytterligare en förbättring för 2022 med drygt 1 
miljon kronor. 

Driftredovisningen visar sammantaget en negativ budgetavvikelse i perioden med 5,6 miljoner kronor. Större 
avvikelser noteras för utbildningsnämnden som har en negativ budgetavvikelse med 9,5 miljoner kronor. Den 
aktuella avvikelsen utgör en helårseffekt av en budget som inte är i balans för nämndens verksamheter. 
Kommunstyrelsen begärde av denna anledning redan efter februaris månadsrapport en fördjupad 
redovisning av åtgärdsplaner. I samma uppdrag gavs nämnden i uppdrag att återkomma med besked om 
åtgärder ej bedöms möjliga att vidta om skälen till detta. Nu lämnad uppföljningsrapport för nämnden 
konstaterar den ingående obalansen om 9,0 miljoner kronor som bedöms vara störst för Harbo/Tärnsjö F-6, 
Vittinge F-3 samt Centrum för Livslångt Lärande, CLL. Vad gäller CLL så anges att en omfattande utredning 
kring finansiering inleddes under 2021 och kommer att intensifieras under 2022. Upprättad årsprognos för 
verksamheten visar en negativ prognos med 14,6 miljoner kronor. Per verksamhetsområde noteras störst 
avvikelse för förskolan, minus 6,1 miljoner kronor, skolenheter, minus 5,0 miljoner kronor och gymnasiet, 
minus 4,1 miljoner kronor. 

Omvärldsrisker 
Effekterna av pandemin börjar klinga av och det sker en successiv återgång till en mer normal situation i 
verksamheten.  

Omvärldssituationen påverkas i stunden påtagligt av pågående krig i Ukraina som bland annat driver på 
priserna inom energi och livsmedelsområdet. Flyktingströmmar på grund av krigssituationen har krävt en 
akut hantering gällande evakueringsbostäder. Kommunen har i denna första våg inte behövt aktivera de 
akuta boendelösningar som etablerats. Från och med sommaren 2022 har Heby kommun ett ansvar för 1xx 
boendeplatser där finansieringen i nuläget inte är helt klarlagd. 

I stunden råder en inflationstakt som är väsentligt högre än under senare tid. Från nationell nivå bedöms 
denna plana ut och återgå till en mer normal utveckling.  

Diagram: Befolkningsutveckling 2000 – 2021, perioden 2022 – 2025 är baserad på prognos (1 april 2022) 

 
Mellan 2020 och 2021 ökade kommunen med 202 invånare. Prognoser för perioden 2022 till 2025 visar på 
en fortsatt stark befolkningsökning. För innevarande år innebär den nya prognosen följande för olika 
åldersintervall, 
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Den gjorda volymkompensationen i budget 2022 – 2024 utgick från den då gällande befolkningsprognosen 
som var på en lägre nivå. Den totala utvecklingen mellan åren överensstämmer dock relativt väl då den 
beräknades till en ökning med 224 invånare. 

Jämfört med den volymkompensation som gjordes i budget 2022 är det främst inom förskola 1 – 5 år som det 
föreligger en större skillnad. Totalt handlar detta om en avvikelse med 4,4 miljoner kronor baserat på det 
ingående budgetvärdet för verksamhetsområdet. För grundskolan är det samma volymökning som ingått 
redan i budget 2022, det vill säga en ökning med 63 elever. 

Inom övriga åldersintervall bedöms det inte föreligga motsvarande större skillnader genom ökade volymer. 

Verksamhetsrisker 
De verksamhetsrisker som bedöms kunna ha störst påverkan på kommunens ekonomi är omställningen inom 
äldreomsorgen till nytt vårdboende som binder en stor del av framtida finansieringsutrymme. De kortsiktiga 
effekterna för 2022 är begränsade då kommunen får tillträde till vårdboendet först i mitten av december. 
Fördjupad analys pågår inom ramen för arbetet med mål och budget 2023 – 2025 där fullbelagd verksamhet 
planeras från och med 1 mars 2023. Den aktuella kostnadsökningen är väsentligt högre än den som 
bedömdes i mål och budget 2022-2024. 

Det finns fortsatt stora problem att bryta kostnadsutvecklingen inom individ- och familjeomsorgen där 
kostnaderna för såväl ekonomiskt bistånd som placeringar fortsätter att öka. En fördjupad analys av 
situationen är nödvändig med bland annat stöd i de uppdaterade jämförelsesiffrorna ur Kolada1 som finns 
tillgängliga under försommaren. 

Inom utbildningsområdet föreligger en ekonomisk obalans som koncentreras till fyra verksamhetsområden. 
Ett område utgörs av gymnasieskolan där kommunens kostnader påverkas av elevernas sökmönster och 
kostnaderna hos andra huvudmän. Det finns en budgetmässig obalans gällande gymnasieskolan som i 
årsprognosen uppgår till 4,1 miljoner kronor. Den aktuella posten är för utbildningsnämnden kortsiktigt svår 
att påverka då det är kostnader för kommunens gymnasieelever som går i andra kommuner. Förskolans 
ekonomiska obalans går bland annat att härleda till den budgetmässiga effekten av volymkompensation som 
redovisas ovan. Avvikelserna inom grundskolan kräver fördjupad analys och en tydlig koppling till den 
långsiktiga planen för ekonomisk balans som upprättats med sikte på balans 2025. När det gäller Centrum för 
livslångt lärande hänvisas till en utredning inledd under 2021 som ska intensifieras under 2022. Resultatet av 
denna utredning kommer att vara väsentlig för beslut om åtgärder för att skapa ekonomisk balans. 

Kommunens struktur ger vissa skalnackdelar i att vara geografiskt spridd och inte ha möjlighet att hålla 
tillräckligt stora verksamhetsenheter inom vissa verksamhetsområden. Små enheter kan vara mer sårbara 
och försvåra möjligheten till kostnadseffektivitet.   

Det finns en demografisk utmaning i en allt mer åldrande befolkning och allt högre försörjningsbörda för 
kommuninvånare i arbetsför ålder.  

Finansiella risker 
Periodbokslutet ger inte förutsättningar att på ett fullständigt sätt bedöma de finansiella riskerna i perioden. 
Kommunen har en total låneskuld om 20 miljoner kronor fördelat på två lån i Kommuninvest om 10 miljoner 

 
1 Kolada är en databas med nyckeltal för kommuner och regioner, som drivs genom SKR via rådet för främjande av 
kommunala analyser. 

Befolkningsutveckling 2022, enligt prognos

2021 2022 förändring
0-åringar 161 142 -19
Förskola, 1 - 5 år 799 841 42
Förskoleklass, 6 år 175 169 -6
Grundskola, 7 - 15 år 1 473 1 536 63
Gymnasium, 16 - 19 år 594 601 7
Ålder 20 - 64 år 7 582 7 685 103
Ålder 65 - 74 år 1 845 1 835 -10
Ålder 75 - 84 år 1 224 1 271 47
Ålder > 85 år 450 465 15

summa: 14 303 14 545 242
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kronor vardera. Ett av lånen ligger för omsättning i december 2022 och om lånet omsätts kommer räntan 
sannolikt bli högre mot bakgrund av den utveckling som nu noteras. 

Ränterisken är i nuläget begränsad men kommer att aktualiseras när lån ska omsättas i december 2022.  

Finansieringsrisken kommer att hanteras vid omsättning av ovanstående lån. Finansreglementet anger att 
inte mer än 20 procent av låneskulden får förfalla inom en och samma 12-månadersperiod.  

Kredit- och likviditetsrisk  

Kommunen har enbart placeringar av likviditet i Uppsala läns pensionsstiftelse. Dessa placeringar följer 
stiftelsens stadgar och placeringsriktlinjer. Kommunen håller för närvarande en god likviditet som bland 
annat kommer att vara viktig inför de större investeringsprogram som förväntas under kommande budget- 
och planperiod. 

Pensionsförpliktelser 
Baserat på pensionsprognos från KPA den 23 mars noteras följande förändringar i förhållande till den 
prognos som lämnades i anslutning till årsredovisningen. 

 
Av den totala ansvarsförbindelsen tryggar kommunen motsvarande 75 miljoner kronor i den gemensamma 
pensionsstiftelsen för Uppsala län. En särskild rapport lämnas av utvecklingen under årets första månader för 
aktuell placering i stiftelsen. 

Kommunen har information om större förändringar gällande pensionskostnaderna för 2023 beroende på 
bland annat det nya avtalet gällande avgiftsbestämd pension i AKAP-KR.  

Resultaträkning 

RESULTATRÄKNING Januari -Mars Helår Förgående år 

 Utfall Budget Avvikel
se 

Progno
s Budget Avvikel

se 
Jan-

mars 
Bokslu

t 

Verksamhetens intäkter 31,6 27,1 4,5 116,8 108,1 8,7 32,4 152,4 

Verksamhetens kostnader -269,8 -260,2 -9,7 -1 054,3 -1 033,3 -21,0 -272,4 -1 035,5 

Avskrivningar -1,5 -1,4 0,1 -6,2 -6,2 0,0 -1,4 -5,7 

Verksamhetens 
nettokostnad -239,6 -234,5 -5,2 -943,7 -931,4 -12,3 -241,4 -888,8 

Skatteintäkter 172,9 169,1 3,8 683,8 676,5 7,3 163,5 653,4 

Generella statsbidrag 73,5 70,2 3,3 293,6 280,7 12,9 66,7 275,4 

Finansiella intäkter 0,6 1,5 -0,9 6,2 5,9 0,3 0,8 6,2 

Finansiella kostnader -1,5 -0,6 -0,9 -2,3 -0,1 -2,2 -0,8 -1,6 

Resultat före extraordinära 
poster 5,9 5,7 0,1 37,5 31,6 6,0 -11,1 44,6 

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Resultat efter 
extraordinära poster 5,9 5,7 0,1 37,5 31,6 6,0 -11,1 44,6 

         

Periodens resultat 5,9 5,7 0,1 37,5 31,6 6,0 -11,1 44,6 

Pensionsförpliktelser, kvartalsrapport 2022 (prognos 2022)

Prognos dec 
2021

Prognos 
mars 2022 Förändring Bokslut 2021 Bokslut 2020

Ansvarsförbindelse 242,5 244,2 1,7 248,1 252
Avsatt till pensioner 113,5 113,3 -0,1 111,6 100,7

Avgiftsbestämd ÅP KAP-KL 17,7 17,6 0,0
Avgiftsbestämd ÅP AKAP-KR 2,8 2,9 0,1
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Som tidigare angivits så bedöms kommunen nå två av tre finansiella mål utifrån den prognos som lämnas i 
kvartalsrapporten. Det mål som ej nås är att utvecklingen av skatteintäkter ska överstiga 
nettokostnadsutvecklingen. Målvärdena i budget var 4,6 procent för skatter och 4,4 procent för 
nettokostnadsutvecklingen. 

Skatteutvecklingen för år 2022 prognostiseras bli bättre än budgeterad nivå men ökningstakten stannar vid 
5,2 procent samtidigt som nettokostnadsutvecklingen uppgår till 6,2 procent. Det är långsiktigt viktigt att 
ökningstakten för nettokostnaderna inte överstiger den för skatteintäkterna. 

Resultatutveckling, utfall 2018 – 2021 och prognos 2022 

 

Resultatets andel av skatter och statsbidrag, utfall 2018-2021 och prognos 2022 

 

Resultatet enligt prognosen i kvartalsrapporten är i nivå med budget om den prognostiserade 
intäkten från exploatering och mark exkluderas. Resultatet uppfyller det finansiella målet enligt 
budget för fyraårsperioden 2019 till 2020. Ökningstakten för nettokostnaderna är högre än 
motsvarande för skatteintäkterna vilket tidigare har redovisats. Underliggande förklaringar till 
detta är bland annat kostnadsbilden inom utbildningsnämnden som trycktes tillbaks i budgeten för 
2022 men kvarstår i prognosen för helårsutfall. Även kostnadsnivån för individ- och 
familjeomsorgen i form av placeringar och ekonomiskt bistånd utgör förklaringar till 
nettokostnadsutvecklingen. Vård- och omsorgsnämnden har totalt en negativ prognos med cirka 1 miljon 
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kronor. Det är företrädesvis positiva budgetavvikelser inom funktionsstöd och hemtjänst som uppväger de 
negativa budgetavvikelserna inom individ- och familjeomsorgen. 

Skatter, generella statsbidrag och utjämning 

  Januari-Mars Helår Föregående år 

Miljoner kronor Utfall Budget Avvikel
se 

Progno
s Budget Avvikel

se 
jan-

mars 
Bokslu

t 

Summa egna skatteintäkter -172,9 -169,1 3,8 -683,8 -676,5 7,3 -163,5 -653,4 

Summa generella statsbidrag 
och utjämning -73,5 -70,2 3,3 -293,6 -280,7 12,9 -66,7 -275,6 

Summa skatter, generella 
statsbidrag och utjämning -246,4 -239,3 7,1 -977,4 -957,2 20,2 -230,2 -928,9 

 

Totalt är skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning 7,1 miljoner kronor 
bättre i perioden. Förbättringen är jämnt fördelad på skatteintäkter och på generella statsbidrag 
och utjämning. Skolmiljarden är i driftredovisningen redovisad som en intäkt under 
utbildningsnämnden men den ingår i resultaträkning och ovanstående sammanställning som ett 
generellt statsbidrag. Detta följer anvisningar från rådet för kommunal redovisning, RKR. Det 
motsvarar 0,7 miljoner kronor i perioden och 1,7 miljoner kronor i prognosen.  

I prognosen är det förutom slutavräkningen för skatter främst de generella statsbidragen,  

Balanskravsresultat 

Enligt 11 kap. 10 § LKBR ska uppgifter om årets resultat efter balanskravsjusteringar och 
balanskravsresultatet 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 prognosticerat vara positivt 35,6 miljoner kronor. 

  

Balanskravsutredning, miljoner kronor Prognos 2022 Utfall 2021
IB ackumulerade ej återställda negativa resultat 0,0 0,0
Årets resultat enligt resultaträkning 37,5 44,6
- reducerat för samtliga realisationsvinster -1,9 -8,6
Årets balanskravsresultat efter balanskravsutredning 35,6 36,0

Balanskravsresultat 35,6 36,0
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Drift - och Investeringsredovisning, resultaträkning 

Driftredovisning 

Driftredovisning Januari- Mars Helår Föregående år 

Miljoner kronor Utfall Budget Avvikel
se 

Progno
s Budget Avvikel

se 
Jan-

mars 
Bokslu

t 

Kommunfullmäktige -0,6 -0,8 0,2 -2,6 -2,6 0,0 -0,6 -2,3 

Revisionen -0,3 -0,3 0,0 -1,1 -1,1 0,0 -0,3 -1,1 

Utvecklingsmedel -0,3 -0,8 0,4 -2,4 -3,0 0,6 0,0 -1,5 

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

Kommunstyrelsen -20,3 -19,6 -0,8 -83,4 -81,7 -1,7 -18,0 -71,0 

Vård- och omsorgsnämnden -93,5 -95,9 2,4 -383,3 -382,3 -1,0 -94,6 -359,7 

Kultur- och fritidsnämnden -10,1 -10,1 0,0 -32,8 -32,3 -0,5 -10,6 -31,8 

Samhällsbyggnadsnämnden -5,9 -7,5 1,6 -22,0 -22,0 0,0 -6,4 -21,5 

Bygg- och miljönämnden -1,6 -2,0 0,4 -8,0 -8,0 0,0 -1,0 -5,6 

Utbildningsnämnden -102,9 -93,4 -9,5 -395,4 -380,8 -14,6 -99,2 -378,2 

Valnämnden 0,4 -0,4 0,8 -0,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 

Omställningskostnader -0,2 -0,4 0,2 -1,5 -1,5 0,0 0,0 -1,2 

Finansförvaltningen -4,4 -3,0 -1,4 -12,5 -11,8 -0,7 -12,1 -19,9 

Verksamhetens 
nettokostnad -240,7 -235,0 -5,6 -949,2 -931,4 -17,8 -242,8 -894,9 

Mark- och exploatering 0,1 0,0 0,1 5,0 0,0 5,0 0,7 13,0 

Verksamhetens netto inkl 
Mark- o expl -240,6 -235,0 -5,5 -944,2 -931,4 -12,8 -242,1 -882,0 

Skatter, gen statsbidr o 
utjämning 245,9 239,3 6,6 975,6 957,2 18,4 230,2 920,5 

Finansnetto 0,6 1,4 -0,9 6,0 5,8 0,3 0,8 6,1 

Kommunens resultat 5,9 5,7 0,1 37,5 31,6 5,9 -11,1 44,6 

Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt Utfall jan-
mars Budget 2022 Helårsprogno

s Avvikelse 

Kommunstyrelsen 0,0 3,5 1,0 2,5 

Vård- och omsorgsnämnden 0,3 9,8 9,1 0,7 

Kultur- och fritidsnämnden 0,0 0,7 0,7 0,0 

Samhällsbyggnadsnämnden 0,0 15,7 15,7 0,0 

Markexploatering 0,5 6,8 6,8 0,0 

Utbildningsnämnden 0,0 5,5 5,5 0,0 

Summa investeringar kommunen 0,7 42,0 38,8 3,2 

Skillnaden i verksamhetens nettokostnad enligt driftredovisningen och resultaträkningen förklaras av 
klassificeringen av statsbidrag som i resultaträkningen ingår i generella statsbidrag.  

Finansnettot avviker i driftsammanställningen mot resultaträkningen vilket främst förklaras av poster inom 
finansförvaltningen som ingår i nettokostnad i ovanstående drifttabell men under finansiella poster i 
resultaträkningen. 

Investeringsverksamheten har ett mindre utfall i perioden men bedöms närma sig budget i årsprognos. 
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Verksamhetsredovisning för nämnder och styrelse 

Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av periodens viktigaste händelser 

Central förvaltning 

Införandet av E-arkiv har blivit försenat och pågår fortfarande, det förväntas vara klart 30 april.  

Införande av kommunens nya tillgänglighetsanpassade webbplats är genomförd under februari månad och 
har gått bra. Fortsatt pågår införande att nytt Intranät som förväntas vara klart under maj månad.  

Andelen budget- och skuldärenden har ökat kraftigt  under 2021 och omprioriteringar har fått göras för att 
hantera detta. Dessa ärenden fortsätter att öka. Andelen faderskapsärenden har minskat kraftigt sedan 
skatteverket införde digital tjänst. 

Under perioden har ett omfattande arbete med informationssäkerhet startats upp. Flera 
digitaliseringsprojekt har startats upp med systemansvar hos kommunkansliet. Det är digital signering, mina 
meddelande och interna E-tjänster. Syftet med dessa projekt är att tillmötesgå medborgarnas krav på digitala 
tjänster samt att effektivisera kommunens administration och minska kostnader för kontorsmaterial, porto 
och kopiering. Införande av säker E-post är något som planeras för införande under 2022 och förväntas 
kunna effektivisera kommunens distribution av internpost och att vi får en säker hantering av 
sekretesshandlingar.  

 

Krisledning 

De tre första månaderna under 2022 har präglats av dels slutfasen av våg 4 av Corona/Covid 19 dels hur 
Heby kommun har påverkats/kommer att påverkas av krigssituationen i Ukraina. 

Arbetet med nya beredskapszoner runt Forsmark och en ny krigsorganisation fortgår. 

Samarbetet med SHE när det gäller att inventera och förbättra möjligheter till reservkraft på fler av 
kommunens orter och på så sätt möjliggöra trygghetspunkter på samma orter löper på. 

 

Näringsliv, turism och besöksnäring 

Kommunen har fortsatt med uppsökande verksamhet på telefon eller personliga besök för att samla in 
information om näringslivets påverkan av pandemin och lämnat lägesrapport. Sedan den 21 mars har 
verksamheten fortsatt med anledning av situationen i Ukraina. 

"Heby Företagsakut" där kommunen tillsammans med Nyföretagarcentrum, Almi och Arbetsförmedlingen 
har fortsatt med månatliga avstämningsmöten. 

Den 25 januari presenterar Dun & Bradstreet näringslivsanalysen 2015-2020 i samband med 
kommunstyrelsen möte. Inbjudan gick även till Företagarna i Heby, LRF, övriga politiker, tjänstepersoner och 
företagsfrämjande aktörer. 

Nätverket #TillsammansförSalaHeby planerade för en gemensam Hållbarhetsdag under våren 2022. Almi 
skulle hålla i en workshop kring hållbarhetsanalys och erbjuda enskild rådgivning till deltagande företag. 
Minimässa med en kavalkad av korta föreläsningar av medverkande kommuner, Företagarna, Bankerna, 
Energikontor/Energirådgivare, Almi/Regionerna, STUNS Energi/UIC och Swedish welcome planerades. 
Företagarna i Sala och Sala kommun meddelade att de inte mäktade med att fortsätta planeringen.18 februari 
beslutade nätverket att upphöra med sitt samarbete och genomförandet av Hållbarhetsdagen sköts på 
framtiden. 

Den 18 februari genomförde kommunen den återkommande föreläsningen kring att starta eget rådgivning 
för eleverna på Sadelmakeriskolan i Tärnsjö. Fokus på kommunens roll i samband vid start av företag. 

I projekt Framtidens solel i östra Mellansverige genomförs 11 företagsbesök/digitala möten på temat 
hållbarhet under mars. Analyserar företagens behov och hur kommunen kan stödja företagen tillsammans 
med Almi och Klimat & Energirådgivarna.  

Äntligen kunde invigning av Nyföretagarcentrum Heby livesändas på Facebook den 24 mars i kommunhusets 
entré. Det var på tvåårsdagen efter samarbetets start 2020. 
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Kommunledningen tillsammans med VD Harry Goldman, Nyföretagarcentrum Sverige, Anettes biskvier - en 
lokal företagare, Sala Sparbank, Almi och Företagarna i Heby kommun deltog på invigningen.  

Den 31 mars deltog kommunen på slutseminariet för projektet "Stärkt kapacitet vid större varsel och 
omställning" som anordnades av Region Uppsala och Tillväxtverket. 

Landsbygdsutveckling 

LONA-projekt finansierat av länsstyrelsen: Färdigställande av Upplandsleden genom Heby kommun, kommer 
att fortsätta arbetas med fram till 2023. Under första kvartalet 2022 fortsatte arbetet med att upprätta 
service efter leden såsom parkering, busshållplatser, vindskydd och rastplatser, sevärdheter, skyltning, mm. 
samt att upprätta avtal mellan kommun och skötselansvariga för ledens olika etapper. 

 

Arbetsmarknad 

Inom ramen för pågående, sedan tidigare beviljat projekt; Uppstart av Portalen för livslångt lärande, 2021-
2023, har Portalen tagit betydande steg framåt i arbetet med att tillhandahålla individ centrerat stöd och 
aktivitetsutbudet i syfte att stödja individen mot arbete, studier och självförsörjning. Exempel på god 
samverkan finns idag mellan Portalen och Heby Arena, Portalen och Projektet Kvinnor i fokus, Portalen och 
handläggare vid Socialtjänsten- Ekonomiskt bistånd, Portalen och Personligt ombud. Även kunskap och 
kännedom kring varandras uppdrag och individspecifik samverkan finns idag på plats tillsammans med 
Socialtjänstens öppenvårdsinsatser. Med stöd av Samverkansteamet inom ramen för insatsen Plattform 
Individstöd i samverkan finns idag även en god samverkan med Heby kommuns båda Vårdcentraler, 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

För KAAs del har vi under kvartal 1, 2022, aktivt arbetat med att implementera systemstöd för säkerställande 
av uppsökande verksamhet. I och med det arbetet har det visat sig att vi inom Heby kommun haft ett 
betydligt större mörkertal av ungdomar som omfattats av KAA än vi misstänkt. 

Vi ser även oroande tendenser att antalet avgående elever årskurs 9, med icke fullständiga grundskolebetyg, 
kan komma att öka 2022. Icke fullständiga grundskolebetyg gör aktuell målgrupp sårbara då det föreligger 
förhöjd risk för att de inte fortsätter till gymnasiestudier, vilket i sin tur ökar risk för psykisk ohälsa, 
arbetslöshet och behov av offentligförsörjning i framtiden. 

Både gymnasieuppföljning med tillhörande studielots och KAA ligger organisatoriskt under Barn och 
utbildningsförvaltningen. Dock ser vi inom arbetsmarknad betydande kopplingar mellan dessa målgrupper 
och vuxna inom ramen för arbetsmarknadsenheten, vilka alla har som mål att närma sig studier, arbete och 
självförsörjning. med anledning av den gemensamma behovs- och målbilden ser vi det naturligt och 
nödvändigt att även inkludera dessa målgrupper inom ramen för Heby kommuns 
arbetsmarknadsverksamhet och dess rapporter. 

Vi har tillsammans med Socialtjänsten- Ekonomiskt bistånd, fortsatt att aktivt arbeta med målgruppen UVAS 
– Unga vuxna som varken arbetar eller studerar (20-29 år). Behovet har visat sig mycket stort. UVAS i behov 
av offentligförsörjning är en mycket viktig grupp att fånga upp tidigt, i syfte att bryta utanförskap, öka känsla 
av sammanhang med fokus mot empowerment. 

Heby kommun har via Samordningsförbundet beviljats delfinansiering till insatsen; Plattform för individstöd 
i samverkan i Heby kommun – LOKUS, som startade upp januari 2021, och sker i samverkan mellan Heby 
kommun, region Uppsala, Försäkringskassan och Arbetsförmedling för individer i behov av samordnad 
arbetslivsinriktad rehabilitering och som riskerar ett långvarigt bidragsberoende. Insatsen är i grunden en 
samverkansinsats vilken genomförs av två stycken Rehabcoacher och innehåller i sig inte aktiviteter utan blir 
även dem en remitterande aktör till Portalen. Syftet med insatsen LOKUS/plattform för individstöd i 
samverkan är att: 

 Öka andelen individer som tillgodogör sig arbetslivsinriktad rehabilitering och kommer vidare i 
rehabiliteringsprocessen 

 Underlätta och förbättra möjligheterna för individen att få rätt försörjning 

 Genom att utveckla nära samverkan mellan olika verksamheter bidra till effektiv användning av 
gemensamma resurser 

 Skapa en god samverkansstruktur - och kultur 

Tydliga samordningsprocesser mellan Portalen till Livslångt Lärande och LOKUS-insatsen tas fram och 
integreras inom CLL. Detta för att kunna skapa aktiviteter som kompletterar andra myndigheters insatser. 
Som exempel kan nämnas att ”tröskeln” in till Arbetsförmedlingens insatser ofta bedöms hög och därav 
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behövs kommunala aktiviteter för att stötta individer närmare de ordinarie parternas insatser. 

 

Under år 2021, samt kvartal 1, 2022, har arbetet med att öka samverkan och integrering av arbetet med 
arbetslivsinriktad rehabilitering i Portalen pågått. Kunskap och arbetssätt har ”smittat” mellan de olika 
projekten på ett mycket positivt sätt vilket skapat driv och effektivitet i både parallella och gemensamma 
processer. 

 

Samhällsplanering 
Översiktsplanering 

Kommunstyrelsen har berörande den fördjupade översiktsplanen i Morgongåva godkänt att förvaltningen 
inarbetar ytterligare revideringar i granskningsförslaget om förvaltningen finner dessa revideringar möjliga 
och lämpliga. Granskningsskedet berörande den fördjupande översiktsplanen i Morgongåva beräknas att 
pågå under kvartal 2, 2022. 

Arbetet med framtagandet av den nya översiktsplanens miljökonsekvensbeskrivning har påbörjats under 
perioden. Intern och extern dialog om den nya översiktsplanen såsom exempelvis medborgardialog beräknas 
att kunna påbörjas och pågå under q2-q3 2022 med målet att kunna skicka ut ett samrådsförslag (ett så kallat 
slutsamråd) på remiss under 2023. 

 

 Planering 

En detaljplan har fått planuppdrag DP 407 Åbrinken 5. Handläggning har påbörjats med DP 396 
Verksamhetsmark Harbo Forsbo 1:66, DP 399 Skräddarbacken och DPä Norra Trekanten ”Öjavägen” samt DP 
405 Mötesspår Heby. DP 388 Horrsta Backe 2 och DP 394 Horrsta Norra har varit ute på samråd. DP 397 
Tärnsjö 25:1 har varit ute på granskning och DPä 395 Ol-jansberget har varit ute på en andra granskning. 
Dessa två planer ska nu tas upp för antagande. DPä 402 Harbo Skola togs ut på granskning precis innan 
periodens slut. 

Inga planer har vunnit laga kraft under perioden men DPä 401 Drivmedelstation Dalvägen har avslutats på 
planintressentens begäran (erhöll bygglov). 

DP 393 ”Högtä” Fosbo 1:60 och del av Forsbo 1:76 har blivit vilande då planintressent vill vänta till efter valet 
innan beslut om fortsättning av planarbetet tas. 

 

Inga negativa planbesked har givits under perioden. 

 

 Mark och exploatering 

Tillsammans med Kultur och Fritid pågår ett övergripande arbete med att ta fram nya avtal för 
idrottsanläggningar samt badplatser. Syftet är bland annat att avtalen ska bli enhetliga och tydliga.  

Kommunen har tecknat nyttjanderättsavtal med Östervåla IF avseende ny konstgräsplan. 

Arbetet med att upprätta ett nyttjanderättsavtal med ägaren av dammkonstruktionen av dammen Myran har 
initieras. 

Kommunen har initierat inköp av fastigheten Långgärde 2:6. 

 

Infrastruktur 

Trafikverket presenterade under november sitt förslag till ny nationell plan för transportinfrastrukturen 
2022-2033. Arbetet påbörjades med att föra dialog med regionen och länets övriga kommuner kring viktiga 
regionala intressen. Kommunen har skickat in ett eget kompletterande remissyttrande. 

Åtgärdsvalsstudien för väg 72 är nu klar och kommunen inväntar den slutliga rapporten samt ett 
ställningstagande från Trafikverket kring åtgärder som bedöms lämpliga att gå vidare med. 

Mark- och planerings enheten tillsammans med Tekniska enheten för diskussioner gällande väghållarskap för 
Stationsvägen och Skolgatan i Heby tätort med Trafikverket. Avtal har tecknats och nästa steg i processen blir 
att genomföra en besiktning av vägen tillsammans med Trafikverket. 
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Arbetet med Hållbara transporter i Morgongåva löper på och fungerar bra. Mycket av de framtagna 
aktiviteterna har varit svårgenomförda under pandemin då det inte varit/är möjligt att premiera 
kollektivtrafikresande, samåkning mm. Däremot arbetas det med ett förslag som syftar till att anpassa 
kollektivtrafiken mot företagens skifttider och vice versa. 

 

Kart- och mät 

Lantmäteriet har tagit emot kommunens ABT-leverans (Adress, Byggnad, Topografi) i februari och vi 
kvarstår på en hög kvalitetsnivå. 

 

Kommunen har lämnat underlag till Biologisk myggkontroll. 

Uppdatering av Sokigos FB (Fastighet och Befolkning) och Geosecma for ArcGIS har skett under den här 
perioden. Uppdateringarna var för att fortsätta kunna ta emot uppgifter från Lantmäteriet och att rapportera 
direkt till NVDB (Trafikverket) genom vår karttjänst. Något som ger goda förutsättningar för Tekniska 
enheten som under perioden flyttat över sin verksamhet till Geosecma for ArcGIS. Det innebär ett närmare 
samarbete mellan Mark- och planeringsenheten och Tekniska enheten där utbyte av kartdata blir enklare. 
Under perioden har Kart och mät bistått Tekniska enheten när de påbörjat sitt arbete att använda sig av en 
mobilapp och kartstatistik som underlag i sitt arbete. Det finns en påbörjad fråga om att skapa riktade 
karttjänster till några entreprenörer som bistår kommunen. Kommunkartan är en sådan karttjänst som finns 
tillgänglig för alla. Den hade premiär tillsammans med den nya hemsidan. I dagsläget innehåller den lediga 
villatomter, allmänna platser och detaljplaner. 

Ekonomisk uppföljning 

Kommunstyrelsens ordinarie verksamhet (inkl AME) 

Driftsbudget Januari-Mars Helår Föregående år 

Miljoner kronor Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse Jan-
mars Bokslut 

Intäkter 26,2 26,4 -0,2 108,6 108,5 0,1 27,2 106,0 

Kostnader -47,4 -47,0 -0,4 -195,7 -193,9 -1,8 -46,0 -180,3 

Nettokostnad -21,2 -20,6 -0,6 -87,0 -85,3 -1,7 -18,8 -74,3 

Investerings-
budget         

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utgifter 0,0 -3,5 3,5 -1,0 -3,5 2,5 -0,4 -0,9 

Netto 0,0 -3,5 3,5 -1,0 -3,5 2,5 -0,4 -0,9 

Utvecklingsmedel 

Driftsbudget Januari-Mars Helår Föregående år 

Miljoner kronor Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse Jan-
mars Bokslut 

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -0,3 -0,8 0,4 -2,4 -3,0 0,6 0,0 -1,5 

Nettokostnad -0,3 -0,8 0,4 -2,4 -3,0 0,6 0,0 -1,5 

Investerings-
budget         

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Netto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Kommunfullmäktige, Kvartalsrapport per 31 mars 14(60)

 

Sociala investeringar 

Driftsbudget Januari-Mars Helår Föregående år 

Miljoner kronor Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse Jan-
mars Bokslut 

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

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

Nettokostnad -1,0 -1,0 0,0 -4,0 -4,0 0,0 0,0 -1,3 

Investerings-
budget         

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Netto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Omställningskostnader 

Driftsbudget Januari-Mars Helår Föregående år 

Miljoner kronor Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse Jan-
mars Bokslut 

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 

Kostnader -0,2 -0,4 0,2 -1,6 -1,5 -0,1 0,0 -1,2 

Nettokostnad -0,2 -0,4 0,2 -1,5 -1,5 0,0 0,0 -1,2 

Investerings-
budget         

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Netto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde 

Kommunstyrelsen 

  Januari-mars Helår Föregående år 

Verksamhet Utfall Budge
t 

Avvikels
e 

Progno
s 

Budge
t 

Avvikels
e 

jan-
mars 

Boksl
ut 

Kommunfullmäktige         

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -0,5 -0,6 0,1 -2,4 -2,4 0,0 -0,5 -2,1 

Nettokostnad -0,5 -0,6 0,1 -2,4 -2,4 0,0 -0,5 -2,1 

         

Demokratiberedningen         

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -0,1 -0,2 0,1 -0,2 -0,2 0,0 0,0 -0,1 

Nettokostnad -0,1 -0,2 0,1 -0,2 -0,2 0,0 0,0 -0,1 
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  Januari-mars Helår Föregående år 

Revisionen         

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -0,3 -0,3 0,0 -1,1 -1,1 0,0 -0,3 -1,1 

Nettokostnad -0,3 -0,3 0,0 -1,1 -1,1 0,0 -0,3 -1,1 

         

Kommunstyrelsen         

Politisk verksamhet         

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -0,5 -0,6 0,1 -2,4 -2,4 0,0 -0,6 -2,2 

Nettokostnad -0,5 -0,6 0,1 -2,4 -2,4 0,0 -0,6 -2,2 

         

Ks operativa verksamhet         

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -0,9 -0,8 -0,1 -3,9 -3,3 -0,6 -0,8 -1,2 

Nettokostnad -0,9 -0,8 -0,1 -3,9 -3,3 -0,6 -0,8 -1,2 

         

Räddningstjänst         

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -3,9 -3,9 0,0 -15,4 -15,4 0,0 -3,7 -14,9 

Nettokostnad -3,9 -3,9 0,0 -15,4 -15,4 0,0 -3,7 -14,9 

         

Samverkansnämnden IT         

Intäkter 1,7 1,9 -0,2 7,5 7,5 0,0 1,8 7,1 

Kostnader -4,6 -4,6 0,0 -18,5 -18,5 0,0 -3,9 -14,7 

Nettokostnad -2,9 -2,7 -0,2 -11,0 -11,0 0,0 -2,1 -7,7 

         

Överförmyndarnämnden         

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -0,5 -0,5 0,0 -1,9 -1,9 0,0 -0,5 -1,9 

Nettokostnad -0,5 -0,5 0,0 -1,9 -1,9 0,0 -0,5 -1,9 

         

Arbetsmarknadsenheten         

Intäkter 0,8 0,6 0,2 2,8 2,7 0,1 0,6 3,1 

Kostnader -1,1 0,1 -1,2 -5,0 -3,9 -1,1 -0,8 -4,2 

Nettokostnad -0,4 0,7 -1,1 -2,3 -1,3 -1,0 -0,2 -1,1 

         

Central förvaltning         

Intäkter 23,3 23,5 -0,2 96,6 96,6 0,0 23,0 91,6 

Kostnader -33,7 -34,0 0,3 -137,5 -137,4 -0,1 -33,1 -131,3 

Nettokostnad -10,4 -10,5 0,1 -41,0 -40,8 -0,1 -10,1 -39,7 

         

Samhällsplanering         
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  Januari-mars Helår Föregående år 

Intäkter 0,4 0,5 0,0 1,8 1,8 0,0 1,9 4,3 

Kostnader -1,3 -1,8 0,4 -7,3 -7,3 0,0 -1,8 -6,6 

Nettokostnad -0,9 -1,3 0,4 -5,5 -5,5 0,0 0,0 -2,3 

         

Summa intäkter 26,2 26,4 -0,2 108,6 108,5 0,1 27,2 106,0 

Summa kostnader -47,4 -47,0 -0,4 -195,7 -193,9 -1,8 -46,0 -180,3 

Summa nettokostnad -21,2 -20,6 -0,6 -87,0 -85,3 -1,7 -18,8 -74,3 

 Omställningskostnader 

  Januari-mars Helår Föregående år 

 Utfall Budge
t 

Avvikels
e 

Progno
s 

Budge
t 

Avvikels
e 

Jan-
mars 

boksl
ut 

Personal 0,0 -0,2 0,2 -1,0 -1,0 0,0 0,0 0,9 

Lokaler mm -0,2 -0,1 -0,1 -0,5 -0,5 0,0 0,0 0,3 

Summa -0,2 -0,4 0,2 -1,5 -1,5 0,0 0,0 1,2 

Utvecklingsmedel 

Projekt Utfall 
jan-mars 

Beslutad 
fördelnin

g 

Avvik 
beslutad 
./. utfall 

Helårs-
prognos 

Digitalisering CF -0,1 -0,3 0,2 -0,3 

Digitalisering VOF  -0,3 0,3 -0,3 

Digitalisering SBF / Samhällsbyggnadsprocessen -0,2 -0,6 0,4 -0,6 

Digitalisering BUF  -0,3 0,3 -0,3 

Till KLGs införandeprojekt  -0,5 0,5 -0,5 

Summa -0,3 -2,0 1,7 -2,0 

     

Budget  -3,0   

     

Varav ska täcka underskott för myggbekämpning  -0,6   

     

Återstår för nya beslut  -0,4   

 Sociala investeringar 

Sociala investeringar Utfall 
jan-mars 

Beslutad 
fördelnin

g 

Avvik 
beslutad 
./. utfall 

Helårs-
prognos 

Portalen livslångt lärande -0,3 -1,8 -1,5 -1,8 

Ungdomscoacher -0,2 -0,4 -0,2 -0,4 

Ferieplatser   0,0 0 

Dans utan krav 0,2  -0,2 0 

Summa -0,3 -2,2 -2,0 -2,2 

     

Budget  -4,0   
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Sociala investeringar Utfall 
jan-mars 

Beslutad 
fördelnin

g 

Avvik 
beslutad 
./. utfall 

Helårs-
prognos 

Återstår  -1,8   

     

Nya ansökningar     

Samverkan för ökad skolnärvaro  -0,7   

Ungdomscoacher  -0,4   

Feriepraktik  -0,3   

Återstår efter nya ansökningar  -0,4   

  

Investeringar per objekt 

Investeringsprojekt Utfall jan-
mars Budget 2022 Helårs-

prognos Avvikelse 

Kommunstyrelsen     

IT-investeringar 0,0 2,5 1,0 1,5 

Tillväxtfrämjande investeringar 0,0 1,0 0,0 1,0 

Summa kommunstyrelsen 0,0 3,5 1,0 2,5 

  

Kommentar till periodens utfall och helårsprognos 

Kommunstyrelsen redovisar en negativ budgetavvikelse i perioden med 0,6 miljoner kronor. 
Periodavvikelsen förklaras främst av arbetsmarknadsenheten som har en negativ periodavvikelse med 1,1 
miljoner kronor. Avvikelsen uppvägs av vissa positiva avvikelser gällande samhällsplanering och central 
förvaltning. Fördjupad analys av avvikelsen inom arbetsmarknadsenheten behöver göras i syfte att 
långsiktigt säkerställa uppdrag och finansiering. 

I perioden redovisas en positiv avvikelse med 0,6 miljoner kronor för utvecklingsmedel, sociala investeringar 
och omställningskostnader. De sociala investeringarna är i nivå med budget samtidigt som 
omställningskostnaderna uppvisar en positiv budgetavvikelse med 0,2 miljoner kronor. Utvecklingsmedel 
redovisar en positiv budgetavvikelse med 0,4 miljoner kronor. Denna post ska enligt plan lämna ett överskott 
på årsbasis med 0,6 miljoner kronor för att möte den tillkommande kostnaden för myggbekämpning under 
2022. 

I perioden har ingen investeringsverksamhet genomförts inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Inom 
området IT-investeringar kommer en större insats att genomföras för att stärka kommunens 
nätverkslösningar. 

Prognosen 

Kommunstyrelsen prognostiserar en negativ budgetavvikelse uppgående till 1,7 miljoner kronor. Genom att 
reservera ett utrymme om 0,6 miljoner kronor av utvecklingsmedel återstår ett underskott med 1,1 miljoner 
kronor. Inom den samlade verksamheten har en försäkringsersättning erhållits om motsvarande 1 miljon 
kronor vilket blivit känt under april. 

Investeringsverksamheten inom IT-området är beställd och beräknas kunna påbörjas under senare delen av 
våren. Den totala investeringsutgiften prognostiseras till 1 miljoner kronor för 2022. 

Åtgärdsplan: effektiviseringar och besparingar 

Med anledning av de ökade kostnaderna, 0,6 miljoner kronor, för myggbekämpningen innevarande år 
beslutade kommunstyrelsen (ks § 5, 2022) om en åtgärdsplan för att hantera detta. Beslutet innebär att 
posten utvecklingsmedel ska visa ett motsvarande överskott vid slutet av året. 

Arbetsmarknadsenheten prognostiserar ett underskott för 2022 på 1,0 miljoner kronor. Detta behöver 
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hanteras genom åtgärdsplan. Efter sista mars har det blivit känt att kommunstyrelsen också kommer att få en 
oförutsedd intäkt på 1,0 miljoner kronor. Intäkten redovisas på central förvaltning. Förslag på åtgärd är att 
central förvaltning genererar ett överskott på 1,0 miljon kronor. 

Med anledning av de ökade kostnaderna, 0,6 miljoner kronor, för myggbekämpningen innevarande år 
beslutade kommunstyrelsen (ks § 5, 2022) om en åtgärdsplan för att hantera detta. Beslutet innebär att 
posten utvecklingsmedel ska visa ett motsvarande överskott vid slutet av året. 

Arbetsmarknadsenheten prognostiserar ett underskott för 2022 på 1,0 miljoner kronor. Detta behöver 
hanteras genom åtgärdsplan. Efter sista mars har det blivit känt att kommunstyrelsen också kommer att få en 
oförutsedd intäkt på 1,0 miljoner kronor. Intäkten redovisas på central förvaltning. Förslag på åtgärd är att 
central förvaltning genererar ett överskott på 1,0 miljon kronor. 

Framtidsbedömning 

Central förvaltning 

Det ökade behovet av digitala tjänster kräver även en digital kommunal administration som är i samklang 
annan lagstiftning som kommunen har att förhålla sig till. Detta är en utmaning för oss. Utvecklingen går 
snabbt och vi har en låg digital mognad inom förvaltning och politik. För att inte brista i handlingskraft och 
inte få förlupna kostnader behöver vi rekrytera och utbilda inom digitalisering och informationssäkerhet. 
Inom många områden är inte digitaliseringen frivillig längre utan ett lagkrav, exempel på det är 
kommunallagens krav på digital anslagstavla, tillgänglighetsdirektivet för myndigheters webbplatser och 
lagkrav på en digital samhällsbyggnadsprocess. 

Många av våra verksamhetssystem är eftersatta i drift och underhåll och är inte kompatibla med andra 
moderna system som krävs för att tillgodo se behovet av digitala tjänster eller lagkrav på digitala tjänster. 
Digitaliseringen kräver en kompetensväxling och ekonomiska resurser för att ställa om. 

Arbetsmarknad 

Portalen ser ett behov av att utöka sitt aktivitetsutbud med riktat stöd mot utrikesfödda och språksvaga. Efter 
diverse pilotaktiviteter under ht 2021 och kvartal 1 2022 kan Portalen konstatera att målgruppen allt som 
oftast behöver ett till stöd och att digitala aktiviteter fungerat dåligt. Målgruppen bedöms i och med det som 
resurskrävande. 

Med anledning av pågående krig i Ukraina och förväntat mottagande av ca 150-200 Ukrainska flyktingar 
under kvartal 2 och 3, ser vi att behovet att riktade insatser och förstärkta resurser ytterligare kommer att 
krävas för att tillförsäkra snabbt och effektivt arbetsmarknadsstöd till målgruppen. En ansökan om 
projektmedel för att stärka upp stöd och resurser för aktuell målgrupp har lämnats in till AMIF. 

Inför ht 2022 finns information om att 50 % av eleverna i Östervåla skola, tillsammans med betydande andel 
elever i Heby skola, kommer att avsluta åk 9 med icke fullständiga grundskolebetyg. Icke fullständiga 
grundskolebetyg gör aktuell målgrupp sårbara då det föreligger förhöjd risk för att de inte fortsätter till 
gymnasiestudier, vilket i sin tur ökar risk för psykisk ohälsa, arbetslöshet och behov av offentligförsörjning i 
framtiden. 

Inom ramen för den Gymnasieuppföljning som i och med aktuellt projekt börjat ta form ser vi att vi ges 
möjligheter till både förebyggande och tidigare insatser samt akuta insatser utan dröjsmål. Dessa resurser 
och insatser är absolut nödvändiga i arbetet med att öka antalet elever med genomförd gymnasieutbildning 
samt minska antalet skolavhopp. 

Med tydlig koppling till pågående arbete med gymnasieuppföljning har Heby kommun även valt att delta i 
SKRs projekt Fullföljd skolgång, vilket stämmer väl överens med den behovsanalys Portalen gjort. 

Samhällsplanering 

Hela Mälardalsregionen har under de senaste åren haft en stark tillväxt. Tillväxten kommer sannolikt att 
fortsätta. Verksamheten kommer att arbeta aktivt med markstrategier och se över var kommunen har 
detaljplanelagd mark där exploatering ej ännu skett. Det är viktigt att planeringsarbetet ligger steget före 
efterfrågan för att kunna möjliggöra för en hållbar tillväxt. I uppdatering av översiktsplanen kommer höjd att 
tas för en fortsatt positiv befolkningsutveckling. 

Verksamheten värnar och utvecklar kvaliteter och resurser som biologisk mångfald, värdefull natur och 
kulturmiljö, jordbruksmark och vatten. 

Bebyggelseutveckling koncentreras till platser längs kollektivtrafikstråk och närhet till kvaliteter som utblick 
över odlingslandskap, bruksmiljöer med mera som skapar attraktionsvärde. Boendemiljöerna är trygga och 
tillgängliga. För att få invånare att bo kvar i sin hembygd och locka nya människor möjliggör verksamheten 
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för service, vård och omsorg, skola och verksamheter. 

Infrastrukturen klarar ett ökat flöde av människor, tjänster och varor där elektrifiering av bilparken är ett 
exempel. 

Besöksnäring utvecklas genom ökad tillgänglighet till attraktiva besöksmål. 

Näringsliv 

Näringslivet i Heby har en mycket god tillväxt och lönsamhet för perioden 2015-2020. Största branscherna 
sett till antal anställda är Logistik och Detaljhandel. I absoluta tal har Företagstjänster snabbast tillväxt i 
företag. Areella och Besöksnäring är de branscher som är mindre lönsamma. Partihandel och Logistik har den 
högsta lönsamheten som också skapat störst tillväxt i förädlingsvärde. Flest anställda inom nystartade 
företag finns i Bygg branschen. 
 

Kreditupplysningsföretaget SYNA delade också ut andrapriset till Heby kommun i årets upplaga av 
tillväxtpriset Bästa Tillväxt. Det handlar om största andelen företag som nyanställer, ökar sin omsättning och 
går med vinst i kommunen. 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning av periodens viktigaste händelser 

Område Individ och familjeomsorg/bistånd 

Det sker en fortsatt ökning av antalet individer som är i behov av insatser från socialtjänsten. Det är svårt att 
se något mönster i ökningen men den största oron handlar om att barn utsätts för våld eller bevittnar våld 
samt föräldrars relationskonflikter och eller missbruk, våldsutsatta vuxna, hemlöshet, socialpsykiatri samt ett 
ökat behov av försörjningsstöd. En annan förändring som är värd att reflektera över är att de individer som 
är i behov av socialtjänstens insatser har en alltmer komplex problematik där ofta fler insatser av olika 
karaktär är nödvändiga. Detta kräver också mer av socialsekreterare och biståndshandläggare varför 
arbetsbelastningen ökar också av detta skäl. Inom försörjningsstöd har e-tjänst/medborgartjänst införts där 
personer med löpande försörjningsstöd haft möjlighet att delta i en pilotomgång. Under perioden har 27 % av 
alla hushållen visat intresse och det är totalt 15 % (32 hushåll) som under perioden har ansökt digitalt. Under 
april sker ett breddinförande där alla som vill har möjlighet att ansöka digitalt. 

Verksamheten har under perioden fortsatt präglats av ett intensivt arbete att upprätthålla en godtagbar 
kvalitet i verksamheten i kombination med åtgärdsarbete för att nå en budget i balans på kort och lång sikt. 
Utvecklingsarbetet fortlöper för att effektivisera och strukturera samverkan och knyts an till allt pågående 
arbete i verksamheterna, att skapa en kultur där samverkan är i framkant. 

Under perioden har ett kommunövergripande samarbete i norduppland startats på Hebys initiativ. Syftet är 
att utveckla samverkan mellan öppenvårdspsykiatrin, beroendemedicin och primärvården och de mindre 
kommunerna i norduppland för att på så sätt främja tillämpning av nationella riktlinjer, arbeta resurseffektivt 
och arbeta för en mer jämlik vård i länet. 

Det förvaltningsövergripande samarbetet med tidigt samordnade insatser (TSI) är kraftfulla verktyg för att 
motverka social utsatthet. Under perioden har det arbetet fortgått med flera nya utvecklingsområden som t 
ex implementering av föräldraskapsstödsprogrammet COPE samt att planering och ansökan till sociala 
investeringsfonden om medel för att inrätta ett närvaroteam har genomförts. Syftet med ett närvarotema är 
att främja skolnärvaro hos elever i grundskolan. Vidare har arbetet med modellen "drop-in" för nyanlända 
fortsatt i samverkan med Kultur- och fritid, CLL och Medborgarservice för att ge samlat stöd till dessa 
individer och avlasta socialtjänstens ordinarie verksamhet med förebyggande information och stöd. 

Kompetensförsörjningen inom verksamhetsområdet är en viktig del och det är idag svårt att rekrytera 
behörig personal, främst inom myndighetsutövning. Arbetstyngdsmätningar och medarbetardialoger 
genomförs för fånga upp medarbetarens utvecklingsbehov och arbetsmiljö i tid vilket syftar till att skapa en 
medarbetare som är trygg i sin anställning och därmed vill jobba kvar samt att tydliggöra ledarskapet. 

Vård- och omsorgsboende, Äldre  och Funktionsstöd 

Brukare på vård- och omsorgsboende har erhållit dos 4 med vaccin mot Covid. Enstaka utbrott har drabbat 
enheterna under perioden. Vaccinationer, hög följsamhet av basala hygienrutiner samt rutiner med bland 
annat munskydd vid nära arbete med brukare har förebyggt större utbrott. Söktrycket till vård- och 
omsorgsplatser har åter ökat efter pandemin när andelen smittade har gått ned. 

Hemtjänsten har haft relativt låga volymer under perioden. Hemtjänst och korttidsenheten har ökat sin 
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samverkan kring resurser under början på året. Flera medarbetare har på frivillig basis tagit möjlighet att 
arbeta inom båda områdena när behov har funnits. 

För att öka delaktighet och brukarmedverkan samt säkerställa värdighetsgarantin har brukarråden inom 
vård- och omsorgsboendena åter startats upp efter pandemin. Det har även erbjudits anhörigstöd i form att 
anhörigcafé på demensboendet Tegelbacken. Enheterna har påbörjat arbetet för en attraktiv, friskare 
arbetsplats med bland annat föreläsningar i medarbetarskap. 

Flera statsbidrag riktade till äldreomsorgen har öppnat för nya möjligheter för kompetensökning. I augusti -
21 startade en valideringsinsats till undersköterska som fortsätter under 2022 där ett tjugotal medarbetare 
beräknas bli klara under vår/sommaren. Fortsatta utbildningsinsatser av språkombud har planerats in under 
mars och maj månad. Vård- och omsorgsboende lägger fokus på en förebyggande och personcentrerad vård 
och planerar nu för utbildning mot en Stjärnmärkt kommun. 

Fortsatta insatser görs för att öka andel heltidsanställda medarbetare i verksamheterna, inom ramen för AB. 

Det nya vård och omsorgsboendet Lövsta är under uppförande och byggnationen har framskridit i stort enligt 
plan och det finns nu ett inflyttningsdatum klart, 2022-12-16 vilket är en förskjutning med en månad på 
grund av påverkan av pandemin. 

Verksamhetssystemet Cosmic Link som ersatt Prator infördes i mars. 

Projektet med det nya verksamhetssystemet Viva är i slutfasen och arbetet med införandet avslutas i april. 

Ekonomisk uppföljning 

Driftsbudget Januari-Mars Helår Föregående år 

Miljoner kronor Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse Jan-
mars Bokslut 

Intäkter 19,2 17,8 1,5 70,6 71,1 -0,5 18,7 86,3 

Kostnader -112,8 -113,7 0,9 -453,9 -453,4 -0,5 -113,2 -446,0 

Nettokostnad -93,5 -95,9 2,4 -383,3 -382,3 -1,0 -94,6 -359,7 

Investerings-
budget         

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utgifter -0,3 -9,8 9,6 -9,1 -9,8 0,7 0,0 -0,5 

Netto -0,3 -9,8 9,6 -9,1 -9,8 0,7 0,0 -0,5 

Ekonomisk uppföljning 

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde 

  Januari-Mars Helår Föregående år 

Verksamheter Utfall Budget Avvikels
e Prognos Budget Avvikels

e 
Jan-

Mars Bokslut 

         

Politisk verksamhet         

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -0,3 -0,3 0,0 -1,2 -1,2 0,0 -0,3 -1,1 

Nettokostnad -0,3 -0,3 0,0 -1,2 -1,2 0,0 -0,3 -1,1 

         

Gemensam vht         

Intäkter 1,3 1,0 0,4 4,7 3,9 0,7 1,0 6,3 

Kostnader -8,8 -8,5 -0,3 -33,7 -33,2 -0,4 -7,7 -32,8 

Netto -7,5 -7,5 0,1 -29,0 -29,3 0,3 -6,7 -26,4 
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  Januari-Mars Helår Föregående år 

         

Äldreomsorg         

Intäkter 15,1 14,7 0,4 56,2 58,9 -2,7 14,7 67,1 

Kostnader -60,9 -61,7 0,8 -244,8 -249,6 4,8 -61,4 -240,2 

Netto -45,7 -47,0 1,2 -188,6 -190,6 2,0 -46,6 -173,1 

         

Funktionsstöd         

Intäkter 1,3 0,9 0,4 3,8 3,6 0,1 1,0 4,4 

Kostnader -20,8 -21,7 0,9 -81,3 -85,0 3,6 -20,2 -78,5 

Netto -19,5 -20,8 1,3 -77,5 -81,3 3,8 -19,2 -74,1 

         

Individ- och 
familjeomsorg         

Intäkter 1,5 1,1 0,3 5,9 4,6 1,4 2,0 8,5 

Kostnader -22,0 -21,5 -0,6 -92,9 -84,5 -8,5 -23,6 -93,4 

Netto -20,6 -20,3 -0,2 -87,0 -79,9 -7,1 -21,7 -84,9 

         

Summa intäkter 19,2 17,8 1,5 70,6 71,1 -0,5 18,7 86,3 

Summa kostnader -112,8 -113,7 0,9 -453,9 -453,4 -0,5 -113,2 -446,0 

Nettokostnad -93,5 -95,9 2,4 -383,3 -382,3 -1,0 -94,6 -359,7 

 

Investeringar per objekt 

Ändamål Utfall jan-
mars Budget 2022 Helårs-

prognos Avvikelse 

Permobilar -0,3 0,0 -0,5 -0,5 

Arbetstekniska hjälpmedel 0,0 -0,2 0,0 0,2 

Lövsta - nyanskaffning 0,0 -4,4 -4,4 0,0 

Lövsta - Trygghetslarm 0,0 -2,1 -2,1 0,0 

Lövsta - Passagesystem 0,0 -1,6 -1,6 0,0 

Digitalisering 0,0 -1,5 -0,5 1,0 

Summa -0,3 -9,8 -9,1 0,7 

För perioden har endast investeringar för permobiler använts av de 9,8 mkr som finns i 
investeringsbudgeten. Det mesta av budgeten kommer att användas resterande del av året då det nya vård- 
och omsorgsboendet Lövsta tas i bruk. En del av den planerade digitaliseringen beräknas starta upp andra 
delen av det här året men bedöms inte vara igång i full utsträckning. 

Kommentar till periodens utfall och årsprognos 

Kommentar till periodens utfall  

Resultatet för perioden visar jämfört med budget, ett överskott med 2,4 miljoner kronor. En orsak till 
överskottet är minskade volymer inom hemtjänst och personlig assistans, en annan är minskade 
personalkostnader. En del av förklaringen till minskade personalkostnader är att det under perioden varit 
möjligt att vakanshålla personal. Verksamheterna arbetar med en schemamodell där utrymme finns att 
snabbt utöka om behov finns men även att vakanshålla delar vid volymförändringar med lägre volymer. 

Jämfört med samma period förra året har kostnaderna minskat med 0,4 miljoner kronor. Detta beror 
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mestadels på minskade kostnader inom individ- och familjeomsorgen. Under perioden har enheten en positiv 
avvikelse jämfört med budget när det gäller placeringar på institution och i familjehem vilket handlar om 
avslutade placeringar samt att en del placerade barn har omplacerats till en lägre dygnskostnad alternativt 
färre vårddygn. För perioden visar vård- och omsorgsförvaltningen en intäktsminskning jämfört med samma 
period förra året vilket beror på att utbetalda bidrag gällande covidrelaterade kostnader till största delen 
upphört under 2022. 

Kommentar till årsprognos 

Den prognostiserade budgetavvikelsen beräknas till ett underskott på 1,0 miljoner kronor där det beräknade 
underskottet finns inom individ och familjeomsorgen. Enheten beräknar med en volymökning utifrån de 
inkommande ärenden som ses idag men också att dygnskostnaden uppskattas till en högre kostnad då de 
unga har mer omfattande social problematik. Även ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott som 
förklaras av att kostnader för utbetalt försörjningsstöd beräknas bli högre då hushållen är större men även 
att kostnader för bland annat el beräknas öka. Vård- och omsorgsförvaltningen prognostiserar en något lägre 
intäkt än budget som till största delen beror på minskad intäkt för intern hemtjänst på grund av minskade 
volymer. 

Vid jämförelse med föregående års utfall beräknas kostnaderna öka med 7,9 miljoner kronor och intäkterna 
minska med 15,7 miljoner kronor. Störta orsaken till den minskade intäkten beror på att de generella 
bidragen som delats ut av staten på grund av pandemin har upphört. De största kostnadsökningarna finns 
inom område äldre där ett nytt vård- och omsorgsboende beräknas starta upp i slutet av året. Även inom 
område funktionsstöd beräknas en kostnadsökning som förklaras av volymökning. 

Politisk verksamhet, periodens avvikelse 0 mkr, årsprognos 0 mkr 

GEMENSAMT OMRÅDE, periodens avvikelse 0,1 mkr, årsprognos 0,3 mkr 

Periodens positiva budgetavvikelse beror främst av vakanta tjänster. Tjänsterna beräknas vara tillsatta from 
hösten därav tros inte överskottet öka i samma omfattning som årets tre första månader. 

ÄLDREOMSORG, periodens avvikelse 1,2 mkr, årsprognos 2,0 mkr 

De flesta verksamheter inom området har en positiv budgetavvikelse för perioden med undantag för vård- 
och omsorgsboende där man varit tvungen att förstärka upp för resurskrävande brukare. 

Färdtjänsten visar ett litet överskott för perioden där orsaken tros bero på pandemin. Då det under periodens 
senare del syns en ökning av antalet färdtjänstresor prognostiseras överskottet att försvinna den senare 
delen av året. 

Även korttidsenheten visar en positiv budgetavvikelse som till största delen beror på att enheten inte har haft 
full beläggning där personaltätheten anpassats till den låga beläggningsgraden. En annan orsak är samarbetet 
med hemtjänsten där det varit möjligt att anpassa personal utifrån den samplanering som görs inom 
enheterna. Dessutom har det funnits lediga platser att slussa ut brukare till på vård- och omsorgsboendena 
vilket gör att kostnaden för antalet medicinska färdigbehandlade dygn inom slutenvården varit lågt. 
Prognosen beräknas bli något sämre än under de tre första månaderna då enheten räknar med ökade 
volymer och ökade kostnader för utskrivningsklara inom slutenvården. 

Inom vård- och omsorgsboende finns en negativ budgetavvikelse som beror dels på att alla enheter har haft 
fortsatt covidrelaterade kostnader. Ytterligare orsak till underskottet förklaras av att ett boende haft 
resurskrävande brukare vilket gjort det omöjligt att jobba utifrån personalstrategiska åtgärder. Ett fortsatt 
prognostiserat underskott ses i de nuvarande boendena då sjuklönekostnaden inte kommer att ersättas från 
och med april dessutom beräknas beläggningen bli högre i slutet av året vilket gör det svårare att jobba med 
personalstrategiska åtgärder. Dessutom beräknas måltidskostnaderna att bli högre då råvarukostnaderna på 
marknaden ökat markant. Däremot visar prognosen ett överskott på grund av att det nya vård-och 
omsorgsboendet Lövsta beräknas komma igång senare än budgeterat. Under perioden har hyres-, måltids- 
och omvårdnadsintäkter gått enligt budget som härleds till att beläggningen har varit högre än föregående år. 
Detta tros fortsätta i samma takt i slutet av året. 

Hälso- och sjukvårdsenheten visar en positiv budgetavvikelse som till största delen beror på vakanta tjänster 
inom rehabgruppen. Det fortsatta svåra nationella rekryteringsläget för all legitimerad personal påverkar 
stort. Då det inte finns personal att tillgå innebär det att enheten är beroende av bemanningsföretag till en 
betydande högre timkostnad. För att begränsa kostnaderna har inte alla vakanser ersatts fullt ut. Prognosen 
beräknas dock bli negativ som förklaras av att enheten beräknar att kunna tillsätta fler vakanta tjänster samt 
behöver bemanna upp med bemanningsföretag. Detta driver upp kostnaden per timme. För att frigöra 
legitimerad personal beräknar verksamheten att tillsätta icke legitimerad personal för arbetsuppgifter som 
inte kräver legitimation vilket bidrar till en kostnadsminskning. Trots detta beräknas användandet av 
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bemanningsföretag driva upp kostnaden vilket gör att prognosen visar ett negativt resultat. Prognosen 
bygger också på en ökad kostnad för bränsle och förbrukningsmaterial i relation till världsläget. 

Inom hemtjänstens utförarsida ses en negativ budgetavvikelse för perioden medans beställarsidan har ett 
överskott. Utförarsidans underskott för perioden beror på att hemtjänsten inte uppnår den nyttjandegrad på 
61% som är nödvändig för att få en budget i balans. Däremot så visar nyttjandegraden en uppgång i slutet på 
perioden. Långa geografiska avstånd samt stor mängd med korta insatser försvårar möjligheten att uppnå 
budgeterad effektivitet. En lokal är under färdigställande vilket prognostiseras förkorta restiderna. Utfallet 
förbättras av att hemtjänst natt visar ett överskott. Även höga kostnader för fordon ses samt ökade 
drivmedelskostnader vilket gör att underskottet ökas på. För att motverka kostnadsökningar har en 
samverkan tillsammans med korttidsenheten möjliggjort en effektivare personal- och behovsplanering som 
bidrar till en bättre kontinuitet och lägre kostnader för bland annat övertid. Prognosen bygger på att 
nyttjandegraden kommer att fortsatt öka successivt dels på grund av en ytterligare lokal med förkortade 
restider som följd samt en fortsatt låg kostnad för övertid. En effektiv personalplanering under 
semesterperioden bidrar ytterligare. Däremot ses en försämring i slutet på året för nattpatrullen på grund av 
behov av extraresurser vid vårdtunga brukare. Trots det beräknas kostnaderna inte vara lika höga som i 
början på perioden därav beräknas underskottet inte öka i samma omfattning. Beställarsidans överskott 
förklaras av volymminskningar som tros har att göra med den pandemin. Det har under perioden inte funnits 
någon tendens om ökade volymer men i och med att andelen äldre ökar prognostiseras en något ökad volym 
resterande del av året. 

FUNKTIONSSTÖD, periodens avvikelse 1,3 mkr, årsprognos 3,8 mkr 

Samtliga verksamheter inom området visar en positiv budgetavvikelse som till största delen beror på 
minskad volym inom personlig assistans men också på en resurseffektiv planering inom verkställigheten. 

Daglig verksamhet visar ett positivt resultat för perioden som kan härledas till en något lägre volym som ses 
framförallt under början av perioden då flera deltagare varit hemma av olika skäl. Detta bidrar till att enheten 
kunnat vakanshålla vid korttidsfrånvaro och därmed minska personalkostnader. Däremot prognostiseras en 
volymökning i slutet av året vilket gör att det inte beräknas vara möjligt att vakanshållning. Detta 
tillsammans med slopade intäktsbidrag för sjuklöner gör att prognosen beräknas försämras jämfört med de 
tre första månaderna. 

Även boende LSS visar ett överskott för perioden dels beroende på det ständigt pågående arbetet med 
resurseffektiv personalplanering där schemaanpassning efter förändrat behov är en del av det arbetet. 
Verksamheten har även arbetat aktivt med att minska övertidskostnaderna genom ett bra samarbete med 
bemanningsenheten där många introducerade vikarier har tillkommit. För boende LSS externt ses en 
volymminskning under året vilket gör att prognosen förbättras ytterligare jämfört med de tre första 
månaderna. 

Socialpsykiatrins boendestöd visar för perioden på en positiv avvikelse vilken härrör från att personal varit 
sjukskrivna. Dessa sjukskrivningar har nyligen avslutats. Det överskott som tillkommit kommer att användas 
för personalkostnader framåt, varför den positiva avvikelsen inte kommer att bestå under året. 

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG, periodens avvikelse -0,2 mkr, årsprognos -7,1 mkr 

Inom området ses en negativ budgetavvikelse inom ekonomiskt bistånd och barn/familj öppenvård. Orsaken 
inom enheten för ekonomiskt bistånd är kostnaden för utbetalt försörjningsstöd ökat, hushållen har blivit 
större och elkostnaderna har ökat vilket visar på en skillnad från tidigare år. 
Andra orsaker till de ökade kostnaderna är fler långtidsarbetslösa som inte längre har rätt till ersättning via 
arbetsförmedlingen i form av a-kassa och aktivitetsstöd då ersättningsdagarna tagit slut. Ökade kostnader för 
tillfälligt boende på vandrarhem, på grund av åtgärd samt en ökning av barnfamiljer, vilket innebär fler 
personer och ökade kostnader, men inte samma ökning i antal hushåll. Den negativa avvikelsen för barn- och 
familj öppenvård gäller externt inköpt öppenvård. Alternativet är placeringar i konsulentstödda familjehem, 
vilket skulle försämra det ekonomiska läget för verksamhetsområde. Ett aktivt arbete pågår för att minska 
dessa externa öppenvårdsinsatser successivt under året. 

Placeringar för vuxna visar en positiv avvikelse och förklaras med att det under perioden inte varit någon 
placering enligt LVM. Enheten prognostiserar dock en volymökning vilket gör att resultatet beräknas bli 
sämre än för de tre första månaderna. Prognosen är fortsatt mycket osäker då ärendens komplexitet kan 
medföra att hemmaplanslösningar inte är möjliga att genomföra vilket i så fall försämrar prognosen 
ytterligare. För att hålla nere kostnader för heldygnsvård och samtidigt tillvarata resurser på hemmaplan har 
alternativa behandlingslösningar fortsatt testats under perioden där placering i behandlings-
/träningslägenhet kombinerats med behandling i öppenvård vilket visat sig ge gott resultat. 

Enheten för skyddat boende visar för perioden en positiv avvikelse gentemot budget. Antal placeringsdygn 
har minskat under perioden men det betyder dessvärre inte att behoven minskar utan snarare att ambivalens 
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hos individerna avseende att ta beslut om att lämna våldsutövaren finns. Mörkertalet bedöms vara stort och 
mycket fokus under året kommer att läggas på uppsökande arbete vilket gör att prognosen bedöms visa en 
negativ budgetavvikelse. 

Placeringar inom barn- och familjeenheten visar en positiv avvikelse. Den största orsaken är avslutade 
placeringar dessutom har en del placerade barn omplacerats till en lägre dygnskostnad alternativt färre 
vårddygn. Institutionsplacerade unga 18-20 år har ett budgetunderskott som går att härröra till ökade 
dygnskostnader snarare än ökat antal vårddygn. Under perioden har enheten inte haft några placerade barn 
0-17 år HVB-placering. Det ses inte som troligt att det kommer att vara så fortsättningsvis under året utifrån 
den volymökning i inkommande ärenden som enheten har, varför prognosen är att den positiva avvikelsen 
inte kommer att bestå. 

  

Åtgärdsplan: effektiviseringar och besparingar 

Individ och familjeomsorgen 

Under perioden har effektiviseringsarbetet pågått och åtgärdsprogrammet som verksamheten gemensamt 
sammanställt har följts enligt planering. Ett stort fokus i åtgärdsprogrammet är att genomföra mer vård på 
hemmaplan. I arbetet ingår att klienter i behov av vård, vare sig det sker i egen regi eller via extern vård, ska 
få sina behov av stöd och vård matchade till den nivå av stöd som krävs för att nå bästa möjliga effekt. 

Åtgärderna bedöms både ge en påverkan på kvalitet och ekonomi och det rör sig både om kortsiktiga och 
långsiktiga besparingar. 

En kostnadseffektiv organisation 

När det gäller uppdrag och roller så har ett arbete påbörjats med förtydligande av uppdragsbeskrivningar 
inom organisationen. Åtgärden bedöms ge effekt på arbetsmiljön, det operativa arbetets utfall och i slutändan 
kompetensförsörjningen. Arbetet beräknas att kunna redovisas vid delårsrapport och vara klart till årsskiftet 
2022. 

Kostnadseffektiva insatser 

 
Diagrammet visar att kostnaden per dygn har minskat jämfört med samma period föregående år. 
Placeringarna avser alla verksamheter inom individ- och familjeomsorgen. För perioden har åtgärden gett 
effekt. 
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Diagrammet visar att varaktigheten för insatser med ekonomiskt bistånd som pågått mer än 2 år minskat 
med 6% jämfört med samma period föregående år. Åtgärden har gett effekt 

 
Diagrammet visar att varaktigheten för insatsen öppenvårdsbehandling vuxen som pågått mer än 2 år 
minskat med 2% jämfört med samma period föregående år. Den 31/3 finns inget ärende som varit pågående 
mer än 2 månader. Åtgärden har gett effekt. 
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Barn och familj – placeringar på institution/hvb 

Placeringar Barn/Familj jan-mars 2022 

 Antal placeringar Mkr 

Ingångsvärde 1 januari 2022 10,4 3 032 

Nya placeringar efter 31 januari 0,9 135 

Totalt antal placeringar 11,2 3 167 

Budget 2022 Institution BoF 7,0 3 102 

Resultat utan åtgärd -4,2 -65 

Avslutade placeringar 0,8 126 

Utfall jan-mars 2022 -3,4 61 

Vid ingången av 2022 pågår 10,4 placeringar. Under perioden har det tillkommit 0,9 placeringar. Budgeten 
uppgår till 7,0 placeringar och för att nå en budget i balans måste 4,2 placeringar avslutas. Under perioden 
har 0,8 placeringar avslutats vilket innebär att ytterligare 3,4 placeringar måste avslutas för att nå en budget i 
balans. Åtgärderna är långsiktiga och behöver längre tid för effekt. 

Vuxna – placeringar på institution 

Placeringar vuxna jan-mars 2022 

 Antal placeringar Mkr 

Ingångsvärde 1 januari 2022 6,8 1 352 

Nya placeringar efter 31 januari 1,4 277 

Totalt antal placeringar 8,2 1 629 

Budget 2022 Institution BoF 7,2 1 586 

Resultat utan åtgärd -1,0 -42 

Avslutade placeringar 3,5 552 

Utfall jan-mars 2022 2,4 509 

Vid ingången av 2022 pågår 6,8 placeringar. Under perioden har det tillkommit 1,4 placeringar. Budgeten 
uppgår till 7,2 placeringar och för att nå en budget i balans måste 1,0 placering avslutas. Under perioden har 
3,5 placeringar avslutats vilket innebär att budgeten för placeringar av vuxna har ett överskott. Åtgärderna 
har gett effekt för perioden. 

  

Område äldre och funktionsstöd 

Resurseffektiv personalplanering 

Minskad övertid:  

Enheterna arbetar med en effektiv vikarietillsättning på varje arbetsplats. Samverkan mellan enheterna där 
personal kan arbeta på den enhet som har störst behov. Bemanningsenheten anpassar sin bemanningspool 
efter volymerna och behovet av vikarier. Möjlighet till utökad tjänstgöringsgrad till heltid inom ramen för AB 
har införts på samtliga enheter. 

Resurseffektiva scheman  

Scheman anpassas utifrån behov och ses över fortlöpande för att snabbt kunna möta förändringar i 
volymerna. Enheterna arbetar med en schemamodell där utrymme finns att snabbt utöka om behov finns 
men även att vakanshålla delar vid volymförändringar med lägre volymer 
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Diagrammet visar att både område äldre och område funktionsstöd redovisar ett överskott på 
personalkostnader. Inom område äldre ses underskott på hälso- och sjukvård och vård och omsorgsboende 
medan övriga verksamheter visar överskott. Inom område funktionsstöd visar samtliga verksamheter 
överskott. Sammantaget har åtgärden gett effekt för perioden. Diagrammet exkluderar hemtjänst LOV. 

Förebygga för en attraktiv, friskare arbetsplats 

Aktivt arbetsmiljöarbete 

Enheterna arbetar aktivt med arbetsmiljön både i det dagliga arbetet och med APT, medarbetarsamtal och 
uppföljningar av sjukfrånvaro enligt rutin. 

Noggranna analyser av kort- och långtidsfrånvaro  

Det pågår ett aktivt arbete med frånvaron i verksamheten där frånvaro följs upp och hanteras enligt rutin. 
Stöd från HR finns vid behov. En del av den frånvaro som finns är inte arbetsrelaterat vilket kan 
försvåra/begränsa handling och effekten av insatserna. 

Öka andelen heltidsanställningar  

Möjlighet till ökad sysselsättningsgrad till heltid enligt AB infört i hela verksamhetsområdet. Samtliga 
medarbetare har erbjudits denna möjlighet. 

Öka nyttjandegrad i hemtjänst 

Minska kringtid (arbetad tid – utförd tid) 

Lokal på Rungården för att minska restid. 

Översyn och effektivisering av mötestider. 

Kontinuerlig uppföljning av nyttjandegraden och förhållandet mellan planerad tid och utförd tid 

Analyser sker ständigt av orsakerna till nyttjandegraden, både på enhetsnivå och individ/medarbetarnivå för 
att sedan arbetas vidare med. 

Införa elektroniska dosetter 

Arbetet med införandet av elektroniska dosetter sker i samverkan med HS - enheten. 

Utveckla digital tillsyn 

Den digitala tillsynen kommer att påbörjas under året efter det att utbildning av medarbetarna har 
genomförts. I första hand sker en pilot för att säkerställa effekten och omfattningen. 

Utveckla andra arbetssätt för inköp 

Arbete med att införa nytt arbetssätt för inköp pågår och är i slutfasen. Arbetet hålls ihop och drivs med stöd 
av utvecklingsstrateg för ett effektivt genomförande. 
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Diagrammet visar att nyttjandegraden inom hemtjänst har ökat jämfört med samma period föregående år. 
För perioden har åtgärden gett effekt. 

Hälso- och sjukvårdsenheten ska sänka kostnaden för bemanning 

Minska kostnaden för bemanningsföretag 

Korta ner arbetspass i de fall vi behöver bemanningspersonal och använda icke legitimerad personal till de 
arbetsuppgifter som kan utföras utan legitimation. 

Bygga upp en egen sjuksköterskepool som täcker vid frånvaro. Rekrytering till denna pågår. 

I första hand används egna timvikarier. 

Rekrytera och behålla ordinarie personal  

Aktivt arbetsmiljöarbete tillsammans med fackliga representanter i syfte att få ordinarie personal att stanna 
kvar i verksamheten. 

Analys av orsaker till att legitimerad personal väljer att sluta. 

Rekrytering av ordinarie personal, attraktiv annonsering, kontakt med lärosäten för en långsiktig planering 

Översyn av legitimerad personals arbetsmiljö/arbetsuppgifter 

Genom att identifiera arbetsuppgifter som kan utföras av annan personal så ska behovet och belastningen på 
legitimerad personal minska. Det innefattar även de hälso- och sjukvårdsuppgifter som kan utföras av 
delegerad personal och sker i samverkan med övriga verksamheter. Specialistundersköterskor stärker 
kompetensen på enheterna och avlastar sjuksköterskorna. Genom att upprätta och implementera 
arbetsrutiner ska arbetet utföras mer effektivt av legitimerad personal. 
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Diagrammet visar att kostnaden för bemanning har minskat jämfört med samma period föregående år. 
Kostnader för Covid är inkluderade. För perioden har åtgärden gett effekt. 

Kostnadseffektiva insatser inom funktionsstöd 

Kostnadseffektiva placeringar, hemmaplanslösningar 

Analys av behov och kompetens görs inför placering och följs upp med regelbundenhet. Utifrån brukarens 
behov så bedöms möjligheten att stärka kompetensen inom enheten för att i så fall kunna erbjuda en 
hemmaplanslösning. 

Rätt insatser med rätt kompetens  

Kompetensen ska matcha behovet. Ingen brukare placeras utan att möjligheten att förstärka kompetens har 
genomlysts. 

 
Diagrammet visar att kostnaden per dygn har minskat jämfört med samma period som föregående år. För 
perioden har åtgärden gett effekt. 



Kommunfullmäktige, Kvartalsrapport per 31 mars 30(60)

Framtidsbedömning 

Socialtjänsten har en grundläggande roll i ett väl fungerande välfärdssamhälle. Det är det yttersta 
skyddsnätet och bör så förbli. Socialtjänsten ska bidra till att bryta utanförskap. Det handlar om att ge stöd till 
människor som behöver det för att de ska nå självständighet. En annan viktig del är också att förhindra och 
förebygga utanförskap och där finns idag en stor framtidsutmaning då dagens resurser knappt räcker till att 
uppfylla de mest grundläggande intentionerna i förvaltningslag och socialtjänstlag. Socialtjänstens uppdrag 
och ansvar är omfattande och också oerhört omvärldsberoende. 

Framtidens utmaningar återfinns i många av samhällets mer övergripande nivåer och kan vara svårt för den 
enskilde kommunen att påverka. Som exempel kan nämnas de ”nya” målgrupper som t ex drabbas av 
strukturell bostadslöshet utan social problematik. Ett annat exempel är ny praxis inom bedömningar hos 
Försäkringskassan som lett till att individer med sjukdom hamnar i samhällets yttersta skyddsnät och inte får 
samma stöd tillbaka till arbete som individer som tillhör sjukförsäkringen. I samband med samhällets 
digitaliserings- och besparingskrav minskas möjligheter till ”enklare” jobb vilket ställer en stor grupp utanför 
arbetslivet. Den utmaningen återfinns i allra högsta grad i Heby. Det finns många egenföretagare och 
arbetstillfällen men arbetsuppgifterna ställer oftast stora krav på den enskilde individens förmåga. 

Likaså finns en stor utmaning i Heby kommun i och med den stora geografiska spridningen och den 
bristfälliga kollektivtrafiken internt. En stor andel individer som är i behov av insatser från socialtjänsten 
saknar körkort och/eller tillgång till egen bil. Detta begränsar möjligheterna till egen försörjning och att få 
ihop andra behandlingar tillsammans med livspusslet i övrigt för att t ex kunna tillgodose barnets bästa och 
ge dem bästa möjligheten till en trygg uppväxt. 

För att minska behovet av insatser från socialtjänsten som yttersta skyddsnät så måste vi samarbeta för att 
var och en utifrån sina möjligheter arbetar med att främja hälsa och goda levnadsvillkor. Trycket på 
socialtjänsten har under många år varit stort och det ser såklart olika ut beroende på var i landet man 
befinner sig. Heby kommun har sina lokala utmaningar och det är viktigt att ta det i beaktande vid jämförelse 
med andra kommuner. Den upparbetade samverkan med struktur för samverkan för social hållbarhet och 
politisk samverkan i form av nämndgemensamma effektmål är positivt. 

En tydlig trend i Sverige är att andelen barn och familjer, som är i behov av insatser från socialtjänsten ökar. 
Det gäller även i Heby kommun där en kraftig ökning av anmälningar/ ansökningar förekommit under senare 
år. Som ett led i det förebyggande arbetet kring barn och ungas psykiska hälsa krävs god samverkan mellan 
UBN, KFN och VON, vilket sker genom ett gemensamt effektmål. Arbetet med tidigt samordnade insatser 
(TSI) har påbörjats under perioden vilket på sikt kommer att generera besparingar såväl ekonomiskt som för 
den enskildes välbefinnande. En fungerande samverkan kring de individer som har behov av särskilda 
anpassningar och/eller stöd kommer på sikt kunna ge minskade kostnader. Skolan är en mycket viktig 
skyddsfaktor varför det viktigt att samordna rätt insatser för varje enskilt barn så att barnet inte hamnar i 
utanförskap. Ju tidigare en insats kan göras ju bättre förutsättningar har barnet att lyckas. 

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin rapporterar att våld mot barn och psykisk ohälsa bland vuxna 
sannolikt kommer att öka i spåren av pandemin och dess påverkan på svensk ekonomi och arbetsmarknad. I 
Heby kommun finns fortfarande en hög andel med försörjningsstöd. Bakom ökningen finns flera bidragande 
faktorer. Bland annat de nedskärningar som genomförts vid Arbetsförmedlingen, men också att flera 
nyanlända, som kommer ur etableringen står mycket långt ifrån arbetsmarknaden. Även i detta fall krävs 
samverkan, varpå ett gemensamt effektmål mellan UBN, KFN, KS och VON arbetats fram. Bland de viktigaste 
uppdragen inom socialtjänsten är att stödja och hjälpa de mest utsatta, både barn, unga och vuxna. De vuxna 
och de unga vuxna i utsatthet idag är redan eller kommer att vara föräldrar senare i livet. Heby kommun 
redovisar en ökad andel barn och unga som varken arbetar eller studerar. Heby sticker ut i riket och länet. 
Det är en viktig grupp att fånga upp för att de så snabbt som möjligt ska komma tillbaka till studier och aldrig 
behöva hamna hos socialtjänsten. En utmaning för Heby är att få till en välfungerande samverkan på operativ 
nivå för dessa föräldrar, barn och unga. 

En stor nationell översyn av socialtjänstlagen och socialtjänstens uppdrag pågår. Mer fokus på förebyggande 
åtgärder, ej biståndsbedömda för att socialtjänsten och myndighetsutövning ska kunna ägna sig åt dem med 
störst behov. Detta kan innebära en ytterligare belastning för myndigheten på kort sikt i och med 
målgruppens förändring men mindre belastning på lång sikt. Från den 1 augusti 2021 har även socialtjänsten 
fått ett lagstadgat ansvar för att erbjuda stöd och insatser till våldsutövare. 

Antalet äldre ökar. Pandemin har satt särskilt fokus på gruppen och dess behov av ett tydligare lagstöd. En ny 
äldreomsorgslag utreds där äldreomsorgens uppdrag och innehåll ska tydliggöras. Nationellt har bristande 
patientsäkerhet uppmärksammats och lagstiftningen kommer också att stärka kommunens ansvar för hälso- 
och sjukvårdsinsatser till personer i behov av hemsjukvård. Lagstiftningen kommer sannolikt att innehålla 
både frågor om kvalitet och bemanning vilket i så fall kan komma att påverka kommunens ekonomi. 
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Den ökande andelen äldre med högre krav på kvalitet i kombination med att andelen personer i arbetsför 
ålder minskar, kräver ett aktivt arbete med att attrahera och behålla kompetenta medarbetare. Redan nu ses 
en nationell brist på legitimerad personal samt att pensionsavgångarna ökar i samtliga medarbetargrupper så 
den erfarna personalen behöver ersättas med ny kompetens. Arbetet med att skapa ett attraktivt Heby både 
som bostadsort och med attraktiva arbetsplatser en nyckelfaktor. Samverkan mellan samtliga förvaltningar 
är en viktig del i detta. 

För att klara det lagstadgade uppdraget för äldre blir kompetensförsörjningen en avgörande fråga. 
Kommunens förmåga att möjliggöra goda arbetsvillkor för personal inom äldreomsorg och 
funktionsstödsområdet behöver under de närmaste åren prioriteras för att kunna åtgärda långa arbetspass, 
delade turer och möjliggöra minskad helgtjänstgöring. 

Nya arbetssätt där välfärdsteknik och digitala arbetsredskap används är nödvändigt. Detta arbete har 
påbörjats tillsammans med en ökad möjlighet för medarbetare att påverka sin tjänstgöringsgrad och erbjudas 
heltidstjänster. 

Den digitala utvecklingen går snabbt, vilket ställer krav på att förvaltningen ökar användandet av digitala 
lösningar vilket ställer krav på ny kompetens och inte minst resurser. Dessutom blir ett digitalt utanförskap 
allt mer synligt, vilket medför en svårighet för vissa grupper att kunna ta del av samhällets välfärdssystem 

Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanfattning av periodens viktigaste händelser 

Kultur- och fritidsenheten har nästan två år bakom sig där verksamheterna ständigt har fått anpassas efter 
nya restriktioner och de anställda fått planera om arbetet för att hela tiden kunna säkerställa både besökares 
och medarbetares säkerhet. 2022 började med en ny coronatopp men under första kvartalet kunde enhetens 
verksamheter i stort återgå till det normala. 

Organisationsöversyn och ledning 
I januari valde den nytillträdda kultur- och fritidschefen att avsluta sin anställning i Heby kommun. Detta 
samtidigt som en tillfällig biträdande enhetschef tillsattes för att stödja upp inom organisationen. Ingen 
rekrytering av ny enhetschef påbörjades direkt utan istället kunde verksamheten få in en tillförordnad 
enhetschef. Samtidigt med detta pågår ett stort arbete inom verksamheten för att ta fram en ny organisation. 
Tanken är att organisationsöversynen ska vara klar innan den nya enhetschefen rekryteras som sedan kan 
arbeta mer med att utveckla och leda verksamheten. 

Lövsta - konst till det nya vård- och omsorgsboendet 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att införskaffa konst till det nya vård- och omsorgsboendet Lövsta. 
Under början av 2022 påbörjades arbetet genom att bland annat bilda en referensgrupp och ta fram kriterier 
för vilken konst som kan vara aktuell för boendet. 

Biblioteksverksamheten 

Folkbibliotek 
Biblioteken började under perioden återgå till normal verksamhet och hade flera utställningar. Förskolor i 
kommunen ställde ut sina alster och gamla vykort där besökare fick följa järnvägens spår, pärlplattor som 
konst samt målade tavlor från ortens konstnärer (Eric Axner, Maria Berger) ställdes också ut under perioden. 

Verksamheten anordnade föreläsning från Infoteket med många åhörare om hur vardagen kan fungera med 
en NPF-diagnos (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och personalen anordnade även afternoon tea 
med bokprat samt bokrecensioner. 

Barn- och ungdomsverksamheten kunde återigen ta emot bokade förskoleklasser och förskolegrupper och 
bibliotekarier besökte förskolan i Morgongåva. Under sportlovet erbjöds pysselaktiviteter. 

Östervåla bibliotek fick en avdelning flyttbara hyllor som medger större yta för programverksamhet. 

Skolbibliotek 
Östervåla skola (F-6) genomförde sitt årliga läsprojekt. Skolbibliotekarien träffade alla klasser för digitala 
bokprat. Eleverna fick också komma med önskemål om böcker de vill läsa som sedan köpts eller lånats in. 
Ansvarig upplevde att det finns ett stort läsintresse vilket varit roligt och skolans tester visar att läsförmågan 
ökat hos många elever efter projektet. 

Skolbibliotekarien köpte in böcker till läsprojektet Bokjuryn och skickade ut till de högstadieklasser som 
deltog. Under perioden läste och arbetade eleverna på olika sätt med sina valda böcker och som avslutning 
kommer de att göra boktrailers. 
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Efter att restriktionerna släpptes kunde skolbibliotekspersonalen träffa klasser fysiskt igen i klassrum och 
bibliotek. 

Skapande skola 
Skapande skola-projekten för läsåret 21/22 pågår som planerat. Inga större förändringar har behövt göras 
pga. pandemin. Under perioden genomfördes slöjdprojekt, dramaprojekt och konstskola med Bror Hjorths 
hus. Skolbibliotekarien skrev en ansökan för läsåret 22/23 i samråd med lärare och skolledare. Kulturrådet 
kommer att ge besked om ansökan har beviljas medel under maj. 

Musikskolan 
Musikskolan kunde återgå till mer normal verksamhet efter att pandemirestriktionerna släpptes och under 
perioden började pedagogerna att planera in vårkonserter i Östervåla och Heby. Alla elever i årskurs två till 
sex i Heby kommun fick en inbjudan till att komma och titta på musikskolans elevers uppträdande. Inför 
konserterna kommer musiklärarna att göra skolbesök för att berätta om sin verksamhet samt lämna 
infobroschyr. 

Det blev i början av 2022 klart att det kommer att ske en ombyggnation av Musikskolan i Heby under 
sommaren då det i nuvarande form är en oacceptabel arbetsmiljö på grund av obefintlig ljudisolering. 

Teaterverksamheten fortsatte under perioden och Heby kommuns teatergrupper uppträdde i Uppsala och 
Gävle under mars. I Gävle deltog teatergruppen med andra grupper och deltagarna fick ta titta på varandras 
föreställningar i en teatertävling där de bästa föreställningarna får möjlighet att uppträda i Stockholm. 

Verksamheten fortsatte också arbetet att ta steget från Musikskola till Kulturskola. 

Ungdomsverksamheten 
Under 2022 omvandlades ett nystartsjobb och en projektledare till två nya fasta tjänster för att stärka upp 
inom ungdom- och integrationsverksamheten och den andra av två ungdomscoacher kom på plats under 
februari. 

Verksamheterna Minken och Knaster har haft öppet för ungdomar mellan 13-19 år fyra dagar i veckan. På 
Minken finns även fritidsverksamhet för yngre (10-12 år) två dagar i veckan och i Heby anordnas "after 
school" på tisdagar. Under perioden genomfördes också aktivitetsbaserade rastaktiviteter i Harbo, Huddunge 
och Tärnsjö för 10 till 12-åringar. Kultur- och fritidsenheten har dessutom en så kallad "funkisgrupp" på 
onsdagar där man träffar barn med funktionsvariation från utvecklingsskolan. 

Ungdomscoacherna integreras i ungdomsverksamheten och besöker högstadieskolorna i kommunen varje 
vecka. Coacherna samverkar där med elevhälsan, skolvärdar och socialpedagog. Ungdomscoacherna har även 
samverkansträffar med öppenvården och KAA-personal. Coacherna gör insatser i grupper som har särskilda 
behov så som Studion i Östervåla och trygghetsteamet i Heby. I dagsläget är detta ett relationsskapande 
arbete och coacherna har en mer praktisk funktion i kommunens arbete med social hållbarhet. I denna fas 
börjar ungdomscoacherna fånga upp individer som är på glid, men även de som behöver uppmärksamhet och 
stöd och befinner sig i gränslandet av kommunens verksamheter. 

Under första kvartalet påbörjades ett samverkansprojekt med Öppenvården med namnet ”Familjeäventyr” i 
Tärnsjö. Projektet riktar sig till familjer som lever i socialt utanförskap eller samsjuklighet. Fokus ligger här 
på att skapa en hälsosam livsstil och att vara utomhus i naturen. 

Kultur- och fritidsenheten har även kontinuerlig samverkan genom SoPoFriSko och poliskontakt med 
kommunpolis kring ungdomsklimatet men även med anledning av specifika incidenter. 

Under första kvartalet har ungdomsverksamheten dessutom bjudit in till nedanstående aktiviteter: 

 Uppdragsjakt i Östervåla och Heby 
 Ungdomsbio Spiderman 
 Samarbete med kulturskolan och projektet ”Pop Corn” som är en filmkurs på sex tillfällen som 

genomfördes i klubb Knaster. 
 Skridsko och grillkväll i Heby 
 Tre dagars vinter-Fun camp anordnades under sportlovet då barn fick möjlighet att vara i naturmiljö 

i Östa med olika vinteraktiviteter, tex pimpelfiske, capture the flag, lekar utomhus, matlagning etc (35 
deltagare) 

 Minken masters genomfördes i Morgongåva. 
 Tre torsdagars häng i Östervåla med paddel, bio och design. 

Nedan följer en uppräkning av aktiviteter/verksamhet med integration som fokus: 

 Reguljära träffar i Knaster på onsdagar ”drop in” 
 Fortsättning med projektet ”kvinnokraft” som tidigare hette ”kvinna i fokus” med träffar och 
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aktiviteter på torsdagar. 
 Minken har kulturmötesplats med högläsning och aktiviteter på tisdagar. 
 Föräldrautbildning Cope för nyanlända (8 tillfällen) 

Föreningsliv  
Under mars månad anordnades en välbesökt föreningsträff. Omkring 70 personer från olika föreningar och 
alla orter i kommunen var representerade. Föreningsansvarig informerade om den undersökning kultur- och 
fritidsenheten gjort tillsammans med SLU. Två föreningar berättade om sin verksamhet och hur de möter 
framtiden. Närpolisen och strateg för närvård och social hållbarhet från Heby kommun medverkade också på 
träffen. Kultur- och fritidsenheten ordnade även en föreläsning med Martin Boquist. Föreläsaren höll hög 
klass och uppskattades.  

Arbeten med avtal mellan föreningar och kommunen fortsätter. Föreningsstödsreglerna ska ses över och 
arbetet kommer att inledas under våren. Verksamheten väntar nu också på en inbjudan  till 
kommunfullmäktige för att presentera SLU-undersökningen och föreningsarbetet. 

Både föreningsstödet och det extra föreningsstödet betalades ut under perioden. 

Sporthallar och anläggningar 
I väntan på renovering av stora bassängen i Heby arena så har ändå de små bassängerna, bubbelpoolen samt 
ångbastu varit öppna för allmänheten. Verksamheten kunde också bedriva simundervisning för yngre elever, 
F-klass till och med årskurs två, för Heby kommuns skolor i småbassängerna. Simundervisning för äldre 
elever som ska få betyg i idrott där simkunnighet är ett krav flyttades  till Sala simhall men personal från 
Heby har hela tiden hållit i undervisningen. 

Verksamheten fortsatte sitt deltagande i Projektet livslångt lärande (CLL). Senior power – gruppträning för 
seniorer i gymmet rullar på för fullt, tre grupper som kör två ggr/vecka. Hösten 2021 startades även en 
ungdomsgrupp för elever i åk 9 som tillsammans med personal från Heby arena tränar i gymmet. Denna 
verksamhet fortsätter med framgång även under våren. Utöver detta kan alla som vill, boka massage hos 
Heby arenas massörer. 

Sporthallarna används kontinuerligt av föreningslivet och deras verksamheter och under våren planeras 
också ett lan i Heby. 

Lundaprojektet avslutas sista april och slutredovisning kommer att göras till Jordbruksverket. 

Ekonomisk uppföljning 

Driftsbudget Januari-Mars Helår Föregående år 

Miljoner kronor Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse Jan-
mars Bokslut 

Intäkter 1,2 1,1 0,1 1,4 4,4 -3,0 0,8 4,9 

Kostnader -11,3 -11,2 -0,1 -34,2 -36,7 2,5 -11,4 -36,7 

Nettokostnad -10,1 -10,1 0,0 -32,8 -32,3 -0,5 -10,6 -31,8 

Investerings-
budget         

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utgifter 0,0 -0,7 0,7 -0,7 -0,7 0,0 -0,1 -0,7 

Netto 0,0 -0,7 0,7 -0,7 -0,7 0,0 -0,1 -0,7 

Ekonomisk uppföljning 

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde 

Kultur- och 
fritidsnämnden Januari-Mars Helår Föregående år 

miljoner kronor Utfall Budget Avvikels
e Prognos Budget Avvikels

e 
Jan-

Mars Bokslut 

         

Politisk verksamhet         
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Kultur- och 
fritidsnämnden Januari-Mars Helår Föregående år 

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -0,1 -0,1 0,0 -0,3 -0,3 0,0 -0,1 -0,3 

Nettokostnader -0,1 -0,1 0,0 -0,3 -0,3 0,0 -0,1 -0,3 

         

Fritidsenheten         

Intäkter 0,6 1,0 -0,4 0,9 3,9 -3,0 0,3 2,3 

Kostnader -4,0 -4,6 0,6 -15,9 -18,4 2,5 -4,6 -16,9 

Nettokostnader -3,5 -3,7 0,2 -15,0 -14,5 -0,5 -4,3 -14,5 

         

Kulturenheten         

Intäkter 0,6 0,1 0,5 0,5 0,5 0,0 0,6 2,6 

Kostnader -7,2 -6,4 -0,7 -18,0 -18,0 0,0 -6,8 -19,5 

Nettokostnader -6,5 -6,3 -0,2 -17,5 -17,5 0,0 -6,2 -17,0 

         

Summa intäkter 1,2 1,1 0,1 1,4 4,4 -3,0 0,8 4,9 

Summa kostnader -11,3 -11,2 -0,1 -34,2 -36,7 2,5 -11,4 -36,7 

Nettokostnad -10,1 -10,1 0,0 -32,8 -32,3 -0,5 -10,6 -31,8 

  

Investeringar per objekt 

Investeringsprojekt Utfall Jan-
Mars Budget 2022 Helårsprogno

s 
Avvikelse 

helår 

Kultur- och fritidsnämnden     

Upprustning anläggningar 0 200 200 0 

Ny Biblioteksservice 0 500 500 0 

Summa kultur- och fritidsnämnden 0 700 700 0 

  

Kommentar till periodens utfall och årsprognos 

Kultur- och fritidsnämnden följer budget för första kvartalet 2022. 

Då stora bassängen i Heby arena är stängd har verksamheten tappat inkomster i förhållande till budget för 
januari till mars men samtidigt så har nämnden fått hyresreduktion för kvartal ett på 0,4 Mkr. Nämnden är 
också beviljad en hyresreduktion för resten av året motsvarande 1,5 Mkr. 

Genom att inte tillsätta vakanta tjänster och omplacera personal har verksamheten kunnat balansera 
kostnader och intäkter i enlighet med budget under årets tre första månader. Delar av personalen under 
kultur- och fritidsenhetens verksamhetsområde har fått lägga om sitt arbete men genom att arbeta flexibelt 
har verksamheterna kunnat maximera sitt utbud trots att delar av Heby area varit stängd. 

Prognos 
På helåret 2022 prognostiseras med minskade intäkter på cirka 3,0 Mkr. Genom att fortsätta arbeta 
strategiskt med bemanning inom verksamheterna samt tack vare den hyresreduktion Heby fastigheter 
beviljat för Heby arena med anledning av den trasiga bassängen är prognosen ett totalt underskott mot 
budget på 0,5 Mkr för året. 

Investeringar 
Kultur- och fritidsnämnden har en investeringsbudget för 2022 på 0,7 Mkr. Under perioden januari-mars har 
inga investeringar gjorts men verksamheten planerar att investera i upprustning av anläggningar (0,2 Mkr) 
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samt ny biblioteksservice (0,5 Mkr) under året. Verksamheten prognostiserar därmed att investeringar 
motsvarande budget genomförs 2022. 

  

Åtgärdsplaner: effektiviseringar och besparingar 

Kultur- och fritidsnämnden upprättar ingen åtgärdsplan för 2022. Verksamheten har ett stort fokus på att 
fortsätta hålla nere personkostnaderna genom omplaceringar av befintlig personal. 

Framtidsbedömning 

Forskningen visar att individers lokaliseringsbeslut bestäms av en kombination av olika faktorer såsom 
arbets- och karriärmöjligheter, boendemiljö, närhet till familj och vänner, fritidsmöjligheter samt utbudet av 
kultur och nöjen (PM 2014:13 Tillväxtanalys). Det innebär att just den verksamhet som kultur- och 
fritidsnämnden ansvarar för är av största 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 utifrån människan, miljön och ekonomin. 

Efter bland annat coronapandemin har det uppkommit en vårdskuld som innebär att det är synnerligen 
viktigt att förebygga istället för att bota sjukdomar. Det innebär att idrotts- och friskvårdsaktiviteter är av 
stor vikt för att samhället ska klara av att upprätthålla det vårdbehov som krävs. 

Forskningen är också tydlig med att det finns ett samband mellan skolresultat, hälsa och meningsfulla 
fritidsaktiviteter. 

Civilsamhället gör idag en fantastisk insats för att tillgodose behovet av kultur- och fritidsaktiviteter men 
svårighet att rekrytera ledare att arbeta ideellt har blivit ett vanligt problem inom föreningslivet. Det kan på 
sikt hota det utbud som idag finns. 

Sammantaget innebär detta att kravet på en god kommunal service inom kultur- och fritidsområdet kommer 
att öka. Dels för att samhället skall kunna tillgodose det vårdbehov som finns, dels genom att förbättra 
skolresultaten och inte minst genom att medborgarna kommer att kräva ett bra utbud av kultur/fritid för att 
man ska bosätta sig på en viss plats. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning av periodens viktigaste händelser 

Mark och planering 

Mark och exploatering 

Barn och utbildningsnämnden beslutade den 12 april 2021 att bevilja byggnationen av en ny grund- och 
förskola på fastigheten Ösby 5:17 i Vittinge. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för markförsäljning och 
anläggning av infrastruktur inkl. vatten och avlopp. Nämnden ansvarar också för planering av kök och matsal. 
Arbetet pågår för att kunna påbörja anläggande av gator och vatten och avlopp. 
 
Kommunen hade under kvartal 1, 2022 en markanvisningstävling för resterande område vid Ol-jansberget 
ute som avslutades under mars månad. Ett anbud inkom, men aktören drogs sig sedan ur. Det har varit ett 
stort intresse för villatomter i framförallt Östervåla och Vittinge under perioden och flera tomter har sålts 
eller kommer att säljas. Inga ytterligare villatomter finns nu lediga i Östervåla och därför börjar planeringen 
för ytterligare en etapp i Lundaområdet. 

Ett antal ansökningar om lantmäteriförrättningar avseende bostads- och verksamhetsmark har skickats in till 
lantmäterimyndigheten. Morgongåva Företagspark har fått flera adresser för att kunna fortsätta att utveckla 
företagandet i Morgongåva. Det har påbörjats ett arbete att utveckla en e-tjänst för adressärenden. 

Infrastruktur 

Region Uppsala arbetar med att ta fram en ny Länsplan för transportinfrastrukturen i länet och kommunen 
har bidragit med inspel i arbetet. Kommunen inväntar information om antagande av länsplanen. Angående 
cykelbarheten mellan Morgongåva och Vittinge ansvarar Trafikverket och Region Uppsala för att ny gång- och 
cykelväg anläggs mellan Brunkullsvägen och Gamla landsvägen medan kommunen ansvarar för att övriga 
delar bidrar till ökad cykelbarhet. 

Projektet gällande utökning och upprustning av pendlarparkeringen i Östervåla löper på och för tillfället 
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inväntar projektet bygglov samtidigt som inmätning och projektering pågår. Statlig medfinansiering gällande 
åtgärder för gång och cykel i Vittinge kopplat till den nya skolan har beviljats för 2022. 

Åtgärdsvalsstudien för väg 72 är nu klar och kommunen inväntar den slutliga rapporten samt ett 
ställningstagande från Trafikverket kring åtgärder som bedöms lämpliga att gå vidare med. 

Diskussioner förs med Trafikverket gällande väghållarskap för Stationsvägen och Skolgatan i Heby tätort. 
Avtal har tecknats och nästa steg i processen blir att genomföra en besiktning av vägen tillsammans med 
Trafikverket. 

Arbetet med Hållbara transporter i Morgongåva löper på och fungerar bra. Mycket av de framtagna 
aktiviteterna har varit svårgenomförda under pandemin då det inte varit/är möjligt att premiera 
kollektivtrafikresande, samåkning mm. Däremot arbetas det med ett förslag som syftar till att anpassa 
kollektivtrafiken mot företagens skifttider och vice versa. 

Allmänna platser och gröna mötesplatser 

Under perioden 1 januari - 31 mars 2022 har verksamheten fortsatt arbetet med den långsiktiga planen för 
hur kommunens grönytor ska utvecklas. Ansvariga har främst fokuserat på lekplatser och bland annat haft 
dialog med förskolebussarna. 

Miljö, Naturvård och Östa naturreservat 

Kommunen jobbar vidare med hållbarhetslöfte om minskad klimatpåverkan, bland annat fokus på 
kollektivtrafik och ökad gång och cykel. Arbetet med hållbarhetslöftet om vatten har fokuserat på samverkan 
med kommuner och vattenråd. 

Kommunen har under fyra år deltagit i projektet ”Framtidens solel i Östra Mellansverige” genom 
Energikontoret i Mälardalen och i mars genomförde Heby kommun 11 st företagsträffar med fokus på hållbar 
utveckling där bland annat solel har diskuterats. Projektet slutfördes i mars. Kommunen deltar i nystartade 
projekt som rör solel samt effekt- och kapacitetsfrågor. Arbetet med revideringen av energiplanen har 
påbörjats. 

I januari togs beslut om ny avfallstaxa som kommer att börja gälla från och med 1 april, bland annat utifrån 
att kommuner får ansvar för returpapper. Kommunen deltar i samråd med Biologisk myggkontroll om ny 
ansökan för bekämpning av stickmygg i Nedre Dalälven 2023-2025. Granar har också avverkats eftersom de 
blivit angripna av granbarkborrar. 

För arbetet med utvecklingsplanen för kommunen har extra medel för naturvård skjutits till för 2022. 
Planeringsarbetet pågår för bland annat ett nytt omklädningsrum vid Färnösandsbadet, en ny brygga vid 
Linsjön samt ytterligare grillplatser och bord runt om i Östa naturreservat. Även andra delar av kommunen 
kommer att upprustas till exempel toalett vid Tenasjön i Vittinge. 

  

Teknisk verksamhet inkl vatten och avlopp 

Gata 

Under första kvartalet krävdes en hel del snöröjning och halkbekämpning. 

Ny Trafikingenjör har påbörjat sin tjänst och samtidigt har tjänsten utvecklats för att säkerställa att 
gatuverksamheten blir mindre sårbar. Stort fokus nu är arbete med kommunens gatubelysning och 
kommande reinvesteringar.  Ett nytt digitalt system  har installerats för verksamhetsmoduler som avser 
belysning, trafik, vägmärken och VA-ledningsnät. 

Grönytor inklusive Östa naturreservat 

Arbete är påbörjat för upphandling av entreprenörer som ska sköta kommunens parker och allmänna platser 
under sommarhalvåret. Inom ramen för Park och allmänna platser har personalen intervjuat pedagoger och 
förskolebarn som tillhör kommunens förskolebussar. Intervjuerna har tillfört information om vad barnen 
uppskattar och använder i de lekmiljöer de vistas i. Detta ska finnas med i fortsatt arbete för omställning och 
reinvestering av nuvarande lekplatser och för framtida utformning av lekmiljöer. 

Vatten och avlopp 

Arbetet med vattenskyddsområden har intensifierats och bemanningen har stärkts upp i form av en VA-
strateg. Fokus nu är att bemöta de yttrande som inkommit från sakägare inom vattenskyddsområdet i 
Tärnsjö.  Ett särskilt möte har även hållits med Tärnsjö garveri vars verksamhet ligger inom 
vattenskyddsområdet. Arbete är påbörjat för att finna ny vattentäkt för Huddungeby med ett bättre läge än 
nuvarande. 
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Saneringsarbete för VA-ledningsnätet i Morgongåva är påbörjat för att säkra vattenförsörjningen i framtiden. 
För att möjliggöra en bra kunskapsöverföring vid kommande pensionsavgångar så har en driftstekniker 
anställts. Bättre utrustade lokaler behövs för personal som utgår från reningsverket i Heby. Arbetet är 
påbörjat och kommer ske fortsatt under året och in på nästa år. 

Lokaler 

Tekniska enheten har tecknat avtal för nya lokaler med Heby Fastigheter och kontorspersonalen på 
Centralgatan 2B ska flytta till lokal på Centralgatan 2A. Dessa är bättre anpassat arbetsmiljömässigt och också 
utifrån antalet personer enheten består av idag. Enheten kommer framöver ha bättre möjligheter att ta emot 
besök och ordna möten. 

  

Kostverksamhet 

Ekonomi 
Kostenheten ska ha en ekonomi i balans och ett välfungerande ekonomisk uppföljnings- samt budgetarbete. 
Ett stort arbete genomfördes 2021 för att åtgärda de brister som uppdagades och från och med 2022 är bland 
annat skevheten i portionspriset åtgärdat. Under perioden har de som arbetar i köken involverats mer i de 
egna kökens ekonomi och får sedan i mars en månadsrapport för hur man ligger till i förhållande till budget 
för livsmedel, förbrukningsartiklar samt arbetskläder. 

Personal 
2022 började med en ny coronatopp och verksamheten hade hög sjukfrånvaro och stora svårigheter att 
bemanna samtliga kök. I mars förbättrades situationen och sjukfrånvaron har legat på ungefär samma nivå 
som ett normalår vilket har gjort att poolpersonal och andra ordinarie vikarier kunnat täcka upp i enlighet 
med plan. 

Arbetet för att rekrytera sommarvikarier påbörjades under perioden, detta görs i samarbete med 
bemanningsenheten. Full bemanning för sommaren har ännu inte kunnat ordnas och detta kommer att ha 
fortsatt hög prioritet under våren. 

En översyn är påbörjad för en framtida organisation inom kostverksamheten och den första förändringen är 
att det blir det en kostchef med övergripande ansvar samt ansvar för vård- och omsorgsboendena och en 
biträdande kostchef med ett mer verksamhetsnära ansvar och ansvar för skolor och förskolor. Rekrytering av 
biträdande kostchef är klar och hen tillträder i början på maj. Organisationsöversynen görs med 
utgångspunkt i verksamhetens effektmål, Heby kommuns förskolebarn, elever och äldre ska erbjudas goda, 
nyttiga, trivsamma och hållbara måltider. 

Verksamhet 
Under 2021 genomfördes en livsmedelsupphandling och en ny leverantör vann upphandlingen. Efter att det 
nya avtalet började gälla har verksamheten haft problem med leveranstider, bristande sortiment och att 
gamla varor levereras och ansvariga har fått lägga mycket tid på att följa upp detta. En ny upphandling 
påbörjades under hösten och beräknas bli klar i början på maj. Verksamheten räknar med högre 
livsmedelspriser, dels som en följd av inflationstakten delvis kopplat till Corona-pandemin och dels utifrån 
världsläget. 

Den matsedelsgrupp, med representanter från samtliga vård- och omsorgsboenden, som bildades 2021 
fortsatte arbetet med att utveckla den gemensamma matsedeln med särskilt fokus på att anpassa matsedeln 
efter säsong. I skolorna har man fortfarande ett vegetariskt alternativ och elever som inte äter fläsk eller fisk 
hänvisas till vegetarisk kost istället för separat specialkost. Under hösten 2021 började kostenheten erbjuda 
personal på skolor samt vård- och omsorgsboenden att köpa matlådor med överbliven mat i ett fåtal kök på 
prov. I början på 2022 infördes detta i samtliga kök. 

Kostenheten har kontinuerliga planeringsmöten inför byggandet av det nya vård- och omsorgsboendet i Heby 
för att säkerställa att inredning med mera motsvarar verksamhetens behov. Under våren började också 
ansvarig kostchef ha månadsavstämningar med bland annat projektledare för Lövsta med särskilt fokus på 
just kostverksamheten och själva flytten av köket. 
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Ekonomisk uppföljning 

Samhällsbyggnadsnämnden (exkl. mark- och exploatering) 

Driftsbudget Januari-Mars Helår Föregående år 

Miljoner kronor Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse Jan-
mars Bokslut 

Intäkter 16,5 16,3 0,2 65,1 64,5 0,6 16,0 69,5 

Kostnader -22,4 -23,9 1,5 -87,1 -86,5 -0,6 -22,5 -91,0 

Nettokostnad -5,9 -7,5 1,6 -22,0 -22,0 0,0 -6,4 -21,5 

Investerings-
budget         

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utgifter -0,2 -3,9 3,7 -15,7 -15,7 0,0 -0,9 -6,2 

Netto -0,2 -3,9 3,7 -15,7 -15,7 0,0 -0,9 -6,2 

Mark- och exploatering 

Driftsbudget Januari-Mars Helår Föregående år 

Miljoner kronor Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse Jan-
mars Bokslut 

Intäkter 0,4 0,0 0,4 5,0 0,0 5,0 0,9 15,4 

Kostnader -0,3 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,2 -2,5 

Nettokostnad 0,1 0,0 0,1 5,0 0,0 5,0 0,7 13,0 

Investerings-
budget         

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utgifter -0,5 -1,7 1,2 -6,8 -6,8 0,0 -0,1 -0,5 

Netto -0,5 -1,7 1,2 -6,8 -6,8 0,0 -0,1 -0,5 

Ekonomisk uppföljning 

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde 

  Januari-Mars Helår Föregående år 

Verksamheter 
(mkr) Utfall Budget Avvikels

e Prognos Budget Avvikels
e 

Jan-
Mars Bokslut 

Politisk verksamhet         

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -0,1 -0,1 0,0 -0,6 -0,6 0,0 -0,1 -0,6 

Nettokostnader -0,1 -0,1 0,0 -0,6 -0,6 0,0 -0,1 -0,6 

         

Förvaltningschef SBF         

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -0,4 -0,4 0,0 -1,5 -1,5 0,0 -0,3 -1,5 

Nettokostnader -0,4 -0,4 0,0 -1,5 -1,5 0,0 -0,3 -1,5 

         

Mark- och 
planenheten         
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  Januari-Mars Helår Föregående år 

Miljö- och naturvård         

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 

Kostnader -0,1 -0,2 0,1 -0,9 -0,9 0,0 -0,3 -1,2 

Nettokostnader -0,1 -0,2 0,1 -0,9 -0,9 0,0 -0,3 -0,6 

         

Hållbarhet MoP         

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -0,1 -0,2 0,1 -0,8 -0,8 0,0 0,0 0,0 

Nettokostnader -0,1 -0,2 0,1 -0,8 -0,8 0,0 0,0 0,0 

         

Östa         

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 

Kostnader 0,0 -0,1 0,0 -0,3 -0,3 0,0 0,0 -0,1 

Nettokostnader 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,2 0,0 0,0 -0,1 

         

Mark- och 
planeringschef         

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 

Kostnader -0,5 -0,8 0,3 -3,0 -3,0 0,0 -0,6 -2,9 

Nettokostnader -0,5 -0,8 0,3 -3,0 -3,0 0,0 -0,6 -2,6 

         

Totalt Mark- och 
planenheten         

Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,9 

Summa kostnader -0,8 -1,3 0,5 -5,0 -5,0 0,0 -1,0 -4,2 

Summa 
nettokostnader -0,7 -1,3 0,5 -4,9 -4,9 0,0 -0,9 -3,4 

         

Tekniska enheten         

Park och allmänna 
platser         

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Kostnader -0,5 -0,5 0,0 -2,8 -2,8 0,0 -0,4 -2,9 

Nettokostnader -0,5 -0,5 0,0 -2,8 -2,8 0,0 -0,4 -2,8 

         

Östa drift         

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,2 0,0 0,0 -0,2 

Nettokostnader 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,2 0,0 0,0 -0,2 

         

Gata och trafik         

Intäkter 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 1,5 

Kostnader -4,3 -4,9 0,6 -12,0 -12,0 0,0 -3,8 -11,4 

Nettokostnader -4,2 -4,9 0,7 -12,0 -12,0 0,0 -3,5 -9,9 
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  Januari-Mars Helår Föregående år 

         

Vatten och avlopp         

Intäkter 6,5 6,6 -0,2 25,6 25,6 0,0 7,3 31,9 

Kostnader -6,5 -6,6 0,2 -25,6 -25,6 0,0 -7,2 -31,9 

Nettokostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

         

Totalt Tekniska 
enheten         

Summa intäkter 6,6 6,6 -0,1 25,6 25,6 0,0 7,6 33,5 

Summa kostnader -11,3 -12,1 0,8 -40,6 -40,6 0,0 -11,4 -46,4 

Summa 
nettokostnader -4,7 -5,4 0,7 -15,0 -15,0 0,0 -3,9 -12,9 

         

Kostenheten         

Kosten gemensamt         

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

Kostnader -1,2 -1,6 0,4 -6,5 -6,5 0,0 -0,9 -3,2 

Nettokostnader -1,2 -1,6 0,4 -6,5 -6,5 0,0 -0,9 -3,0 

         

Kosten Söder         

Intäkter 4,9 4,8 0,1 19,6 19,3 0,3 4,3 18,0 

Kostnader -4,3 -4,2 0,0 -16,5 -16,2 -0,3 -4,2 -17,2 

Nettokostnader 0,6 0,6 0,1 3,1 3,1 0,0 0,1 0,8 

         

Kostern Norr         

Intäkter 5,0 4,9 0,1 19,8 19,5 0,3 2,8 11,3 

Kostnader -4,3 -4,1 -0,2 -16,4 -16,1 -0,3 -3,2 -12,2 

Nettokostnader 0,7 0,7 -0,1 3,4 3,4 0,0 -0,3 -0,8 

         

Kostern Tärnsjö         

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 5,6 

Kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 -5,6 

Nettokostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

         

Totalt kostenheten         

Summa intäkter 9,9 9,7 0,2 39,4 38,8 0,6 8,5 35,1 

Summa kostnader -9,8 -10,0 0,2 -39,4 -38,8 -0,6 -9,6 -38,2 

Summa 
nettokostnader 0,1 -0,3 0,4 0,0 0,0 0,0 -1,1 -3,1 

         

Totala intäkter 16,5 16,3 0,2 65,1 64,5 0,6 16,0 69,5 

Totala kostnader -22,4 -23,9 1,5 -87,1 -86,5 -0,6 -22,5 -91,0 

Total nettokostnad -5,9 -7,5 1,6 -22,0 -22,0 0,0 -6,4 -21,5 
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  Januari-Mars Helår Föregående år 

 Januari-Mars Helår Föregående år 

Verksamheter 
(mkr) Utfall Budget Avvikels

e Prognos Budget Avvikels
e 

Jan-
Mars Bokslut 

Markexploateringar         

Intäkter 0,4 0,0 0,4 5,0 0,0 5,0 0,9 15,4 

Kostnader -0,3 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,2 -2,5 

Nettokostnader 0,1 0,0 0,1 5,0 0,0 5,0 0,7 13,0 

  

Rörlig del Kosten, miljoner kronor VOF BUF 

Intäkter 0,8 1,6 

Kostnader -0,8 -1,6 

Resultat 0,0 0,0 

  

Semifast del Kosten, miljoner 
kronor VOF BUF 

Intäkter 2,6 5,0 

Kostnader -2,5 -5,0 

Resultat 0,1 0,0 

  

Investeringar per objekt 

Investeringsprojekt Utfall Jan-
Mars Budget 2022 Helårsprogno

s 
Avvikelse 

helår 

Gata och trafik     

Hastighetssänkande åtgärder 0,0 0,1 0,1 0,0 

Pendlarparkering 0,0 0,6 0,6 0,0 

GC-väg -0,2 0,4 0,4 0,0 

Reinvestering gata (innefattar asfaltering) 0,0 1,6 1,6 0,0 

Belysning 0,0 4,0 4,0 0,0 

Reinvestering broar 0,0 0,6 0,6 0,0 

Grönyta     

Reinvestering utemiljö (park och lekplatser) 0,0 0,4 0,4 0,0 

Utveckling utemiljö (ny park och lekplatser) 0,0 0,2 0,2 0,0 

Tillgänlighetsanpassning 0,0 0,1 0,1 0,0 

Utsmyckning juletid 0,0 0,2 0,2 0,0 

Vattenåtgärder 0,0 0,3 0,3 0,0 

Naturreservat     

Östa 0,0 0,3 0,3 0,0 

Kostenheten     

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

VA     

Ledningsbyte, avstängningsventiler 0,1 1,5 1,5 0,0 
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Investeringsprojekt Utfall Jan-
Mars Budget 2022 Helårsprogno

s 
Avvikelse 

helår 

Reservvattentäkt 0,0 0,8 0,8 0,0 

Ventilbyten 0,0 0,7 0,7 0,0 

Exploatering 0,1 2,6 2,6 0,0 

Investering byggnader 0,0 0,5 0,5 0,0 

Reinvestering byggnader 0,0 0,7 0,7 0,0 

Summa Samhällsbyggnadsnämnden 0,0 15,7 15,7 0,0 

Mark- och exploatering 

Investeringsprojekt Utfall Jan-
Mars Budget 2022 Helårsprogno

s 
Avvikelse 

helår 

Mark- och exploatering     

Exploateringar 0,5 6,8 6,8 0,0 

Summa exploateringar 0,5 6,8 6,8 0,0 

  

Kommentar till periodens utfall 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget med 1,6 mkr för första kvartalet 2022. 
Positiva avvikelser mot budget är lägre kostnader för vinterväghållning och lägre kostnader för personal. 
Kostverksamheten redovisar en budget i balans. , 

För helåret prognostiserar nämnden med en budget i balans. För markexploateringar prognostiseras med en 
positiv avvikelse mot budget med 5 mkr för helåret. 

Samhällsbyggnadsnämnden har investerat för 0,7 mkr för perioden vilket framför allt avser färdigställande 
av fjolårets investeringar. Nya investeringar är ännu inte påbörjade. 

Utfall per verksamhet 

Politisk verksamhet 

Den politiska verksamheten redovisar ingen avvikelse mot budget och prognostiserar för helåret med en 
budget i balans. 

Förvaltningschef SBF 

Förvaltningschef samhällsbyggnad redovisar ingen avvikelse mot budget och prognostiserar för helåret med 
en budget i balans. 

Mark- och planeringsenheten 

Mark- och planeringsenheten redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,5 mkr vilket framförallt beror 
på lägre personalkostnader pga. föräldraledighet och vakanta tjänster. Verksamhet miljö-och naturvård 
inklusive Östa redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,2 mkr som främst beror på särskilt avsatta 
medel för upprustning av naturreservat ännu inte är fakturerade. Verksamheten prognostiserar för helåret 
med en budget i balans. 

Tekniska enheten exklusive VA 

Tekniska enheten (exklusive VA) redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,7 mkr. Det beror 
framförallt på lägre kostnader än budgeterat för snöröjning och halkbekämpning. Samtliga kostnader för 
snöröjning är dock inte fakturerade då insatser krävdes även under april månad. Oförutsedda kostnader 
uppstod också för sjömossen som behövde renoveras efter skadegörelse. Park och allmänna platser beräknas 
följa budget precis som för första kvartalet. 

Budget som avser kostnader för drift av Östa kan vara svårt att hålla på grund av högre avfallskostnader. 

För helåret prognostiseras med en budget i balans då kostnader för det senaste snöfallet i april ännu inte 
finns med i resultatet. Att snöröja kommunens gator en gång kostar ca 0,3 mkr. 
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Vatten och avlopp (VA) och slam (avfall) 

VA-verksamheten visar en positiv avvikelse mot budget med 1,5 mkr för perioden. Det beror framförallt på 
högre anslutningsavgifter än budgeterat. Överskottet överförs till resultat- och utjämningsfonden och VA gör 
i och med detta ett nollresultat. Resultatet för helåret kommer troligtvis att bli ett än större plusresultat då 
man räknar med fortsatt höga anslutningsavgifter. 

VA förväntas få ökade kostnader på grund av det förändrade världsläget men korrigeras i första hand mot 
resultatutjämningsfonden. Taxehöjning kan bli aktuellt i framtiden. 

Avfallsverksamheten visar en negativ avvikelse mot budet med 0,1 mkr. I och med negativt resultat för 
perioden behövs ett bidrag ur resultat- och utjämningsfonden för att nå ett nollresultat. För helåret 
prognostiseras med en negativ avvikelsen med 0,5 mkr som finansieras genom bidrag från resultat- och 
utjämningsfonden. Anledningen till det negativa resultatet är lägre intäkter för slamhantering. 

Kostenheten 

Kostenheten redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,4 mkr vilket är en faktisk avvikelse med 
0,1 mkr då budgeten inte ligger på noll varje månad. Kostenheten prognostiserar med en budget i balans för 
helåret. 

När det gäller semifasta kostnader så har nämnden en budget i balans mot utbildningsnämnden och ett 
mindre överskott på 0,1 mkr mot vård- och omsorgsnämnden som beror på något lägre personalkostnader. 
För helåret prognostiseras med en budget i balans. 

När det gäller rörliga kostnader så finns ingen avvikelse mot vare sig vård- och omsorgsnämnden eller 
utbildningsnämnden för perioden. Priserna för livsmedel har dock höjts på grund av världsmarknadsläget 
och vi räknar med ökade kostnader under året. Dessa finns med i utbildningsnämndens respektive vård- och 
omsorgsnämndens helårsprognos. 10 % maj till december totalt 0,6 mkr varav vård och omsorgsnämnden 
0,2 mkr och utbildningsnämnden 0,4 mkr. 

Kostenheten beräknar en budget i balans för helåret när det gäller semifasta kostnader. Dock finns en 
osäkerhet för höjda priser på grund av världsmarknadsläget. 

Markexploatering 

För markexploatering redovisas en positiv avvikelse med 0,1 mkr jämfört med budget. I utfallet ligger enbart 
redan fakturerade köpeavtal enligt tidigare beslutad princip. För helåret prognostiseras med en positiv 
avvikelse med 5,0 mkr. Markexploateringar har från år 2021 ingen budget för intäkter på grund av att 
beloppet för intäkterna varierar kraftigt mellan åren och därför inte ska blandas med driften. 

Åtgärdsplaner: effektiviseringar och besparingar 

Inga verksamheter inom nämndens verksamhetsområde prognostiserar med ett underskott mot budget för 
2022. 

  

Framtidsbedömning 

Försämrat säkerhetsläge 

Samtliga verksamheter inom samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram en konsekvensanalys med anledning 
av kriget i Ukraina. Analyserna visar på vilken påverkan världsläget har på verksamheterna och vilka 
tänkbara åtgärder som kan genomföras för att mildra konsekvenser och säkra samhällsviktig verksamhet. 

Inom samhällsbyggnadsnämnden är vatten och avlopp, gata, kostverksamhet och kartverksamhet definierade 
som samhällsviktiga verksamheter. 

En mer utförlig framtidsbedömning håller på att tas fram i samband med budgetarbetet för 2023 plan 2024-
2025 och kommer att presenteras i samband med kommunstyrelsen beslut om preliminära ramar i juni samt 
i nämndens delårsrapport per sista augusti. 

Bygg- och miljönämnden 

Sammanfattning av periodens viktigaste händelser 

Återgången till ett mer normalt arbetsläge efter pandemin fortsätter. En eftersläpning finns kvar inom 
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verksamhetsområdena livsmedel och bostadsanpassning. En beredskap för flyktingmottagande har 
upprättats. Det har inte inneburit någon påverkan på verksamheten. En översyn av den administrativa 
organisationen pågår. 

Ekonomisk uppföljning 

Driftsbudget Januari-Mars Helår Föregående år 

Miljoner kronor Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse Jan-
mars Bokslut 

Intäkter 1,1 0,9 0,2 3,5 3,5 0,0 1,2 4,6 

Kostnader -2,6 -2,9 0,2 -11,5 -11,5 0,0 -2,2 -10,2 

Nettokostnad -1,6 -2,0 0,4 -8,0 -8,0 0,0 -1,0 -5,6 

Investerings-
budget         

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Netto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde 

  Januari-mars Helår Föregående år 

Verksamhet (tkr) Utfall Budget Avvikels
e Prognos Budget Avvikels

e 
Jan-

mars Bokslut 

Politisk verksamhet         

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -0,1 -0,1 0,0 -0,5 -0,5 0,0 -0,1 -0,3 

Nettokostnad -0,1 -0,1 0,0 -0,5 -0,5 0,0 -0,1 -0,3 

         

Gem Bygg- och miljö         

Intäkter 0,1 0,1 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -2,1 -2,1 0,0 -8,5 -8,5 0,0 -2,0 -8,0 

Nettokostnad -2,1 -2,1 0,0 -8,2 -8,2 0,0 -2,0 -8,0 

         

Bygg         

Intäkter 0,6 0,3 0,2 1,4 1,4 0,0 0,8 2,4 

Kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nettokostnad 0,6 0,3 0,2 1,4 1,4 0,0 0,8 2,4 

         

Miljö- och 
hälsoskydd         

Intäkter 0,3 0,3 0,0 1,2 1,2 0,0 0,2 1,4 

Kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nettokostnad 0,3 0,3 0,0 1,2 1,2 0,0 0,2 1,4 

         

Livsmedel         

Intäkter 0,1 0,1 0,0 0,5 0,5 0,0 0,1 0,6 

Kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nettokostnad 0,1 0,1 0,0 0,5 0,5 0,0 0,1 0,6 
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  Januari-mars Helår Föregående år 

         

Alkoholhandläggning         

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,1 0,2 

Kostnader -0,1 -0,1 0,0 -0,2 -0,2 0,0 -0,1 -0,3 

Nettokostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 

         

Bostadsanpassning         

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -0,4 -0,6 0,2 -2,3 -2,3 0,0 -0,1 -1,6 

Nettokostnad -0,4 -0,6 0,2 -2,3 -2,3 0,0 -0,1 -1,6 

         

Summa intäkter 1,1 0,9 0,2 3,5 3,5 0,0 1,2 4,6 

Summa kostnader -2,6 -2,9 0,2 -11,5 -11,5 0,0 -2,2 -10,2 

Summa 
nettokostnad -1,6 -2,0 0,4 -8,0 -8,0 0,0 -1,0 -5,6 

  

Kommentar till periodens utfall och helårsprognos 

Utfallet följer budget. Bostadsanpassningskostnaderna är något lägre under perioden men en återhämtning 
förväntas då ärendemängden ökar. Helårsprognosen ligger inom budget. 

Framtidsbedömning 

Pandemins effekter på nämndens verksamhet minskar ytterligare. En prioritering av resurser sker mot de 
verksamhetsområden som haft störst påververkan av pandemin. 

Utbildningsnämnden 

Sammanfattning av periodens viktigaste händelser 

Inför år 2022 hade flera av Utbildningsnämndens verksamheter svårt att lägga en budget inom tilldelad 
budgetram. Den totala differensen mellan tilldelad budgetram och lagd budget var 9,0 miljoner kronor (för 
2021 var motsvarande summa 10,4 miljoner kronor). Denna differens var störst vid Harbo F-6, Vittinge F-3 
samt Centrum för Livslångt lärande (CLL). En omfattande utredning kring finansiering av CLLs verksamheter 
påbörjades under 2021 och kommer under 2022 att intensifieras. Målsättningen är att säkerställa 
verksamhetens finansiering. 

Vidare har Utbildningsnämnden fattat beslut om att alla skolenheter ska finnas kvar. Utbildningsnämnden 
och Barn- och utbildningsförvaltningen behöver därför fortsätta att se över samtliga kostnader för att 
möjliggöra budget i balans ur ett långsiktigt perspektiv. Inom hela förvaltningen pågår ett långsiktigt arbete 
med att göra organisationen så kostnadseffektiv som möjligt för att kunna använda tilldelade medel till 
kärnverksamheten. På lång sikt ska detta bland annat ske genom att öka antalet elever per årsarbetare i 
organisationen och hitta nya arbetssätt. Ett led i detta är också implementeringen av beslutad skolplan, vilken 
kan hjälpa till att rikta organisation och arbetssätt så att alla arbetar mot samma mål såväl ekonomiskt som 
kvalitativt. Fortsatt effektiviseringsarbete kommer att ske kring lokaler, kost, IT och för digitala system. 
Gällande lokaler har det exempelvis genomförts lokaleffektiviseringar i Heby tätort. Avseende kosten har det 
tagits fram en ny debiteringsmodell för att bland annat säkerställa rätt kostnad mot rätt verksamhet. Arbetet 
med lokaler och kost har även påverkat redovisningen till räkenskapssammandraget (RS) och bidragit till 
mer rättvisande jämförelsetal. 

Därtill har Covid-19-pandemin påverkat Utbildningsnämndens verksamheter genom periodvis hög frånvaro 
såväl bland barn och elever som bland personal. I skolan har detta i många fall inneburit extra arbete för 
lärare som måste ha undervisning både i skolan och ge stöd och uppgifter till de som behövt vara hemma. 
Mycket tid har också behövt läggas på att planera och organisera om verksamheten på olika sätt utifrån 
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Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På grund av detta har också utvecklingsarbetet fått stå tillbaka i 
vissa delar. Vi ser också att våra verksamheters medarbetare är slitna efter lång tid med den ökade belastning 
som pandemin inneburit, i vissa fall ser vi till och med längre sjukskrivningar. 

Rysslands invasion av Ukraina kan få konsekvenser även i det svenska samhället. Utbildningsnämndens 
verksamheter har en ökad beredskap för att ta emot barn och unga från Ukraina när det behövs, men i 
dagsläget har endast ett fåtal önskat skolgång i Heby Kommun. 

  

Ekonomisk uppföljning 

Driftsbudget Januari-Mars Helår Föregående år 

Miljoner kronor Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse Jan-
mars Bokslut 

Intäkter 13,4 12,7 0,7 50,8 50,5 0,2 13,3 58,7 

Kostnader -116,3 -106,1 -10,2 -445,5 -431,3 -14,2 -112,6 -436,9 

Nettokostnad -102,9 -93,4 -9,5 -395,6 -380,8 -14,8 -99,2 -378,2 

Investerings-
budget         

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utgifter 0,0 0,0 0,0 5,5 5,5 0,0 0,0 0,4 

Netto 0,0 0,0 0,0 5,5 5,5 0,0 0,0 0,0 

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde 

Driftsbudget 
(mkr)  Januari-mars  Helår  Föregående år 

Verksamhet Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse Jan-
Mars Bokslut 

Politisk 
verksamhet         

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -0,1 -0,2 0,0 -0,7 -0,7 0,0 -0,2 -0,6 

Nettokostnad -0,1 -0,2 0,0 -0,7 -0,7 0,0 -0,2 -0,6 

         

Bibliotek         

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -0,2 -0,2 0,0 -0,6 -0,6 0,0 -0,2 -0,6 

Nettokostnad -0,2 -0,2 0,0 -0,6 -0,6 0,0 -0,2 -0,6 

         

Gemensamt Barn 
och Utbildning         

Intäkter 2,3 2,1 0,3 8,4 8,2 0,1 2,0 8,7 

Kostnader -10,7 -4,2 -6,6 -40 -36,6 -19,7 -10,8 -40,9 

Nettokostnad -8,4 -2,1 -6,3 -31,7 -28,4 -3,3 -8,8 -32,2 

         

Förskola         

Intäkter 2,6 2,9 -0,3 10,6 11,6 -1,0 2,6 12,8 

Kostnader -25,4 -24,8 -0,6 -99,9 -95,0 -4,9 -24,9 -97,6 

Nettokostnad -22,8 -21,9 -0,9 -89,2 -83,4 -5,9 -22,3 -84,8 
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Driftsbudget 
(mkr)  Januari-mars  Helår  Föregående år 

         

Pedagogisk 
omsorg         

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 

Kostnader -0,3 -0,3 0,0 -1,2 -1,2 0,0 -0,2 -1,1 

Nettokostnad -0,3 -0,3 0,0 -1,2 -1,2 0,0 -0,2 -1,0 

         

Fritidshem         

Intäkter 0,8 1,3 -0,5 4,0 5,1 -1,1 1,2 4,6 

Kostnader -4,8 -5,2 0,5 -19,7 -19,9 0,1 -4,5 -17,6 

Nettokostnad -4,0 -3,9 -0,1 -15,8 -14,7 -1,0 -3,3 -13,0 

         

Förskoleklass         

Intäkter 0,2 0,2 0,0 1,1 0,9 0,1 0,3 0,8 

Kostnader -3,3 -3,3 0,1 -12,1 -12,8 0,7 -3,5 -13,0 

Nettokostnad -3,0 -3,1 0,1 -11,1 -11,8 0,8 -3,2 -12,2 

         

Grundskola         

Intäkter 5,6 4,7 0,9 21,5 18,5 3,0 5,6 23,8 

Kostnader -47,1 -43,3 -3,8 -173,4 -172,1 1,3 -44,3 -170,0 

Nettokostnad -41,5 -38,6 -2,9 -151,9 -153,6 1,8 -38,6 -146,2 

         

Grundsärskola         

Intäkter 0,5 0,1 0,5 0,2 0,3 -0,1 0,0 1,2 

Kostnader -3,0 -2,9 -0,1 -12,8 -10,7 -2,1 -2,5 -11,9 

Nettokostnad -2,5 -2,8 0,3 -12,6 -10,4 -2,2 -2,5 -10,8 

         

Gymnasiesärskol
a         

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -1,8 -1,8 0,0 -7,4 -7,1 -0,3 -1,9 -7,3 

Nettokostnad -1,8 -1,8 0,0 -7,4 -7,1 -0,3 -1,9 -7,3 

         

Gymnasieutbildni
ng         

Intäkter 0,3 0,4 -0,1 1,2 1,6 -0,4 0,3 1,5 

Kostnader -16,2 -16,5 0,3 -65,0 -61,1 -4,0 -16,2 -63,6 

Nettokostnad -15,9 -16,1 0,2 -63,8 -59,5 -4,3 -15,8 -62,1 

         

Grundläggande 
Vuxenutbildning         

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -0,3 -0,4 0,0 -1,4 -1,4 0,0 -0,3 -1,1 
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Driftsbudget 
(mkr)  Januari-mars  Helår  Föregående år 

Nettokostnad -0,3 -0,4 0,0 -1,4 -1,4 0,0 -0,3 -1,1 

         

Gymnasial 
vuxenutbildning         

Intäkter 0,4 0,4 -0,1 1,7 1,7 0,0 0,5 2,6 

Kostnader -1,2 -1,2 0,0 -4,6 -4,6 0,0 -1,3 -4,4 

Nettokostnad -0,8 -0,7 -0,1 -2,9 -2,9 0,0 -0,8 -1,8 

         

Lärvuxenutbildni
ng         

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -0,2 -0,2 0,0 -0,7 -0,7 0,0 -0,2 -0,7 

Nettokostnad -0,2 -0,2 0,0 -0,7 -0,7 0,0 -0,2 -0,7 

         

SFI Svenska för 
invandrare         

Intäkter 0,2 0,2 0,0 1,0 0,9 0,1 0,3 1,3 

Kostnader -1,0 -1,2 0,2 -4,9 -4,8 -0,1 -1,3 -4,2 

Nettokostnad -0,8 -1,0 0,2 -3,9 -3,9 0,0 -0,9 -2,8 

         

Lärlingsutbildnin
g         

Intäkter 0,2 0,2 0,0 0,9 0,9 0,0 0,2 0,5 

Kostnader -0,4 -0,4 0,0 -1,5 -1,4 -0,1 -0,2 -1,5 

Nettokostnad -0,2 -0,2 -0,1 -0,6 -0,5 -0,1 -0,1 -1,0 

         

         

LSS korttids 
skolungd<12 år         

Intäkter 0,2 0,2 0,0 0,7 0,7 0,0 0,2 0,7 

Kostnader -0,2 -0,2 0,0 -0,7 -0,7 0,0 -0,2 -0,7 

Nettokostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

         

Kommungemens. 
stödfunktioner         

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nettokostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

         

Nettokostnad -102,9 -93,4 -9,5 -395,4 -380,8 -14,6 -99,2 -378,2 
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Driftsbudget (mkr)  Januari-mars  Helår  Föregående år* 

Ansvar Utfall Budget Avvikelse Progno
s Budget Avvikelse Jan-

Mars Bokslut 

Utbildningsnämnden 32,2 29,7 -2,5 123,9 114,6 -9,4 30,8 125,7 

Rektor Grundsärskola 2,0 2,4 0,4 8,6 8,8 0,2 2,0 7,4 

Förvaltningschef BUF 2,6 2,3 -0,3 9,0 8,9 -0,1 3,1 10,6 

Verksamhetschef BUF 2,9 2,7 -0,1 11,2 10,6 -0,6 2,9 11,2 

Rektor Östervåla F-6 7,9 7,9 0,0 30,0 29,8 -0,2 7,3 28,2 

Rektor Östervåla 7-9 5,7 5,6 0,0 22,0 22,8 0,8 5,5 19,8 

Rektor Tärnsjö 4,2 3,6 -0,6 13,8 13,9 0,1 7,3 26,2 

Rektor Harbo 3,1 0,3 -2,8 13,5 11,1 -2,4 0,0 0,0 

Förskolor 
Tärnsjö/Heby 4,8 4,7 -0,1 17,8 17,7 -0,1 4,4 16,8 

Förskolor 
Harbo/Östervåla 6,2 6,6 0,4 24,9 24,4 -0,4 6,3 23,0 

Förskola Heby 
(Bullerbyn) 3,2 3,2 0,0 12,2 12,4 0,2 3,4 12,3 

Rektor F-6 Heby 8,0 7,8 -0,3 30,6 30,2 -0,4 7,5 28,1 

Rektor 7-9 Heby 6,7 5,7 -1,0 24,7 24,6 -0,1 6,2 22,3 

Rektor Morgongåva 5,3 5,2 -0,1 19,8 19,7 -0,1 6,0 23,4 

Förskolor 
Morgongåva/Vittinge 2,9 3,3 0,4 11,7 12,4 0,7 3,0 11,3 

Rektor Vittinge 1,6 -0,1 -1,7 6,1 4,6 -1,5 0,0 0,0 

Elevhälsa 0,2 0,4 0,2 1,1 1,7 0,6 0,0 0,0 

CLL 3,5 2,0 -1,5 14,4 12,5 -1,9 3,6 11,9 

 102,9 93,4 -9,5 395,4 380,8 -14,6 99,2 378,2 

* Föregående år redovisades grundskolorna i Harbo/Tärnsjö under samma ansvar, grundskolorna i 
Morgongåva/Vittinge under samma ansvar och Elevhälsa tillsammans med Verksamhetschef BUF. Detta medför 
stora avvikelser i föregående års jämförelsesiffror.  

Efter att prognosarbetet avslutats upptäcktes ett fel i fördelningen av budgetramar till några av de 
kommunala enheterna. Korrigeringen som genomfördes efter att prognosarbetet var avslutat har ingen 
påverkan på Utbildningsnämndens resultat per sista mars eller på helårsprognosen för år 2022 utan detta är 
endast interna justeringar inom Utbildningsnämnden. Inte heller påverkas resultatet per sista mars eller 
helårsprognos per verksamhet. Däremot är tabellen (nedan) som visar prognosen för år 2022 per ansvar 
felaktig och den korrekta tabellen finns i Bilaga 1 Justerad tabell per ansvar. 

Ansvar Prognos Budget Avvikelse Budgetavvikelse % 

Utbildningsnämnden 122,7 114,6 -9,4 -8,2 % 

Rektor Särskola 8,6 8,8 0,2 1,9 % 

Förvaltningschef BUF 9,0 8,9 -0,1 -1,6 % 

Verksamhetschef BUF 11,2 10,6 -0,6 -5,7 % 

Rektor Östervåla F-6 30,0 29,8 -0,2 -0,6 % 

Rektor Östervåla 7-9 22,0 22,8 0,8 3,6 % 

Rektor Tärnsjö 13,8 13,9 0,1 1,1 % 

Rektor Harbo 13,5 11,1 -2,4 -21,9 % 

Förskolor Tärnsjö/Heby 17,8 17,7 -0,1 -0,8 % 

Förskolor Harbo/Östervåla 24,9 24,4 -0,4 -1,7 % 

Förskola Heby (Bullerbyn) 12,2 12,4 0,2 1,6 % 
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Ansvar Prognos Budget Avvikelse Budgetavvikelse % 

Rektor F-6 Heby 30,6 30,2 -0,4 -1,4 % 

Rektor 7-9 Heby 24,7 24,6 -0,1 -0,4 % 

Rektor Morgongåva 19,8 19,7 -0,1 0,5 % 

Förskolor Morgongåva/Vittinge 11,7 12,4 0,7 6,0 % 

Rektor Vittinge 6,1 4,6 -1,5 -31,6 % 

Elevhälsa 1,1 1,7 0,6 34,0 % 

CLL 14,4 12,5 -1,9 -14,9 % 

Summa 395,6 380,8 -14,6 -3,8 % 

  

Antal barn Heby 
Kommun 
(folkbokförda) 

Prognos Budget 2022 Förändring Bokslut 2021 

Förskoleklass 184 173 11 173 

Skola 1-3 509 514 -5 499 

Skola 4-6 506 504 2 479 

Skola 7-9 470 462 8 434 

Skolbarnomsorg 554 595 -41 550 

Förskola 1-2 258 256 2 255 

Förskola 3-5 461 480 -19 461 

Särskola 23 18 5 19 

Summa 2 965 3 002 -37 2 870 

  

Antal barn Heby 
Kommuns VHT Prognos Budget 2022 Förändring Bokslut 2021 

Förskoleklass 163 152 11 164 

Skola 1-3 477 482 -5 465 

Skola 4-6 474 472 2 448 

Skola 7-9 452 444 8 408 

Skolbarnomsorg 478 519 -41 472 

Förskola 1-2 186 184 2 191 

Förskola 3-5 346 365 -19 339 

Särskola 23 18 5 19 

Summa 2 599 2 636 -37 2 506 

Investeringar per objekt 

Kommentar till periodens utfall och årsprognos 

Periodens resultat 

Kostnadsavvikelser: 
När alla skolchefer hade lagt sina detaljbudgeterar var det en differens på 9,0 miljoner kronor mellan tilldelad 
budgetram och lagd detaljbudget. Det är största orsaken till periodens resultat på -9,5 miljoner kronor (exkl. 
semesterskuld 8,7 miljoner kronor) fram till mars. Utöver det avviker kostnaden för förskolan med 1,8 
miljoner kronor i perioden, förklaring till det och beräknad helårseffekt återfinns i sammanfattningen för 
årsprognosen. Viktigt att ta i beaktande är att vid analys av verksamhet ingår alla intäkter och kostnader för 
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den verksamheten och inte enbart de kopplade till den kommunala verksamheten. Prisökningar på grund av 
ökade bränsle och matkostnader har tills viss del kommunicerats och börjat påverka resultatet. 

Intäktsavvikelser: 
 

1. I resultatet ingår utbetalningar till verksamheterna för statsbidraget Skolmiljarden på 0,4 miljoner 
kronor och ersättningar för sjukersättning på 1,3 miljoner kronor som ej fanns med i budget.  

2. I resultatet är den budgeterade intäkten för maxtaxan inte med då Skolverket genomfört 
förändringar i statsbidragsförordningarna för bidragen maxtaxa och kvalitetshöjande åtgärder 
(tidigare kvalitetssäkrande). En översyn av fördelning, administration och redovisning behöver 
säkerställas innan maxtaxan intäktsförs. Den budgeterade intäkten är i perioden 0,6 miljoner kronor 
vilket medför en negativ avvikelse på motsvarande belopp.  

3. En del av lönekostnaderna som ska finansieras av statsbidrag Likvärdig Skola har inte märkts upp 
korrekt direkt från årets början vilket ger effekten att ersättningen ut till enheterna avviker från 
budget medan man har kvar alla kostnader. 
Detta påverkar resultatet med 0,4 miljoner kronor fram till mars och bör vara åtgärdat till april.  

Det ger en samlad nettoeffekt som förbättrar resultatet med 0,7 miljoner kronor mot budget. 

Årsprognos 

Förvaltningens helårsprognos är att Utbildningsnämnden kommer visa ett underskott på 14,6 miljoner 
kronor för 2022 vilket skulle innebära en nettokostnadsökning på 4,3 procent eller 17,2 miljoner kronor från 
2021. 
 

Antalet barn/elever folkbokförda i kommunen är ungefär 95 fler än 2021 (en ökning på 3,3 procent)  vilket 
förklarar en viss nettokostnadsökning. Vidare ser förvaltningen att de flesta kostnaderna går upp betydligt 
mer än den budgeterade uppräkningen (PKV-prisindex för kommunal verksamhet). 

 
I prognosen ingår ett beräknat underskott som betalas ut till fristående grundskolor på 0,3 miljoner kronor. 
 

Inflationstakten i samhället är på rekordhöga nivåer och nämndens leverantörer har aviserat prishöjningar 
på 10 procent till 14 procent för 2022, vilket bedöms innebära kostnadsökningar på runt 2,0 miljoner kronor. 
Alla leverantörer har inte hunnit avisera sina indexökningar vid tillfället för prognosen varav uppskattningar 
har använts. 

De kommunala skolenheterna hade inför budgetåret svårt att komma inom sina ramar och hade sammanlagt 
9,0 miljoner kronor för hög nettokostnad. Samma enheters prognos har nu ett förväntat underskott på 5,3 
miljoner kronor.  De största underskotten återfinns som tidigare i Harbo grundskola, Vittinge grundskola 
och CLL. 

 
Precis som under 2021 avviker antalet barn i fritidsverksamheter väsentlig från budget, tidigare har 
misstänkts att åren med pandemi kan ha gjort att vårdnadshavares behov av fritidsplats har minskat. Det är 
för tidigt att säga om det är en ihållande trend, förvaltningen följer utvecklingen noga. 
 

Större intäkts/kostnadsavvikelser mot budget: 

Skolmiljarden (+1,7 miljoner kronor) 
Heby kommun tilldelades 1,8 miljoner kronor av statsbidraget, avsett att bidra till goda förutsättningar för att 
minska de negativa effekterna till följd av pandemin. 
Av det totala beloppet väntas 1,7 miljoner tillfalla de kommunala verksamheterna. 
Beloppet är inkluderat i prognosen men fanns inte med i budget. 
 
Sjukersättning (+1,3 miljoner kronor) 
Det statliga stödet för onormalt höga sjukkostnader förlängdes till 31 mars, vid tillfället för prognosen hade 
ersättningar på 1,3 miljoner kronor betalats ut till nämndens verksamheter. Under 2022 förväntas inga 
ytterligare medel. 

Fritidsverksamhet Utbildningsnämnden (+1,1 miljoner kronor ubn, -2,1 kommunal fritids) 

Färre barn inom fritids ger en uppskattad helårseffekt på en mindre utbetald skolpeng på totalt 1,1 miljoner 
kronor. Detta medför dock en mindre intäkt till de kommunala verksamheterna. 
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Förskola, skola och fritidshem kommunala enheter (-5,0 miljoner kronor) 

Utbildningsnämndens förskolor och grundskolor bedöms ha en samlad nettokostnad på 5,4 miljoner kronor 
högre än budgeterat (ner från 9,0 miljoner kronor vid årets start). 
I prognosen bedöms grundskolorna i Vittinge och Harbo samt CLL's verksamheter gå med ett samlat 
underskott på 5,8 miljoner kronor. 
 
Förskolan (-6,1 miljoner kronor ubn, +0,2 miljoner kronor kommunala förskolor) 
Från det att skolpengen hade beslutats till detaljbudgeten hade Utbildningsnämnden en stor differens på 
antalet barn inom gruppen 1-2 år. Detta beror till största delen på att prognosen för budget kommande år tas 
fram i september året innan. Från september 2021 till årets slut förändrades antalet födda barn från 96 till 
162. Det medför en dubbel negativ ekonomisk effekt, dels är fasta kostnaderna inte beräknade på det större 
antalet barn vilket skulle sänka delar av skolpengen, och dels uppstår den extra kostnad fler barn medför. 

Tilläggsbelopp  

I budgeten för 2022 budgeterades alla kostnader för tilläggsbelopp inom verksamheten grundskola. Utfallet 
per sista mars visar dock på kostnader även inom förskoleverksamheten vilket förklarar en del av 
underskottet inom denna verksamhet. På grund av ändrade riktlinjer för tilläggsbelopp som fattades under 
våren 2022 kommer prognosen för tilläggsbelopp fördelat per verksamhet att justeras i samband med 
prognosen i delårsbokslutet. På grund av osäkerhet kring tilläggsbelopp och vilken effekt detta kommer att få 
på helårsprognosen kvarstår den budgeterade posten för tilläggsbelopp samlat inom grundskolans 
verksamhet. 

Gymnasiet, köp av huvudverksamhet (-4,1 miljoner kronor) 
Gymnasiet är fortsatt ett komplicerat område att göra en kostnadsuppskattning på då elevens val av linje 
inför kommande läsår är svår att förutspå är det svårt att göra en prognos över kostnaden. 

Andelen elever som väljer dyrare gymnasielinjer har de tre senaste åren ökat. Med dyrare likställs i detta fall 
med linjer som kostar över 9000 kronor per månad. Generellt kan sägas att högskoleförberedande 
gymnasielinjer med teoretisk inriktning oftast har ett pris på under 9000 kr per månad och att yrkesinriktade 
program oftast prissätts över 9000 kr per månad. 2019 var andelen elever som valde linje med ett pris som 
översteg 9000 kr per månad 26,8 % av samtliga elever som haft behörighet utöver yrkesprogram. 2020 var 
samma andel 45,3 % av samtliga elever och 2021 var andelen 53,5 %. Således har andelen elever som väljer 
dyrare linjer ökat med 26,7 % på tre år. Detta i kombination med oförutsedda uppräkningar och 
effektiviseringskrav från samverkans kommuner bidrar till ett utökat behov av volymuppräkning gällande 
gymnasiet inför budgetåret 2023 och bidrar även till det prognostiserade underskottet för 2022. 

Skolskjuts (-1,2 miljoner kronor) 
Kostnaden för skolskjuts beräknas avvika mot lagd budget med 1,2 miljoner kronor. Detta beror på 
indexjusteringar på grund av ökade drivmedelskostnader. 

Grundsärskolan, utbildningsnämnden (-1,0 miljoner kronor) 
Ett stort intag av nya elever inom grundsärskolan förväntas till hösten 2022. Det är svårt att uppskatta 
kostnad då bedömningar av vilken ersättningsnivå (av 4) eleverna kommer hamna inom inte är fastställda. I 
prognosen är det räknat på ett intag av fem nya elever med ersättningsnivå 2. Kostnaden är redovisad under 
ansvar 70000 (utbildningsnämnden) i prognosen. 

Verksamhetschef (-0,6 miljoner kronor) 

Ett behov av utökat rektorsstöd samt en bedömning om att utbildningsnämnden skulle få större finansiering 
för verksamhetsutvecklare mot it/digitalisering än vad som sedan blev fallet ger ett underskott på 
verksamhetschefens ansvar. 

Måltider (-0,4 miljoner kronor) 
Den rörliga måltidskostnaden bedöms gå upp med 0,4 miljoner kronor på grund av prishöjningar från 
leverantörer kring 10 procent. 

Ersättning på grund av kommunalt underskott (-0,2 miljoner kronor) 
På grund av underskott i kommunal verksamhet (årskurs 1-6) så bedöms ersättningen till fristående skolor 
uppgå till 0,2 miljoner kronor för budgetåret 2022. 
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Investeringar per objekt 

Investeringar 
Miljoner kronor Utfall Jan-mars Helårsprognos Budget 2022 Avvikelse helår 

Möbler 0,0 3,0 3,0 0,0 

Utomhus- och inom-
hus miljö 0,0 2,5 2,5 0,0 

Summa 0,0 5,5 5,5 0,0 

  

Kommentarer till investeringar 

Flera rektorer har uttryckt ett behov av investeringar i möbler och utomhus- och inomhus miljö men att det 
handlar om det mest nödvändiga på grund av den ansträngda ekonomin. 
 

Åtgärdsplan: effektiviseringar och besparingar 

Förvaltningens arbete med en långsiktig plan för budget i balans, med sikte på 2025, och hur 
Utbildningsnämndens verksamheter på vägen dit ska nå en budget i balans samtidigt som verksamhetens 
kvalitet bibehålls och utveckling fortgår. Redovisning sker månatligen vid Utbildningsnämndens 
sammanträden. 

I samband med detaljbudgetarbetet tas jämförelsetal fram för att möjliggöra jämförelser mellan olika 
verksamheters personalorganisation, gruppstorlekar samt personal/elev. Detta för att lättare kunna följa 
arbetet med utveckling och effektivisering i varje verksamhet. 

Heby kommun har små enheter och långa öppettider inom förskola och fritids vilket är personalkrävande. 
Små skolor är mer resurskrävande än större skolor, helt enkelt för att färre elever ska dela på de kostnader 
och den bemanning som krävs för att uppfylla alla krav som ställs på verksamheten via lagar och andra 
styrdokument. Till viss del kan anpassningar göras för att kompensera för detta, exempelvis genom att köpa 
tjänster från andra verksamheter. Detta görs idag i Heby kommun bland annat i ämnen såsom slöjd och språk 
då mindre enheter köper tjänst från större, men lösningar såsom dessa är inte alltid möjliga. Förvaltningen 
har fortsatt arbetet med en långsiktig plan för budget i balans såväl på övergripande nivå som på enhetsnivå. 
I de jämförelsesiffror som arbetats fram för grundskolan i Heby kommun framgår att grundskolan har färre 
elever per klass än modellskolan, vilken är grunden för skolpengsberäkningen. Jämförelsesiffrorna visar 
också att antalet årsarbetare överstiger antalet årsarbetare i modellskolan. Med andra ord har 
verksamheterna fler årsarbetare än antalet elever genererar. För att komma tillrätta med detta behövs nya 
arbetssätt och en mer effektiv personalorganisation. På sikt, och i stora drag, är målet med den långsiktiga 
planen färre och större klasser samt fler elever per årsarbetare för att på så sätt skapa möjlighet för en 
organisation som ryms inom tilldelad budgetram. Enligt den långsiktiga planen ska effektiviseringen av 
personalorganisationen inom grundskolan ske med totalt tre årsarbetare per år fram till och med år 2025. 
Men med det sagt bör det också beaktas att modellskolan inte kan ses som ett generellt facit. Exempelvis kan 
en mindre enhet behöva ha färre elever per årsarbetare än en större då timplaner och skollagens uppdrag 
måste täckas in. Till detta läggs också Heby Kommuns strävan efter heltid som norm, vilket ibland är svårt att 
kombinera med enheters behov av små tjänster inom vissa områden. Därtill är budget i balans målet i detta 
fall. En verksamhet som kan finansieras inom sin tilldelade budgetram behöver generellt inte minska antalet 
årsarbetare även om det överstiger modellskolans. 

Vidtagna åtgärder- övergripande 

Rapporteringen av RS 2019 är korrekt när det gäller total kostnad för grundskolan men fördelningen mellan 
de olika kostnadskategorierna undervisning, övrigt, lärverktyg, elevhälsa och måltider har inte rapporterats 
korrekt och dessa redovisas därför inte i jämförelsen nedan. En korrigering av fördelningen mellan de olika 
kategorierna har skett till RS 2020. Den översta tabellen nedan visar därför den totala kostnaden för 
grundskola per invånare i ålderskategorin 7- 15 år mellan år 2019 och 2020, vilket är en sänkning med två 
procent. För en jämförelse mellan de olika kategorierna inom grundskolan hänvisas till år 2018 och 2020 
(den andra tabellen). Uppgifter för 2021 väntas från SCB till hösten 2022. 
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  2 019 2 020 Procentuell förändring 

Kostnad grundskola kr 
per invånare 125 654 123 429 -2 % 

  

Kostnad per elev grundskola åk 1-9  2 018 2 020 

Heby Total 141 310 134 083 

Liknande kommuner grundskola Total 118 911 122 279 

Heby Elevhälsa 3 502 3 590 

Liknande kommuner grundskola Elevhälsa 4 254 4 871 

Heby Lokaler 30 522 28 785 

Liknande kommuner grundskola Lokaler 18 675 18 739 

Heby Lärverktyg 7 274 5 530 

Liknande kommuner grundskola Lärverktyg 4 828 4 689 

Heby Måltider 8 518 8 061 

Liknande kommuner grundskola Måltider 7 562 7 535 

Heby Undervisning 68 357 64 012 

Liknande kommuner grundskola Undervisning 61 516 64 081 

Heby Övriga kostnader 23 137 24 105 

Liknande kommuner grundskola Övriga kostnader 22 077 22 364 

Förändringarna mellan åren mellan de olika kostnadskategorierna handlar främst om ett fortsatt arbete med 
att säkerställa rätt kontering och fördelning mellan olika verksamheter. 

Under kalenderåret 2020 omarbetades ansökningsförfarandet för tilläggsbelopp och en ny riktlinje antogs av 
Utbildningsnämnden. Målsättningen med riktlinjen är att tydliggöra vilka elever som har rätt till 
tilläggsbelopp och vilken dokumentation som ska inkluderas i ansökan. Vidare ska riktlinjen underlätta för 
enheterna vid ansökning samt öka kraven på uppföljning och dokumentation kring hur medlen används. Det 
ökade kraven på uppföljning och dokumentation kring hur tilläggsbelopp används ligger i linje med det 
utvecklingsarbete som inletts med anledning av de utvecklingsbehov som skolinspektionens regelbundna 
kvalitetsgranskning konstaterade i sitt beslut i början av 2021. Riktlinjen för tilläggsbelopp revideras åter 
våren 2022. 

Utbildningsnämndens verksamheters resultat måste förbättras och barnen/elevernas mående är en viktig del 
i detta. Utbildningsnämnden antog en ny Skolplan i februari 2021 och den överlämnades sedan för beslut i 
Kommunfullmäktige där den antogs i juni 2021. Skolplanen pekar ut en riktning och skapar en värdegrund 
som stöd för vidare utvecklingsarbete. Med en gemensam helhetssyn och ett utvecklat ledarskap inom hela 
verksamheten ska förutsättningar skapas för att barn och elever ska känna sig trygga och får möjlighet att 
utvecklas så långt som möjligt. Ett led i detta är att öka det förvaltningsövergripande arbetet genom medel 
från den sociala investeringsfonden. Målsättningen är att öka samverkan mellan förvaltningar och insatser 
kopplade till barn och ungas mående. Med en gemensam värdegrund och riktning för utvecklingsarbetet finns 
också möjlighet att göra mer kostnadseffektiva prioriteringar. 

En långsiktig plan för budget i balans per enhet har utarbetats för de verksamheter som ligger längst från en 
budget i balans. Planerna följs upp, utvärderas och revideras kontinuerligt och rapporteras till 
Utbildningsnämnden vid varje sammanträde. 

Vidtagna åtgärder- förskola 

Utbildningsnämnden beslutade under 2020 om en förändring i sin ambition gällande antalet förskollärare 
per avdelning i förskolan. Från att tidigare ha strävat efter 66 procent förskollärare i förskolan har 
Utbildningsnämnden nu gått till att sträva efter minst en (1) förskollärare per avdelning. Detta för att 
underlätta för förskolans rektorer såväl när det gäller rekrytering som när det gäller att skapa möjligheter för 
att nå en budget i balans. Inom förskola har också avdelningsorganisationen förändrats så att fler avdelningar 
arbetar åldersblandat istället för åldersindelat. Med åldersblandade avdelningar med barn i åldern ett till fem 
år är det möjligt att ha något större barngrupper och även fylla på med barn ur kön på ett mer effektivt sätt. 
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När bokslutet för år 2020 genomfördes var det ännu för tidigt att säga om detta kan ha givit effekt eller inte. 
På grund av pandemin under 2021 har förvaltningen valt att skjuta upp utvärderingen av dessa åtgärder till 
årsbokslut 2022. 

Vidtagna åtgärder - grundskola och grundsärskola 

Utbildningsnämnden har fattat beslut gällande framtida skolstruktur och valt att behålla samtliga 
skolenheter. Där det varit möjligt har lokaleffektiviseringar genomförts. 

Rektor och ekonomisk controller har tillsammans utarbetat en ny finansieringsmodell för grundsärskolan. 
Modellen är beräknat utifrån elevernas behovs, timplan och övriga styrdokuments krav på verksamheten och 
är något förenklad jämfört med tidigare modell. Modellens ersättningsnivåer har också jämförts med andra 
kommuners samt mot föregående års budget och utfall för grundsärskolan i Heby kommun. 

Vittinge skola 

Vittinge skola har övertalighetsrapporterat 1,8 årsarbetare under våren 2022 och minskar sin organisation 
från och med början av augusti 2022. Förskoleklassen och årskurs 1 kommer att slås ihop till en klass vid 
läsårsstart 22/23. För årskurs 2 och 3 pågår arbetet fortfarande med att se över organisationen. 

Vid prognosen gjordes en ny uppskattning på elevantalen under 2022 och verksamheten ser ut att ta emot 
färre barn till hösten än beräknat i budget. Bedömningen nu är att verksamheten tar emot 14 procent färre 
barn i grundskolan och att fritids inte kommer ha lika stora antal som budgeterat, tillsammans gör det 
bortfallet att man får in 0,4 miljoner kronor mindre i skolpengsintäkt. Genomförda effektiviseringar blir 
därmed inte synliga i det ekonomiska resultatet under 2022. 

Harbo skola 

Harbo skola minskar antalet årsarbetare med två (2) inför läsårsstarten 22/23 i enlighet med uppdrag från 
förvaltningschef. Ingen sammanslagning av klasser är planerad till detta läsår men en plan för verksamhetens 
organisation samt antalet klasser för kommande läsår är under utredning. 

Centrum för livslångt lärande  

En utredning för att fastställa rimliga kostnadsnivåer för de verksamheter som ryms inom centrum för 
livslångt lärande pågår. 

Översyn av volym och kostnad för gymnasieskolan 

Under våren 2022 har en översyn av volym och kostnad för gymnasieskolan genomförts. 

Ungdomar har rätt att välja vilket gymnasium och nationellt program de vill och har behörighet för. Heby 
kommun driver inte skolformen gymnasium i egen regi utan köper sina platser av framförallt Uppsala och 
Sala kommun. Att kunna påverka kostnaden är därför inte möjligt. 

Andelen elever som väljer dyrare gymnasielinjer har de tre senaste åren ökat. Med dyrare likställs i detta fall 
med linjer som kostar över 9000 kronor per månad. Generellt kan sägas att högskoleförberedande 
gymnasielinjer med teoretisk inriktning oftast har ett pris på under 9000 kr per månad och att yrkesinriktade 
program oftast prissätts över 9000 kr per månad. 2019 var andelen elever som valde med ett pris som 
översteg 9000 kr per månad 26,8 % av samtliga elever som haft behörighet utöver yrkesprogram. 2020 var 
samma andel 45,3 % av samtliga elever och 2021 var andelen 53,5 %. Således har andelen elever som väljer 
dyrare linjer ökat med 26,7 % på tre år. Detta i kombination med oförutsedda uppräkningar och 
effektiviseringskrav från samverkanskommuner bidrar till ett utökat behov av volymuppräkning gällande 
gymnasiet. 

Till 2022 räknades nämnda kommuners skolpeng upp med ett snitt på 3,3 % (median 2,3 %) (rensat för en 
linje i Sala som sänkte med 29,9 %) vilket var högre än uppräkningen av ramen (2,1 %). Därtill kommer en 
generell effektivisering på gymnasiet om 2,0 % (2022) som enligt 2021:s utfall för köpta platser motsvarar 
1,1 miljoner kronor. Tidigare har även Uppsala och Sala kommun haft effektiviseringskrav varför det i 
budgetprocessen ansågs rimligt för Heby att kunna ha detsamma. Men förvaltningen har inte kunnat se några 
kostnadssänkningar för gymnasieskolan under de senaste åren. 

Utveckling 

Barn- och Utbildningsförvaltningen har ansökt och beviljats möjlighet till internationell utveckling genom 
ackreditering inom Erasmus + de kommande fem åren. Arbetet ska bedrivas med följande mål 

 Elever från våra skolor ska lyckas med sina studier i grundskolan samt gymnasiet och då ges 
möjlighet till vidare studier för att på så sätt få större valmöjligheter att i framtiden välja det liv de 
själva önskar. 
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 Öka intresset för att läsa ett tredje språk under både grundskoletiden och gymnasietiden. 
 Stärka våra skolor och elever in i framtida kunskaper inom digitaliseringen. 
 Stärka våra elevers psykiska hälsa genom en välfungerande elevhälsa. 
 Göra våra elever miljömedvetna så att de i framtiden ska verka för en hållbar framtid. 

Ackrediteringen gör det möjligt för Barn- och Utbildningsförvaltningen att arbeta med kompetensutveckling 
och driva utvecklingsprojekt som den tilldelade budgetramen idag inte tillåter. Möjligheten till internationella 
samarbeten kan också skapa nyfikenhet och energi såväl hos elever som hos medarbetare och det är 
förvaltningens förhoppning att detta ska bidra till att synen på Heby kommun som en attraktiv arbetsgivare 
och en huvudman som bedriver verksamhet med god kvalitet och framåtanda. Det bör dock beaktas att det 
också bör finnas medel för kompetensutveckling inom ramen för den kommunala budgeten då det inte är 
långsiktigt hållbart att kompetensutveckling sker endast via extern finansiering. 

Framtidsbedömning 

Även fortsättningsvis befinner sig Utbildningsnämnden i ett ansträngt ekonomisk läge och det kommer att bli 
utmanande år framöver. Sedan 2020 har samhället upplevt utmaningar med Covid-19 pandemin och det är i 
dagsläget svårt att sia vad det kommer få för ekonomiska och sociala konsekvenser framöver. Till följd av 
pandemin kan exempelvis de statliga satsningarna som planerats avseende statsbidrag komma att se 
annorlunda ut framöver. Utbildningsnämnden har idag en organisation som delvis är byggd på 
statsbidragsfinansiering och förändras detta behövs justeringar i verksamheten för att bemöta de nya 
ekonomiska förutsättningarna. En osäkerhet finns också kring Rysslands invasion av Ukraina, och vilka 
konsekvenser det har för Sverige. Utbildningsförvaltningen har idag en beredskap för att ta emot barn och 
unga som kommer till oss från Ukraina (eller andra konfliktdrabbade områden), men ännu syns ingen större 
inflyttning till kommunen av denna anledning. 

Utifrån Kommunfullmäktiges beslut om att centralisera verksamheterna inom varje ort och 
Utbildningsnämndens beslut om att behålla skolor på alla orter står Heby kommun inför ny- och 
ombyggnation av förskola och grundskola i Harbo och Vittinge. Dessa satsningar kommer att medföra ökade 
lokalkostnader och det finns inom förvaltningen en oro över hur detta ska finansieras, framförallt med tanke 
på de redan befintliga effektiviserings- och besparingskrav som för närvarande påverkar organisationen. För 
att klara de krav som ställs på Utbildningsnämndens verksamheters kvalitet och beskaffenhet med 
nuvarande struktur krävs en utökad ram för att finansiera nytt hyresläge vid nybyggnation men också att 
dagens effektiviseringskrav och riktade besparingar minskar. Utbildningsnämnden har redan i dagsläget 
svårt att klara den tilldelade budgetramen och förvaltningen ser fler förändringar som kommer att påverka 
ekonomin den närmsta framtiden. I Räkenskapssammandraget för 2020 kan exempelvis ses att kommunen 
nu ligger något under jämförbara kommuner vad gäller kostnader för undervisning.  Vad gäller lokaler, övrigt 
samt kosten är våra kostnader högre, eller till och med mycket högre än de kommuner vi jämförs med. Att 
bedriva verksamhet i små enheter kräver mer medel då färre elever ska täcka upp för de krav som ställs i 
timplaner och styrdokument. 

En av de största budgetposterna är kostnaden för gymnasieskolan. Heby Kommun saknar eget gymnasium 
och har istället samverkansavtal med andra kommuner. Därmed är det svårt att påverka och förutspå denna 
kostnad mer än att se till att förvaltningen har en god gymnasieuppföljning. Senaste åren syns en 
kostnadsökning inom denna verksamhet som Utbildningsnämnden har svårt att klara inom befintlig ram. 
Kostnadsökningen beror dels på en höjd skolpeng, dels på fler anpassade skolgångar där elevens behov styr. 
Vidare har kommunen ett stort antal elever inom kommunalt aktivitetsansvar (KAA) och förvaltningen ser 
även att gruppen som inte är behöriga till gymnasiet är fortsatt hög. Utbildningsnämnden får inte längre köpa 
platser på delar av det individuella programmet (IMA) i Uppsala som tidigare varför eleverna nu hänvisas i 
huvudsak till Sala. Förvaltningen bedömer att en volymkompensation i  tilldelad budgetram är den enda 
möjligheten för en gymnasieverksamhet inom ram under kommande år. 

Vidare ser förvaltningen en större rörlighet bland personalen och att rekrytera kommer vara en av de största 
utmaningarna framöver. I samband med nyrekrytering syns också ett annat löneläge som gäller 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 yrkesgrupper som 
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. För att möta 
kraven behöver Utbildningsnämnden och Heby kommun i stort arbeta fram en plan för framtida 
kompetensförsörjning. Detta kommer att innebära utmaningar såväl ekonomiskt som organisatoriskt. 

Att Barn- och Utbildningsförvaltningen beviljats ackreditering inom Erasmus + gör det möjligt att arbeta med 
kompetensutveckling och driva utvecklingsprojekt som den tilldelade budgetramen idag inte tillåter. 
Möjligheten till internationella samarbeten kan också skapa nyfikenhet och energi såväl hos elever som hos 
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medarbetare. Det är förvaltningens förhoppning att detta ska bidra till att synen på Heby kommun som en 
attraktiv arbetsgivare och en huvudman som bedriver verksamhet med god kvalitet och framåtanda stärks. 
Det bör dock beaktas att det också bör finnas medel för kompetensutveckling inom ramen för den 
kommunala budgeten då det inte är långsiktigt hållbart att kompetensutveckling sker endast via extern 
finansiering. 

Cirka 98 procent av alla ungdomar i Sverige påbörjar en utbildning inom gymnasieskolan. Men efter fem år 
har fortfarande drygt en fjärdedel av dessa inte tagit en examen. Unga som lämnar gymnasieskolan utan 
examen har sämre möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och med det följer en förhöjd risk för 
utanförskap i form av till exempel lägre inkomst och sämre hälsa. Det innebär försämrad livskvalitet för den 
enskilde och kostnader för samhället. Det är därför viktigt att både skolhuvudmän och resten av samhället 
tillsammans arbetar medvetet och strategiskt för att förebygga studieavbrott. Som ett led i detta har Heby 
kommun inlett ett arbete tillsammans med Sveriges kommuner och Regioner (SKR) - Uppdrag fullföljd 
utbildning. Detta går ut på att stötta och utveckla det förebyggande arbetet för att fler unga killar och tjejer 
ska få möjlighet att slutföra sina studier. Arbetet påbörjades under hösten 2021 och beräknas pågå fram till 
sommaren 2022. Därefter behöver strategier utarbetas för att arbetet inte ska stanna av efter att 
identifierade åtgärder genomförts utan att arbetet med såväl analyser och utvärderingar som nya åtgärder 
utifrån behov fortsätter och blir en del av det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete som 
verksamheterna ständigt bedriver. 

En ytterligare framtida utmaning är att styrdokumenten ställer stora krav på verksamheten när det gäller 
digitalisering och Barn- och Utbildningsförvaltningen behöver hitta vägar att utveckla detta, trots begränsad 
ekonomi i dagsläget. Verksamheterna signalerar om ett stort utvecklingsbehov just när det gäller 
digitalisering ur många aspekter. Som exempel kan nämnas digitala system och plattformar samt tid och 
kompetens för att implementera dessa, hantera IT i vardagen samt möjligheter till utveckling inom IT och 
digitalisering. Via den politiska satsningen med en utvecklingspott finns möjlighet för alla förvaltningarna att 
stärka upp med en verksamhetsutvecklare inom området IT och digitalisering. Förvaltningen ser positivt på 
denna satsning med ser också att den inte kommer att räcka för att täcka alla de behov som finns inom 
organisationen. Förvaltningen vill också understryka att tillfälliga satsningar inte är långsiktigt hållbara utan 
att en finansiering för denna typ av projekt behöver sträcka sig över en längre tidsperiod. Därtill behöver 
satsningar göras för att skapa ordning och reda kring även inom området IT och digitalisering. 

Det är ännu för tidigt att utvärdera den ekonomiska modell som tagits fram för att omfördela en liten del av 
skolpengen till de elever som behöver det bäst. Förvaltningen planerar en översyn av det strukturindex som 
ligger till grund för fördelningen samt fördelningsmodellen i sig inför budgetåret 2023. 

I jämförelser med andra kommuner framgår att Heby kommun ligger lågt gällande kostnader för elevhälsa. 
Den ansträngda ekonomin gör också att skillnaderna mellan enheterna inom kommunen har ökat. Utifrån ett 
likvärdighetsperspektiv bör det säkerställas att alla enheter har en organisation som täcker den grundnivå 
som regleras i skollagen. En förhållandevis stor del av elevhälsan finansieras idag av statsbidrag. En 
grundbemanning (vilka funktioner) och miniminivå på de centrala elevhälsofunktionerna finansierad inom 
ramen för kommunal budget bör tas fram. Ny elevhälsochef arbetar utifrån Heby kommuns skolplan och en 
gemensam helhetssyn på möjligheten att framgent ha en organisation för elevhälsa som inkluderar barn 
redan från förskoleåldern. 

Utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen tar ett övergripande ansvar för att säkerställa vad som kan anses 
vara rimliga nivåer för uppdrag och budget för CLL och AME. En extern revision visar på höga kostnadsnivåer 
inom detta område och det bör därför tydligt framgå hur de olika delarna inom verksamheten ska finansieras. 
För att detta ska vara möjligt måste prognoser och volymer säkerställas inom respektive verksamhet. 

I samband med de ökade kostnaderna för tilläggsbelopp har behovet av att hitta nya arbetssätt och behov av 
eventuellt ytterligare särskilda undervisningsgrupper aktualiserats. Förändring med en ansökning av 
tilläggsbelopp per läsår innebär också svårigheter då läsåret sträcker sig över två budgetår. 

Utifrån de beslut som fattats gällande skolstrukturen pågår nu arbetet med nybyggnation av förskola/skola i 
Vittinge samt ny/ombyggnad av förskola/skola i Harbo. För att detta arbete ska fortlöpa smidigt och 
säkerställa att vi får bra lokaler för våra verksamheter ser vi vikten av en sammanhållande kraft i form av en 
projektledare. 

En översyn av Utbildningsnämndens organisation för ledning/stöd behöver göras då förvaltningen ser en 
ökande belastning för rektor. Under 2021 valde tre rektorer att avsluta sina uppdrag i Heby kommun och en 
rektor blev sjukskriven. Vid 2022 år början sjukskrevs ännu en rektor. Översynen behöver inkludera en 
utredning och ett beslut kring vad som är ett rimligt antal medarbetare/rimlig storlek på verksamhet för 
rektorer i Heby kommun samt vilket stöd i form av andra funktioner, så som ekonomistöd och administrativt 
stöd, som behöver finnas på plats. Kommunens struktur, med skolor på flera orter, behöver också tas med 
som en del i översynen då det visat sig vara betydligt svårare att fullt ut omfatta hela uppdraget som rektor 
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med avstånd mellan de verksamheterna man ansvarar för. 

Förvaltningen ser ett behov av att fritidshemmens organisation, kompetensbehov och finansiering ses över 
under kommande år, bland annat med anledning av den negativa nettokostnadsavvikelse som syns i 
räkenskapssammandraget år efter år.  En satsning på ökad kvalitet för våra fritidshem skulle sannolikt bidra 
till att de i högre utsträckning kan komplettera grundskolan och därmed bidra till förbättrade resultat för 
våra elever. 
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Särredovisning Vatten och avlopp (VA) 

Sammanfattning av periodens viktigaste händelser 

En drifttekniker har anställts inför kommande pensionsavgång, för att möjliggöra för bra 
kunskapsöverföring. 
 
Avtal för nya lokaler är tecknat med Heby Fastigheter/Heby Gårdar. Kontorspersonalen på Centralgatan 2B 
ska flytta till bättre utrustad lokal på Centralgatan 2A, som är bättre anpassat arbetsmiljömässigt och också 
utifrån antalet personer enheten består av idag. Enheten kommer framöver ha bättre möjligheter att ta emot 
besök och ordna möten. 
 
Bättre utrustade lokaler behövs för personal som utgår från reningsverket i Heby. Arbetet är påbörjat och 
kommer ske fortsatt under året och in på nästa år. 
 
Enheten har varit aktiv i arbete med att ta fram konsekvensanalys för förvaltningen med anledning av kriget i 
Ukraina. Analysen visar på vilken verkan världsläget har på verksamheterna och vilka tänkbara åtgärder som 
kan genomföras för att mildra konsekvenser och säkra samhällsviktig verksamhet. 
 
Införande av nya digitaliserat system för verksamhetsmoduler avseende belysning, trafik, vägmärken och VA-
ledningsnät har genomförts. 
 
Arbetet med vattenskyddsområden har intensifierats, då bemanningen har stärkts upp i form av en VA-
strateg-tjänst. Ett arbete med att finna ny vattentäkt för Huddungeby har påbörjats. 
 

Saneringsarbete för VA-ledningsnätet i Morgongåva är påbörjat. 

Ekonomisk uppföljning 

Driftsbudget Januari-Mars Helår Föregående år 

Miljoner kronor Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse Jan-
mars Bokslut 

Intäkter 6,1 6,1 0,1 23,3 23,3 0,0 6,9 29,5 

Kostnader 6,1 6,1 0,1 23,3 23,3 0,0 6,9 29,5 

Nettokostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Investerings-
budget         

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utgifter -0,2 -1,7 1,5 -6,7 -6,7 0,0 -0,3 -3,8 

Netto -0,2 -1,7 1,5 -6,7 -6,7 0,0 -0,3 -3,8 

Ekonomisk uppföljning per verksamhet 

VA Januari-Mars Helår Föregående år 

 Utfall Budget Avvikels
e Prognos Budget Avvikels

e 
Jan-

Mars Bokslut 

VA-verksamhet         

Intäkter 5,6 5,5 0,1 22,0 22,0 0,0 5,7 28,2 

Kostnader -2,8 -3,6 0,9 -13,5 -13,5 0,0 -3,8 -16,3 

Nettokostnader 2,8 1,9 1,0 8,5 8,5 0,0 1,9 11,9 

         

Vattenförsörjning         

Intäkter 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 
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VA Januari-Mars Helår Föregående år 

Kostnader -0,8 -1,0 0,3 -4,2 -4,2 0,0 -0,7 -3,4 

Nettokostnader -0,5 -0,7 0,3 -3,9 -3,9 0,0 -0,4 -3,0 

         

Avlopp         

Intäkter 0,2 0,2 0,0 0,9 0,9 0,0 0,9 0,9 

Kostnader -2,6 -1,4 -1,2 -5,5 -5,5 0,0 -2,4 -9,8 

Nettokostnader -2,4 -1,2 -1,2 -4,6 -4,6 0,0 -1,5 -8,9 

         

Summa intäkter 6,1 6,1 0,1 23,3 23,3 0,0 6,9 29,5 

Summa kostnader -6,1 -6,1 -0,1 -23,3 -23,3 0,0 -6,9 -29,5 

Nettokostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Investeringar 

Investeringsprojekt Utfall Jan-
Mars Budget 2022 Helårsprogno

s 
Avvikelse 

helår 

Ledningsbyte, avstängningsventiler 0,1 1,5 1,5 0,0 

Reservvattentäkt 0,0 0,8 0,8 0,0 

Ventilbyten 0,0 0,7 0,7 0,0 

Exploatering 0,1 2,6 2,6 0,0 

Investering byggnader 0,0 0,5 0,5 0,0 

Reinvestering byggnader 0,0 0,7 0,7 0,0 

Summa VA 0,2 6,7 6,7 0,0 

  

Kommentar till årets prognos 

VA-verksamheten visar ett mindre underskott mot budget för perioden med avseende på elkostnader. 
Perioden januari-mars har inneburit höga kostnader för el. Detta kommer att regleras under året. 

Lönekostnader för personal prognosticeras bli något högre än budget, då kommande pensionsavgångar gör 
att bemanningen behöver öka (överlapp under upplärningsperiod) under kortare period. 

Prognosen är att budgeten för VA för helåret kommer att hållas. 
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 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. 
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Sammanfattning 
Av Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) framgår att 
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1. Inledning 
I enlighet med lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 3 kap 8 § utgör detta dokument hand-

lingsprogram gällande förebyggande och räddningstjänstverksamhet för Heby kommun. Detta 

dokument beskriver även räddningstjänsten Sala-Hebys verksamhet för olycksundersökning, han-

tering av ärenden kopplat till lagen om brandfarlig och explosiv vara, samt Sevesolagstiftningen 

(allvarliga kemikalieolyckor).  

Bestämmelserna i lag (2003:778) om skydd mot olyckor föreskriver i den första paragrafen att 

lagen syftar till att i hela landet bereda människors liv, hälsa samt egendom och miljö ett med 

hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.  

 

Enligt avtal mellan Sala och Heby kommuner och i enligt med lag (2003:778) om skydd mot 

olyckor 3 kap 12 § bedriver Sala kommun även i Heby kommun verksamhet i enlighet med lagen 

(2003:778) om skydd mot olyckor samt förordning (2003:778). Denna konstellation har funnits i 

sin nuvarande form sedan 1973 då ett civilrättsligt avtal tecknades mellan kommunerna. Sala 

kommun bedriver genom avtalet räddningstjänst och förebyggande verksamhet i Heby kommun, 

kostnadsfördelningen för driftskostnader fördelas utifrån befolkningsrelationen per sista decem-

ber bokslutsåret och kommunerna upplåter och bekostar var för sig ändamålsenliga lokaler för 

brandstationer. 

 

Grundintentionen med lagen om skydd mot olyckor är att färre människor skall omkomma eller 

skadas och skador på egendom samt miljö skall minska, samt att följder och konsekvenser av in-

träffade olyckor skall minimeras.  

Det finns nationellt satta mål för såväl den förebyggande verksamheten som för räddningstjänst-

verksamheten vilka skall vara utgångspunkten för de lokala målen som en kommun skall sätta i 

sitt handlingsprogram i syfte att leva upp till intentionen med lagen om skydd mot olyckor.  

1.1 Omfattning av handlingsprogram 
Lagen (2003:778) anger att en kommun skall ha ett handlingsprogram för förebyggande verksam-

het och ett handlingsprogram för räddningstjänst. Detta dokument sammanfattar båda delarna i 

ett och samma handlingsprogram.   

 

Handlingsprogrammet skall enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap 3 § ange  

- Målen för verksamheten  

- Risker för olyckor som finns i kommunen och kan leda till räddningsinsatser  

- Hur verksamheten är ordnad och hur den planeras   

 

Handlingsprogrammet skall enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap 8 § ange  

- Målen för verksamheten 

- De risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Version Beslut 

 

Förmåga att: 

- Genomföra räddningsinsatser för varje typ av sådan olycka 

- Genomföra flera samtidiga insatser 

- Genomföra omfattande räddningsinsatser 

- Utöva ledning i räddningstjänsten 

1.2 Politisk styrning  
I Heby finns ingen räddningsnämnd utan räddningstjänsten är organiserad direkt under Heby kom-

munstyrelse. Dialog och samverkan sker mellan styrande politik i Sala och Heby kommuner. Hand-

lingsprogram för skydd mot olyckor tas fram för respektive kommun men många delar i handlings-

programmet beskrivs ur ett räddningstjänsten Sala-Heby perspektiv då det är av vikt för en korrekt 

beskrivning främst gällande förmågor. Ett handlingsprogram beslutas av kommunfullmäktige i re-

spektive kommun. Räddningschefen är direkt underställd kommunchefen i Sala kommun.     

 

1.3 Avgränsning 
Handlingsprogrammet beskriver och sammanfattar räddningstjänsten Sala-Hebys verksamhet på ett 

övergripande plan. Hur verksamheten bedrivs, styrs och följs upp beskrivs mer ingående i andra verk-

samhetsdokument. 

Som komplement eller som en mer ingående beskrivning av förmåga och vilken verksamhet rädd-

ningstjänsten Sala-Heby skall bedriva kommer en förebyggandeplan och en operativ plan att tas 

fram. De två planerna kommer att utarbetas under 2022 med avsikt att de skall vara klara under se-

nare delen av 2022. 

 

Ambitionen med att ta fram ett nytt handlingsprogram och upprätta förebyggandeplan och en ope-

rativ plan syftar på att fullgöra den skyldighet som verksamheten har utifrån gällande lagstiftning. Ett 
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ytterligare syfte är att bygga en struktur som är hållbar över tid där man kan redigera dokumentens 

innehåll utifrån aktuella förutsättningar.  

2.Beskrivning av kommunen  

2.1 Heby kommun 
Heby är en kommun belägen i Uppsala län och angränsar mot kommunerna Avesta, Sala, Sandviken, 

Gävle, Tierp, Uppsala och Enköping. Heby har en yta av 1.225,61km² med en befolkning om 14.130 

invånare (SCB kv 1 2021). Kommunen består till största del av landyta och landsbygd men inom kom-

munen finns ett antal sjöar och naturreservat och kommunen har en del av Dalälven. Heby är den hu-

vudsakliga tätorten. Heby profilerar sig som en kommun mitt i allt med en närhet till naturen men 

också med goda möjligheter att pendla både via spårbundna färdmedel men också via vägtrafiknätet. 

Under de senare åren har en del större företagsetableringar skett i kommunen där exempelvis ett 

stor centrallager upprättats och fler liknande etableringar är under uppförande. Det har gjort att 

både invånarantalet i kommunen ökat men det har framförallt inneburit en ökat arbetspendling till 

kommunen.  

 

Invånare 2019 2020 2021 

0-18 år 2.934 2.959 3.060 

19-64 år 7.702 7.668 7.724 

65 + 3.411 3.474 3.519 

 14.047 14.101 14.303 

Tabell 1. Siffror från SCB 2021. 

 

2.1.1 Framtidsutveckling  

Heby har och har över tid haft ett ökande befolkningstal. Kommunen har också en intention och ett 

mål att vara en växande kommun både vad gäller befolkningsökning men också vad gäller företagse-

tableringar. Heby har god tillgång till mark och ytor som lämpar sig för större företagsetableringar 

vilket skett under de senare åren. Ett exempel är ett större centrallager som etablerats i Morgongåva 

som bidragit till en ökande befolkning i Heby men också en ökad arbetspendling till kommunen.  

En växande kommun och därmed befolkning gör att riskbilden över tid förändras och ställer högre 

krav på de aktörer i kommunen som arbetar för att de som bor och verkar i kommunen skall ha ett 

gott skydd och känna sig trygga.  

 

För att möta de utmaningar och förväntningar som det medför från samhället behöver kommunens 

organisation för räddningstjänst och förebyggande verksamhet ständigt utvecklas för att på effektiv-

aste möjliga vis skapa ett tryggt och säkert samhälle utifrån det som faller under lagen om skydd mot 

olyckor. Men räddningstjänsten behöver också bredda sitt arbete med att hantera och förebygga 

olyckor genom att samverka med andra aktörer både inom den kommunala verksamheten men 

också med andra aktörer i samhället.   

 

Trender och utveckling pekar på att för att nå en större effekt så behöver samhället samverka än mer 

internt över olika verksamhetsområden och inte minst även samverka med andra kommuner samt 

aktörer nationellt. Inom några områden finns redan i dag den typen av samverkan vilket visat sig vara 

en klar framgångsfaktor. Exempel på det är samarbeten som genomförts och genomförs efter de 

stora skogsbränderna som härjade i området under 2014 och 2018.  
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Figur 2 visar en bild över befolkningsutveckling i Heby kommun för perioden 2008-2020. 
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Kommunkarta över Heby kommun  

 
 

 

 

 

 

 

 

3. Risker  

3.1 Övergripande  
Under detta avsnitt redogörs övergripande riskbilden för Sala och Heby. Informationen i detta kapitel 

har inhämtats från ”Riskanalys 2020” för Sala och Heby kommuner som analyserar kommunernas 

riskbild utifrån ett LSO-perspektiv. I riskanalysen beskrivs riskerna mer ingående än i detta stycke. 

 

Sala och Heby kommuner är ur ett geografiskt hänseende relativt likvärdiga kommuner sett ur ett 

riskperspektiv. Det gäller även för samhällsstruktur, företags-, industri- samt kommunikationsper-

spektiv.  

 

I räddningstjänsten Sala-Hebys område finns en bred variation av vilka typolyckor samt i vilken om-

fattning olyckor skulle kunna inträffa. Allt från vardagsolyckor till större olyckor. Beroende av en in-

träffad olyckas komplexitet och omfattning så kommer det att ta olika stora resurser i anspråk. En 

vardagsolycka klaras i regel av med en eller eventuellt flera resurser från den egna organisationen 

samt med egen ledningsorganisation och pågår generellt en kortare tid. Olyckor av mer komplex ka-

Heby 

Yta: 1.226 km² (Land 1.166,88 km², Vatten 58,73 km²) 

Folkmängd: 14.130 (Kv 1 2021) 

Befolkningstäthet: 12,11 inv/km² 

Län: Uppsala län  
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raktär och som pågår över tid kräver betydligt fler resurser och i många fall specialresurser där sam-

verkan med externa aktörer är direkt avgörande. Riskbilden kan också variera över tid beroende på 

att det till exempel genomförs olika typer av aktiviteter olika delar på av året.  

 

Vardagsolyckor kan vara trafikolyckor, brand i byggnad, drunkningstillbud och sjukvårdslarm medan 

olyckor av mer dignitet och som kan komma att vara resurskrävande och över tid, kan vara industri-

bränder, skogsbränder, dammbrott.  

 

Heby är en knutpunkt trafikmässigt  för vägtrafik. Dagligen passerar det cirka 9.000 fordon på väg 56 

och vägens sträckning är delvis förlagd genom Sala tätort. En stor del av den tunga trafiken utgörs av 

farligt godstransporter. Väg 56 är också en genomfartsled. Där har en del större åtgärder genomförts 

under de senaste tio åren med en förbifart och två/ett-vägar för att minska olyckorna och konse-

kvenserna av eventuella olyckor. Väg 56,72 samt  254 är av trafikverket rekommenderade vägar för 

transport av farligt gods.  

 

Trenden gör gällande att befolkningen ökar om en inte i någon större omfattning och kommunerna 

Sala och Heby har för ambition att vara växande kommuner över tid. Det finns planer på att skapa 

områden som möjliggör för större verksamheter och verksamheter av industriell karaktär att eta-

blera sig i kommunerna vilket även sker redan idag. Det i sin tur medför ökade risker och att riskbil-

den kommer att kunna förändras över tid.  

3.2 Inträffade händelser 
Räddningstjänsten Sala-Heby hanterar årligen cirka 500 händelser där cirka 45 % av händelserna in-

träffade i Heby kommun. Karaktären på inträffade händelser omfattas både av insatser som uppfyller 

kraven för räddningsinsats men också händelser som inte faller under kategorin räddningsinsats. Ex-

empel på den typen av insatser är IVPA-larm (i väntan på ambulans), automatiska brandlarm utan 

tillbud, bistå annan myndighet eller annan kommunal instans.  

 

De vanligaste typerna av insatser är IVPA-larm, trafikolyckor och automatlarm. Brand i byggnad ligger 

också relativt högt  för båda kommunerna Heby och Sala.  

 

 

Brand i byggnad

Trafikolycka

IVPA

Övrigt

Olycka med farlig ämne

Automatlarm

Fördelning av olyckstyper för 2018-2021

Brand i byggnad Brand i skog och mark Trafikolycka

Drunkning IVPA Annan brand

Övrigt Naturolycka Olycka med farlig ämne

Sucid Automatlarm
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Figur 5 visar en tabell som anger fördelning av olyckstyper för Heby kommun under tidsperioden 

2018-2021. 

 

 
Figur 6 visar fördelningen av antal larm för tidsperioden 2018-2021 för Heby kommun sammantaget.   

 

3.3 Beskrivning per olyckstyp 
Enligt MSB:s föreskrifter skall det beskrivas i handlingsprogrammet ett antal förutbestämda olycksty-

per. Utöver de av MSB förutbestämda olyckstyperna skall lokalspecifika olyckstyper adderas. Det 

skall beskrivas vad som kan hända, vilka konsekvenser det kan få, sannolikheten för att det händer 

och förmågan att hantera dessa typer av olyckor.  

Utifrån en beskrivning i ovan nämnda stycke så tjänar det lämpligtvis också som underlag för att ana-

lysera vilken förmåga som är lämplig och rimlig att räddningstjänsten skall ha för att kunna hantera 

de typerna av olyckor. 

3.3.1 Brand i byggnad  

Brand i byggnad är en av de kategorier som kan få stora konsekvenser för såväl människa som egen-

dom och miljö. En av de kritiska punkterna  är att det finns mycket landsbygd i kommunerna som till 

stora delar är glesbefolkad. Det gör i sin tur att det kan ta lång tid innan en brand upptäcks och det 

kan också i vissa fall förekomma lite längre framkörningstider för räddningstjänsten. Det resulterar i 

sin tur i  vikten av att den enskilda individen verkligen tar sitt ansvar och har ett skäligt brandskydd 

med förmåga att göra en tidig egen åtgärd vilket också tydligt finns angivet som en av intentionerna i 

lagen om skydd mot olyckor.    

Den största delen av brand i byggnad sker i form av bostadsbränder. Det är också vid bostadsbränder 

som den största delen av dödsbränder inträffar. Det finns ett antal riskgrupper som utgör lite högre 

risker beträffande bostadsbränder. Det är dock inte alltid symbios mellan var de flesta bränderna in-

träffar och skadeutfallet på människor och egendom. Ett exempel är att äldre människor är överre-

presenterade vad gäller dödsbränder men det är dock inte hos äldre som de oftast brinner. Anled-

ningen till det är att äldre har en mer begränsad förmåga att själva hantera en brand eller ett brand-

tillbud. Den största enskilda orsaken till brand i bostäder är någon form av mänsklig handling.  

0
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Äldre, rökare, missbrukare av alkohol och droger, individer med nedsatt rörelseförmåga är några av 

de riskgrupper som är mer representerade när det kommer till omkomna vid bostadsbränder. 

Det byggnadstekniska brandskyddet regleras i Boverkets byggregler och ställer krav på hur brand-

skyddet skall vara utformat genom att exempelvis ange hur möjligheten till utrymning i händelse av 

brand skall se ut.  

3.3.2 Brand i skog och mark 

Heby kommun består till stor del av skogsvegetation och har flera naturreservat inom dess geogra-

fiska område. Att det finns stora skogsbelagda delar gör att risken för skogs- och markbränder är re-

lativt hög och utgör också under sommarhalvåret en relativt stor del av de räddningsinsatser som ge-

nomförs i området. Bränderna 2014 och 2018 är exempel på mer omfattande bränder som krävt 

stora resurser, pågått över tid och som fått stora konsekvenser i form av egendomsskador.  Varje år 

hanteras ett antal skogsbränder men som normalt är av mindre omfattning men som lätt kan övergå 

till att vara av större omfattning.  

Naturolyckor i allmänhet som skogsbränder, översvämningar med ras ock skred som möjliga följder 

kommer sannolikt förekomma i allt större utsträckning i framtiden som en konsekvens av klimatför-

ändringarna.  

Konsekvenserna av skogs- och markbränder kan bli omfattande utifrån flertalet aspekter. En brand av 

större omfattning kan komma att kräva stora resurser och det över tid vilket också blir en stor kost-

nad att bära för den kommunala räddningstjänsten. Det kan också innebära att människor och bo-

skap behöver flyttas på grund av risk för liv och hälsa. Stora omfattande bränder får också konse-

kvenser i  form av att skogsbruk kan få delar av eller hela sitt bestånd förstört vilket kan innebär stora 

förluster ekonomiskt.  

Skogsbruk är vanligt förekommande i räddningstjänstens Sala-Hebys område och i och med det så 

skapas stora upplag av stockar i väntan på hämtas upp för vidare transport till sågverk och annan trä-

industri. Det kan i sin tur ge mycket bränsle koncentrerat på en plats i händelse av att en skogsbrand 

skulle härja i området. 

Värmekraftverk och andra industrier använder flis för förbränning och det lagras på ett flertal områ-

den i anknytning till skogsmark i stora flishögar där det förekommit ett antal glödbränder. De glöd-

bränderna kan vara svårsläckta och pågå under längre tid. Det kan också finnas stora värden i uppla-

gen. 

3.3.3 Övriga bränder 

Till kategorin övriga bränder kommer tex. fordonsbränder, brand i containrar och återvinningsstat-

ioner etc. 

Brand i fordon är i normalfallet ingen omfattande insats för räddningstjänsten att genomföra men 

kan under vissa omständigheter utgöra en risk. Det är inte helt ovanligt förekommande att bilbränder 

är anlagda och att det görs utanför tätbebyggda områden där det kan finnas vattenskyddsområden. 

Bilbränder är relativt ovanligt inom räddningstjänsten Sala-Hebys område.  

Själva branden i sig är ingen större risk förutsatt att spridningsrisk inte föreligger utan det är mer en 

risk vid insats där eventuellt släckmedel kan förorena eller påverka miljön i negativ form. Det finns 

idag en stor medvetenhet hos räddningstjänstens personal om dessa risker vilket gör att sannolik-

heten är liten att en sådan påverkan på miljön kommer bli aktuell. 
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Brand i återvinningsbehållare eller containrar är också en sällan förekommande larmkategori och 

största delen av dem som inträffar är anlagda bränder.  

3.3.4 Trafikolyckor 

Trafikolyckor kan delas in i två kategorier trafikolyckor med fordon och olyckor med spårbunden tra-

fik. Trafikolyckor med fordon innefattas av personbilar, lastbilar, motorcyklar, mopeder, EPA-trakto-

rer och arbetsmaskiner. Olyckor med spårbunden trafik omfattar t.ex. urspårning, brand i tåg, kolli-

sioner, olyckor med farligt gods transporter. Framförallt Sala kommun har en omfattande genomfart 

av såväl godståg som persontåg. 

Trafikolycka med fordon är den mest förekommande olyckskategorin i Heby kommun. Olyckor med 

spårbunden trafik är dock mer ovanligt förekommande. I kommunen finns stora riksvägar som utgör 

en del av landets genomfartsvägar. Väg 56 utgör exempelvis en del av den räta linjen mellan Norrkö-

ping och Gävle. Trafikflödet för del av väg 56 är cirka 9.000 fordon per dygn där farligt gods transpor-

ter är vanligt förekommande vilket utgör en risk för olyckor med farligt gods.  

Antalet olyckor har inte minskat i någon större utsträckning men däremot har antalet dödsolyckor 

och allvarliga skador till följd av trafikolyckor minskat. Den  största åtgärden som gjorts ur trafiksäker-

hetssynpunkt är två-ett vägar som minskar risken för frontalkollisioner.  

3.3.5 Olyckor med spårbunden trafik 

En sådan typ av olycka kan vara urspårning, tågbrand, kollision mellan tåg eller med andra icke spår-

bundna fordon och farligt godsolyckor. Det finns på en del platser järnväg belägen precis intill bygg-

nader vilket kan få stora konsekvenser vid exempelvis en urspåring. Olyckor med farligt gods kan 

medföra stora skador och/eller att stora avspärrningar kan behöva upprättas och det över tid, vilket 

ger stor påverkan inte bara på samhället lokalt utan även nationellt som i form av stillastående tåg 

och andra samhällstörande bieffekter.  

Det finns också andra olyckor som inte definieras som spårbundna olyckor som exempelvis skogbrän-

der med kraftig rökspridning eller brand i byggnad belägen intill ett järnvägsspår där byggnaden inne-

håller gasflaskor vilket medför att en omfattande avspärrning inkluderat järnvägen som blir en direkt 

följd. Dessa typer av olyckor är som sagt inte klassade som olyckor med spårbunden trafik men kan få 

stor påverkan på den spårbundna trafiken.     

3.3.6 Olyckor med farliga ämnen  

Olyckor med farliga ämnen kan utgöras av mindre utsläpp eller spill med någon brännbar vätska till 

stora utsläpp av farliga  gaser eller olyckor med explosiva ämnen som kan ha stor påverkan på sam-

hället eller delar av samhället. Farliga ämnen hanteras av många olika verksamheter och i varierande 

omfattning, allt från bensinmackar, verkstäder och större industrier. Det kan vara i ämnen av varie-

rande art och mängd där en del omfattas av tillstånd för att få hantera till att det kan falla under Se-

vesolagstiftning som ställer omfattande krav på både hantering och organisation för den aktuella 

verksamheten. Räddningstjänsten både bör och skall ha en plan för genomförande av räddningsin-

sats på vissa verksamheter som hanterar farliga ämnen. Räddningstjänsten genomför även tillsyn på 

många av de verksamheter och objekt som hanterar farliga ämnen. I kommunen så färdas under hela 

dygnet en mängd farligt godstransporter både via vägtrafiknätet och via spårbunden trafik.  

De vanligast förekommande olyckorna med farliga ämnen som räddningstjänsten Sala-Heby larmas 

på är mindre utsläpp av drivmedel, mer omfattande olyckor med farliga gaser. Större vätskeläckage 

eller olyckor med explosiva ämnen är relativt ovanliga.  
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Farligt godstransporter med farliga ämnen både via vägtrafiknätet men också via spårbunden trafik 

är en ytterligare risk för olyckor med farliga ämnen. 

3.3.7 Naturolycka 

Geografiskt består Hebys område till stor del av natur i olika slag. Det finns stora skogsområden som 

skulle kunna drabbas vid exempelvis stormar. Det finns vatten i form att Dalälven och andra vatten-

drag. Med den klimatpåverkan som gjort att vi idag har mer extrema väder och väder under årstider 

som normalt inte förekommit påverkas exempelvis vattenflöden vilket kan få följdeffekter som över-

svämningar.  

Naturrelaterade olyckor skulle kunna definieras av stormar, kraftig nederbörd under kort tid, snabba 

temperaturskillnader, ras ock skred och översvämningar.   

En kraftig storm kan få en stor påverkan på samhället genom el bortfall som i sin tur renderar i att 

många samhällsviktiga funktioner slås ut eller reduceras i sin kapacitet. Vägar kan blockeras vilket på-

verkar både infrastruktur och möjlighet för samhällsviktiga funktioner att ta sig fram eller att männi-

skor i samhället inte kan ta sig till arbetsplatser, barnomsorg etc.  

En kraftig översvämning kan innebära att vägar inte är farbara, att byggnader delvis vattenfylls eller 

att i värsta fall vid en kraftig översvämning så kan samhällen eller delar av samhällen behöva utrym-

mas vilket blir en svår åtgärd att hantera.  

3.3.8 Drunkningsolyckor 

I Heby kommun finns ett  antal sjöar och delar av kommunerna gränsar till Dalälven. Det förekommer 

många fritidsaktiviteter som bedrivs på sjöar, dammar och älv som bad, fiske samt skridsko och ski-

dåkning. Typen av drunkningstillbud styrs till stor del av årstider, tillbud relaterat till bad sker främst 

under sommarperioden och även hur vädret är under en sommar påverkar. Fint väder innebär fler 

som badar och även att det sker mer frekvent.  

Statistiskt sett ligger Heby kommun lågt i frekvens vad gäller drunkningstillbud. 

Räddningstjänsten Sala-Heby har inte tillgång till vattendykare vilket gör att vid olyckor där vattendy-

kare behövs så kommer stöd från annan räddningstjänst att vara nödvändig. Närmsta belägna dyk-

förmåga finns idag i Västerås.  

3.3.9 Suicid  

Suicid är idag ett stort folkhälsoproblem i samhället. Tittar man statistiskt så dör cirka 1.400 personer 

genom en suicidhandling medan antalet döda i trafiken är drygt 200. Suicid som dödsorsak är för 

män i åldern 15-44 år den vanligaste dödsorsaken och för kvinnor i samma ålderskategori den näst 

vanligaste.  

Suicid i hemmet eller i anknytning till hemmet är det vanligast förekommande suicidtillbudet. Hopp 

framför tåg är en annan kategori som förekommer en del vid suicidhändelser.  

4. Värdering av risker  
Det finns i räddningstjänsten Sala-Hebys område en mängd risker av både varierande karaktär och 

omfattning. Värderingen av de risker som redogjorts för i föregående kapitel (kapitel 3) kommer pre-

senteras i detta kapitel. Beskrivningen kommer att omfattas av hur räddningstjänsten Sala-Heby bör 

planera och utforma sin verksamhet för att bidra till att antalet olyckor minskar men även att konse-

kvenserna till följd av inträffade olyckor minskas. 



14 
 

Version Beslut 

Hur räddningstjänsten Sala-Heby skall bedriva sin verksamhet utifrån ett riskhänseende styrs av fler-

talet faktorer. En faktor som vanligtvis hamnar i fokus är frekvens på händelsen och konsekvens av 

händelse vilka absolut är viktiga parametrar och rent av nyckelfunktioner i dimensionering och defi-

nition av vad uppgifterna skall styras av. En annan parameter som är viktig att väga in är vad rädd-

ningstjänsten faktiskt har för möjlighet att påverka och har förmågan att genomföra. Både utifrån 

lagstiftning, förmåga och även kopplat till kostnader. Hantering av några av de risker som förekom-

mer inom området kan räddningstjänsten själv hantera utifrån förmågor och tillgång på resurser me-

dan andra risker behöver hanteras tillsammans med såväl andra kommunala aktörer som externa ak-

törer. I delar av det som lagen om skydd mot olyckor innebär för en kommun att hantera så faller 

inte allt under räddningstjänstens ansvar att hantera utan delar har kommunen ett övergripande an-

svar att hantera det kan exempelvis vara kopplat till kriser eller höjd beredskap.  

Hur man arbetar med riskhantering i förebyggande syfte och i skadeavhjälpande syfte kan skilja sig 

en del. Ser man till det förebyggande arbetet så är fokus till stor del på att förebygga uppkomst av 

brand och att mildra konsekvenserna till följd av brand. Givetvis sker också förebyggande arbete mot 

andra olyckor än brand där räddningstjänsten har en direkt möjlighet att påverka eller kan vara en 

del i att påverka. 

Ser man till hur den operativa skadeavhjälpande förmågan hanteras utifrån ett riskhänseende så blir 

spektrumet där lite bredare. Det blir där många faktorer som spelar in i hur räddningstjänsten utfor-

mar sin operativa förmåga med riskanalysen som en grundsten. Faktorer som styr det arbetet är 

många som t.ex. frekvens, omfattning, var de inträffar, när de inträffar, kostnader i förhållande till 

nytta m.m. Det är ett gediget arbete som ständigt skall pågå och vara öppet för förändring utifrån ak-

tuella förutsättningar.  

Tittar man på fördelning av antalet inträffade olyckor per olyckstyp vilket finns redovisat på sidan 9 

figur fem så ligger räddningstjänsten Sala-Heby ganska högt till antalet inträffade trafikolyckor. I 

detta fall kommer riskhantering främst in i form av att hur räddningstjänsten utformar sin skadeav-

hjälpande förmåga men räddningstjänsten bidrar givetvis även i förebyggande åtgärder mot trafiko-

lyckor där möjligheten finns.  

Utvärdering av arbetet med den effekt som räddningstjänstens arbete medför är en relativt komplex 

fråga. Det går att titta på hur många tillsyner som genomförts för att befrämja brandskydd. Man kan 

titta på siffror i statistik för antalet inträffade olyckor och tillbud både vad gäller frekvens och kate-

gori. Men det krävs mer djuplodande analyser än så för att ge en rättvisande bild av hur arbetet med 

att reducera risker faller ut. För att få en rättvis bild måste man titta på utfall, bakomliggande orsa-

ker, frekvens över tid och andra yttre påverkande faktorer. Att göra en grundlig analys och värdering 

är därför direkt nödvändigt för att få en rättvisande bild och ett gott resultat.    

5. Styrning av Lagen om skydd mot olyckor  
Räddningstjänsten Sala-Heby svarar för att uppfylla kraven enligt LSO för kommunal räddningstjänst. 

Med kommunal räddningstjänst avses genomförande av räddningsinsatser där olyckor inträffat och 

där det finns risk för att olyckor inträffar. Vad gäller den förebyggande verksamheten så svarar rädd-

ningstjänsten för en del av den verksamheten i de båda kommunerna Sala och Heby. Vad räddnings-

tjänsten skall hantera utifrån den förebyggande verksamheten anges under kapitel 8 i handlingspro-

grammet. Kommunerna svarar var för sig genom andra kommunala verksamheter än räddningstjäns-

ten för samordningen av det totala arbetet med skydd mot olyckor.  Den totala samordningen gör 

gällande att förebyggande arbete skall ske mot andra olyckor än bränder varför räddningstjänsten 

inte har det totala samordningsansvaret för arbete med skydd mot olyckor utan det finns andra sam-

ordningsfunktioner som hanterar olika delar.  
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Handlingsprogrammet antas av kommunstyrelsen och anger vilken inriktning räddningstjänsten skall 

ha i sin verksamhet. Räddningstjänsten står för framtagande av handlingsprogrammet men det be-

slutas som tidigare nämnt av kommunstyrelsen i kommunen.    

Mellan Sala och Heby kommun finns ett avtal upprättat där Sala kommun svarar för samma skyldig-

heter och uppdrag som en kommun har enligt lagen om skydd mot olyckor. Utöver lagen om skydd 

mot olyckor hanteras även skyldigheter och uppdrag enlig Lag (2010:1011) om brandfarliga och ex-

plosiva  varor, Lag (1999:381) om åtgärder att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemi-

kalieolyckor. Utöver de delar som lagstiftningarna ovan ställer på räddningstjänsten kan överenskom-

melse ske med andra verksamheter i kommunen där räddningstjänsten besitter en specifik kompe-

tens och där det lämpar sig för att gemensamt verka mot ett bredare skydd mot olyckor.  

Taxor och avgifter för sotning, brandskyddskontroll, tillsyn beslutas av kommunen.   

Kommunen ansvarar för att ombesörja att det i tillräcklig omfattning finns tillgång till släckvatten 

vanligtvis genom brandpostsystem. Det kan också för specifika verksamheter eller byggnader finnas 

lokala lösningar som säkrar tillgången på släckvatten. I de områden där brandpostsystem inte finns 

att tillgå, att kapaciteten är för låg eller att dess geografiska placering gör att den inte går att an-

vända i direkt anslutning till en inträffad händelse kan tillgången på släckvatten förstärkas upp ge-

nom tankbilar i räddningstjänstens försorg. Upprättande och dimensionering av brandpostsystem 

skall ske i samråd med räddningstjänsten.  

5.1 Utvärdering av verksamhet 
Grunden i det som styr hur räddningstjänsten Sala-Heby genomför sin verksamhet är handlingspro-

grammet för skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet bryts sedan ner i målplaner som innefattas av 

förmåga och aktiviteter som skall genomföras för att nå upp till handlingsprogrammets intentioner. 

Handlingsprogrammet beslutas av kommunfullmäktige i kommunen och aktivitetsplan beslutas av 

räddningschef. Ett ytterligare styrdokument för räddningstjänsten är budgeten som även den beslu-

tas av kommunfullmäktige. Heby kommun har centralt tagit fram verksamhetsplan som beslutas av 

Heby kommuns kommunfullmäktige. Det finns en för Heby kommun internkontrollplan som samtliga 

kommunens verksamheter skall använda där det halvårsvis följs upp hur det går med verksamhetens 

mål och till det knutna uppdrag och uppgifter.  

Budget följs upp månadsvis genom månadsprognos. Räddningstjänstens aktivitetsplan följs upp terti-

alvis.  

6. Mål 

6.1 Nationella mål 
De tre nationella målen är, 

- Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egen-

dom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredställande och likvärdigt skydd 

mot olyckor.  

- Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom 

godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt, LSO 1 kap 3 §. 

- Förebyggande verksamhet som staten och kommunerna ansvarar för enligt denna lag ska plane-

ras och organiseras så att den effektivt bidrar till att förebygga bränder och andra olyckor samt 

förhindra eller begränsa skador till följd av bränder och andra olyckor. Särskild vikt skall läggas vid 

att förhindra människors död och andra allvarliga skador, LSO 1 kap 3 §. 
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6.2 Lokala mål 
Syftet med de lokala målen är att dem skall bidra till räddningstjänstens förmåga att syftet med de 

nationella målen. Man kan krasst säga att de lokala målen är en övergripande utgångspunkt för de 

som räddningstjänsten skall bygga sin organisation och dess verksamhet på. 

 

6.2.1 Lokala mål för förebyggande verksamhet 

Målet med den förebyggande verksamheten är att i sala och Heby kommuner 

- Bidra till att bränder och andra olyckor inte inträffar 

- Bidra till att konsekvenserna av inträffade olyckor minimeras. 

 

6.2.2 Lokala mål för den skadeavhjälpande verksamheten  

Målet för den skadeavhjälpande verksamheten är att 

- Påbörja räddningsinsats så snart som möjligt för att avbryta pågående skadeförlopp alternativt att 

och/eller fördröja eller begränsa skadeutredningen 

- Att ha rätt dimensionerade resurser på rätt plats och skapa uthållighet över tid 

- Ha personal med adekvat utbildning och bedriva en övningsverksamhet som kvalitetssäkrar ge-

nomförandet av insatser 

- Samverka med andra aktörer i syfte att tillsammans genomföra effektiva insatser.   

 

7. Förebyggande 
Räddningstjänsten Sala-Hebys olycksförebyggande arbete syftar till att försöka förhindra att en 

olycka inträffar samt att begränsa de skador som kan uppstå om olyckan ändå sker.  

I kapitlet redogörs för räddningstjänstens förmåga för det förebyggande arbetet samt vilken verk-

samhet som bedrivs med utgångspunkt i det förebyggande arbetet. Handlingsprogrammet redogör 

separat för räddningstjänsten Sala-Hebys förmåga och verksamhet för förebyggande och räddnings-

tjänstförmåga men mycket av arbetet i det båda kategorierna sker parallellt vilket är en förutsättning 

för att uppnå ett gott resultat och för att bedriva en effektiv verksamhet.  

För att kunna åstadkomma ett bättre förebyggande brandskydd så fokuserar räddningstjänsten på 

nedan uppräknade underpunkter.  

7.1 Tillsyn 

Räddningstjänsten Sala-Heby utför tillsyn i kommunerna Sala och Heby enligt en beslutad tillsynsplan 

som grundar sig i MSB:s föreskrifter och allmänna råd MSB 2021:1. Tillsynsplanen anger vilka objekt 

som skall tillsynas och med vilken tidsfrist detta skall ske, det anger även objekt som innebär stora 

risker och som behöver kontrolleras mer frekvent. Men annars styrs tillsynen av fasta tidsfrister men 

som dock värderas för varje objekt i samband med utfallet av tillsynen.  

Tillsynerna syftar till att kontrollera att fastighetsägarnas och verksamheternas organisation samt 

tekniska brandskydd uppfyller aktuell lagstiftning och föreskrifter. Tillsyn är den förebyggande åtgärd 

som sker i störst omfattning och som sannolikt har den största effekten ur effekthänseende. En till-

syn kan leda till beslut om åtgärder utifrån att brandskyddet inte bedöms vara tillfredställande uti-

från lagens andemening. 

Hur ofta tillsyn ska ske på olika objekt ska avgöras av såväl riskbild för respektive objekt samt av slut-

satser från omvärldsbevakning och samhällets risker i stort. 

Räddningstjänsten utför även tillsyn enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor där 

utfärdandet utav tillstånd samt tillsynen av att dessa efterlevs ingår. Tillsynen kan också genomföras 

där det kommer till kännedom eller finns indikationer på att brandfarlig vara eller explosiv hanteras 
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men utan giltigt tillstånd. I det fall detta förekommer kan ett beslut fattas om att underlag för till-

ståndsansökan skall inkomma inom en viss tid och/eller så kan ett nyttjandeförbud läggas på att han-

tera brandfarliga eller explosiva varor till dess att ett tillstånd är på plats, detta givetvis förutsatt att 

tillstånd kan utfärdas. 

Delegationen för att utföra tillsyner för kommunen regleras i delegationsordningen från kommunsty-

relsen.    

7.2 Stöd till den enskilde    

För att stödja den enskilde på bästa möjliga sätt ska räddningstjänsten Sala-Heby vara en tillgänglig 

och öppen organisation. Räddningstjänsten kan nås via telefon, e-post eller via besök i Sala dagtid 

måndag till fredag, vilket går i linje med Sala kommuns värdegrund, enkelt, effektivt och medborgar-

vänligt.  

Den enskilde är ansvarig för sin personliga säkerhet. Har den enskilde egen verksamhet, är den en-

skilde även ansvarig för såväl säkerhet samt att upprätthålla ett skäligt brandskydd i verksamheten. 

Räddningstjänstens bidrag är att stödja allmänheten genom att förklara, informera och erbjuda råd-

givning i sakfrågor.  

Den enskildes ansvar omfattas bland annat av, åtgärder för att förebygga bränder och konsekven-

serna av eventuella inträffade händelser, en förmåga att agera vid uppkommen brand, hålla med var-

nings- och släckutrustning. Kraven gäller såväl på den enskilde medborgaren som på en individ som 

har en verksamhet. För den senare kategorin blir dock kraven mer omfattande både vad gäller kun-

skap, utrustning och beredskap i säkerhetsfrämjande syfte. 

7.3 Brandfarliga och explosiva varor 

I enlighet med Lag (2010:1011) är det räddningstjänsten Sala-Heby som är tillståndsgivande myndig-

het för brandfarliga och explosiva varor i Sala och Heby kommuner. Räddningstjänsten är även den 

instans som tillämpar tillsyn för det verksamheter som innehar tillstånd men även på verksamheter 

där räddningstjänsten fått kännedom om att hantering av brandfarliga och explosiva varor förekom-

mer men utan att tillstånd finns. Tillståndshanteringen utgörs av att granska inkomna ansökningar 

och utifrån lagen bedöma om förutsättningar för tillståndsgivande föreligger. Tillstånden är tidsbe-

gränsade och skiljer sig beroende på vad som hanteras och i vilket forum de hanteras. Mer om hur 

tillståndsprocessen ser ut och underlag för att göra en ansökan finns på Heby kommuns hemsida. Till-

syner genomförs dels med regelbundenhet utifrån givna tidsintervaller men även efter uppkomna 

behov där man kan se att behov av ett tätare intervall finns utifrån brister som upptäck vid den tillsyn 

som genomförs enligt tidsintervall, eller där det på något vis uppmärksammas brister eller indikerar 

på eventuella brister så kommer även då tillsyn att kunna genomföras.  

7.4 Rengöring och brandskyddskontroll 

Räddningstjänsten Sala-Heby ansvarar för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll av fasta för-

bränningsanordningar i  Heby kommun.  

Det innebär att alla aktiva eldstäder med tillhörande rökkanaler och imkanaler, i storkök och restau-

ranger, i Heby kommun rengörs och kontrolleras ur brandsäkerhetssynpunkt. 

Kommunstyrelsen i Heby har upphandlad entreprenör som utför rengöring och brandskyddskontroll-

ler regelbundet. Räddningstjänsten Sala-Heby bevakar och följer upp förelägganden kopplade till sot-

ning eller brandskyddskontroller samt hanterar och beslutar i ansökningar från allmänheten gällande 

egensotning eller byte av skorstensfejare.  
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7.5 Stöd i plan och byggprocessen 

Räddningstjänsten är remissinstans till flera olika förvaltningar och myndigheter i kommunen. De 

mest aktuella är: 

- Plan och utvecklingsenheten som jobbar med översiktsplaner, detaljplaner och fastighetsenheten 

som hanterar kommunens fastigheter.  

- Byggnadsnämnden som handlägger bygglov enligt Plan- och bygglagen. 

- Polismyndigheten gällande allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. 

Räddningstjänsten är även inom ramen av sin expertis behjälplig vid frågor gällande riskhantering, 

transporter av farligt gods samt övriga samhällsrisker.  

7.6 Utbildning och information 

Räddningstjänsten genomför utbildningar av kommunernas personal. Syftet med utbildningarna är 

att öka kunskapen om brandskydd och därigenom underlätta för kommunala förvaltningar att be-

driva ett fungerande systematiskt brandskyddsarbete. 

Utbildningsverksamheten behöver ses över och uppdateras kommande period då utbildningen sett 

likvärdig ut under de senaste 25 åren och i takt med att samhället och försättningarna kopplat till 

brandskydd samt andra olyckor så behöver också utbildningsinsatser anpassas till det.  

Det som både lagen om skydd mot olyckors intentioner trycker på och vad statistiken visar, så är det 

tidig upptäckt och tidig åtgärd som är av mest väsentlig vikt för att få en god effekt  på en inträffad 

olycka eller ett tillbud. Ser vi till objekt som har ett automatiskt brandlarm och utrymningslarm är det 

av stor vikt att objektet har en god kännedom om sitt larm och åtgärder vid händelse av att larmet 

löser ut. När räddningstjänsten anländer till ett objekt där ett brand- och utrymningslarm löst ut så är 

det av stor vikt för händelseförloppets utveckling att objektet själva gjort en åtgärd i syfte att varna, 

om möjligt släcka eller begränsa en brand och när räddningstjänsten anländer möter upp ger en in-

formation om vad som hänt och vad som gjorts. Det kan få en direkt avgörande effekt på olyckans 

omfattning. 

Kommunen behöver se över vilka utbildningar som skall genomföras, vilka som skall prioriteras och 

vilken aktör som skall genomföra vilken utbildning samt bereda resurser. Formerna för att sprida in-

formation behöver också bli än mer digitaliserat med webbaserade utbildningar, sprida information 

via sociala medel etc.  

Räddningstjänsten behöver också sprida en bredd av olycksförebyggande information vilket kan gö-

ras i en rad olika former och forum. På hemsidor, via sociala medier, vid tillsyner, riktade informat-

ionsinsatser och där med flera andra forum och former. Då den vanligaste kategorin för brand i bygg-

nad är brand i bostadsmiljön är det också av stor vikt att fastighetsägare och bostadsbolagen bidrar 

till att sprida information om brandskydd i boende miljön.  

8.  Räddningstjänstförmåga  
Kapitlet beskriver hur räddningstjänsten Sala-Hebys operativa förmåga för räddningstjänst ser ut. Be-

skrivningen omfattas av vilken operativ förmåga som finns och vad den är tänkt att ha för funktion 

och vara rustad för.  

Lagen om skydd mot olyckor anger att såväl individ som verksamhet har ett eget ansvar för att före-

bygga uppkomst av bränder och konsekvenserna av bränder. Lagen gör också lika tydligt att indi-

vid/verksamhet utifrån förmåga och förutsättningar skall kunna genomföra en insats vid händelse av 

brand. Möjligheten till att kunna agera vid brand skiljer sig från fall till fall beroende på brandens om-

fattning och komplexitet men också utifrån organisation och verktyg för att kunna genomföra en in-

sats. Den stora skillnaden för en brands utveckling eller konsekvenserna av en brand påverkas 
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mycket av en snabb upptäckt och där den drabbade eller någon i direkt anslutning till branden kan 

göra en tidig insats. Det kan vara allt från att släcka branden helt till att begränsa eller fördröja en 

skadeutbredning tills dess att fler hjälpande resurser kan vara på plats och bistå. 

Precis som när räddningstjänsten informerar om brand med budskapet om tidig upptäckt och snabb 

åtgärd så måste räddningstjänstens operativa arbete också ha den parametern som en utgångspunkt. 

Att snabbt få någon resurs på plats som kan stoppa alternativt fördröja ett skadeförlopp för att sedan 

bygga på med resurser och resurs sätta utifrån den inträffade händelsens behov.  

Händelsens lokalisering har givet en betydelse för hur snabbt man kan få resurser på plats men därav 

vikten av att dimensionera räddningstjänsten för att snabbt kunna ha någon form av skadeavhjäl-

pande resurs på plats. Idag finns det många verktyg att tillgå både i form av hur styrkor organiseras 

till vilket utrustning och teknik som används.  

Mer komplexa och omfattande händelser kan komma att kräva mycket resurser, resurser över tid 

och special resurser. För att kunna uppnå det krävs en samverkan med andra räddningstjänster och 

aktörer.    

  

Figur 7 är en bild över hur Räddningstjänsten Sala-Hebys brandstationer är lokaliserade. Sala utgör 

station med heltidsbemanning och orter med blå färg är RIB stationer.  

 

Räddningstjänsten Sala-Heby utgörs idag av 7 brandstationer där stationen i Sala har en heltidsbe-

manning dygnet runt årets alla dagar. Det finns även en bemanning om RIB-personal (räddningsper-

sonal i beredskap) som utgår från Sala stationen. Övriga stationer är RIB-stationer där individerna har 

beredskap och kommer in vid händelse av larm. Responstid varierar från 90 sekunder upp till 5-8 mi-

nuter beroende om det är heltid eller RIB-bemanning men också utifrån stationens lokalisering.  
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8.1 Resurser i den egna verksamheten 
Räddningstjänsten behöver vara rustad för att dygnet runt och årets alla dagar kunna respondera 

med räddningsstyrkor den egna verksamheten för att kunna hantera inträffade händelser. Inom de 

båda kommunerna finns det 7 brandstationer att tillgå med heltidsbemanning på Sala stationen där 

även en L2-funktion utgår ifrån medan resterande stationer har en bemanning som utgörs av RIB-

personal. Anspänningstiden för heltidspersonalen på Sala brandstation inkluderat L2-funktionen är 

90 sekunder medan resterande stationer har anspänningstider på mellan 5-8 minuter. Anspänningsti-

den för RIB-stationerna styra dels av dess belägenhet men också av möjligheten att bemanna utifrån 

hur individerna som bemannar bor och arbetar i förhållande till stationernas lokalisering. 

Hur stationerna är belägna går långt tillbaka i tiden då många av tätorterna kring Sala och Heby hade 

större industrier och företagsetableringar som gjorde att då gällande lagstiftning och den riskbild 

som förelåg gjorde att stationerna fick sin nuvarande placering och bemanning. Det fanns även 

många lantbrukare och skogsbrukare som var delaktiga i räddningstjänstens organisation. Idag står 

räddningstjänsten inför ett läge där många av industrierna samt de större företagsetableringarna inte 

finns kvar vilket påverkar såväl riskbilden inom tätorten som möjligheten att bemanna upp rädd-

ningstjänstens styrkor.  

 

Station  Bemanning  Kategori Beredskap 

Heby 1 styrkeledare  
4 brandmän 

RIB 5 minuter** 

Hedåker 1 arbetsledare* 
1 brandman 

RIB 8 minuter 

Möklinta 1 arbetsledare* 
2 brandmän 

  

Ransta 1 arbetsledare * 
2 brandmän 
Mån-fre 06-18 0+1 

RIB 5 minuter 

Sala (Heltid) 1 insatsledare 
1 styrkeledare 
3 brandmän 

Heltid 90 sekunder 

Sala (RIB) 1 brandman RIB 5 minuter 

Tärnsjö 1 arbetsledare* 
2 brandmän  

RIB 5 minuter 

Östervåla 1 styrkeledare 
3 brandmän 

RIB 5 minuter 

Tabell 3 visar en bild över vilken ambition som finns i organisationen avseende bemanning och an-

spänningstid fördelat över brandstationerna i Räddningstjänsten Sala-Heby. *Kan också bemannas av en-

bart brandmän, (0+2, 0+3) **Första insatsperson bemannas av 1 individ, företrädesvis styrkeledaren.  

 

Det är idag en stor utmaning för räddningstjänsten att få in individer som kan bemanna RIB-styr-

korna. Det gör i sin tur att numerären kan se olika ut över dygnets timmar då många idag dagtid 

pendlar till andra ställen för att arbeta. Numerären har utifrån riskbild och förutsättningar under se-

nare år reducerats och omfördelats vilket även kommer ske i än större utsträckning framledes.  

Räddningsstyrkorna är idag i många fall uppbyggda på att man skall ta sig till en brandstation  för att 

bemanna upp ett fordon för att sedan bege sig till en inträffad händelse. Det finns inom verksam-

heten exempel där man frångått den principen med till exempel FIP-enheter (första insatsperson)  

vilket slagit mycket väl ut och är något som verksamheten kommer bygga vidare på och utveckla än 
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mer. Målet är att ha en optimal resurstillgång i den egna verksamheten med utgångpunkt i riskbild, 

insatsfrekvens, körtider och lokala förhållanden.  

För de vardagliga olyckorna finns förmåga att hantera det inom verksamheten med egna resurser där 

man utgår från att en eller fler styrkor initialt inleder och sedan bygger på med styrkor. Denna pro-

cess kan ske relativt omgående. Vid lite mer komplexa eller större händelser och händelser som för-

väntas pågå över tid blir det en större utmaning att resurs sätta det med egna resurser varför sam-

verkan med andra räddningstjänster och brandförsvar är direkt avgörande. Räddningstjänsten Sala-

Heby gör detta genom att vara en del i Räddningsregion Mitt, RC Mitt och även genom samverkan 

med andra angränsande räddningstjänster.  

Varje station har tillgång till en släckbil och ett mindre fordon som komplement för att dels få med 

personal men också för att kunna nyttja vid exempelvis IVPA-uppdrag (i väntan på ambulans) för att 

snabbt kunna vara på plats och påbörja en insats. På några av RIB-stationerna finns också strategiskt 

placerade vattenresurser i form av tankbilar. På Sala och Heby stationer utgörs de av lastväxlare. 

Salastationen med heltids- och deltidsbemanning är organisationens resursstation och där finns även 

ett höjdfordon, terrängfordon samt extra släckbil. Alla släckbilar är inte fullt utrustade för att kunna 

genomföra till exempel en losstagning själva utan det bygger på att flera stationer larmas till platsen 

för att gemensamt genomföra en insats.  

Båtar finns utplacerade ur ett strategiskt perspektiv på några av verksamhetens stationer för att 

kunna genomföra insatser på Dalälven eller i någon sjö.  

Bortsett från den förmåga som verksamheten har att hantera vardagsolyckor så finns en specialkom-

petens som utgörs av en skytteverksamhet vilken består i beskjutning av gasflaskor som är brandpå-

verkade, denna resurs är en del i regionens förmåga för skytte.  

Organisationen har en övningsanläggning belägen i Sala tätort där man har möjlighet att öva för att 

upprätthålla en hög nivå på den operativa utryckande verksamheten.   
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8.1.1 Insatstider inom kommunen  

 

Figur 8 visar zonindelning för insatstider i Heby kommun.  

Blå zon: inom 10 minuter kommer en första resurs att kunna vara på plats för en skadeavhjälpande 

insats.  

Gul zon: inom 20 minuter kommer en resurs från räddningstjänsten att kunna var på plats och på-

börja en skadeavhjälpande insats.  

Röd zon: inom 30 minuter kommer en resurs från räddningstjänsten att kunna vara på plats för att 

påbörja en skadeavhjälpande insats.   
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Beroende av var i området händelsen inträffat så varierar det i vilken resurs som är först på plats, det 

beror på vilken station som är närmast belägen. Det kan vara allt från en styrka om 1+4 till en FIP-

enhet som är först på plats. I dagsläget finns en FIP-funktion i Heby som bemannas av tjänstgörande 

befäl för Heby styrkan. Funktionen utgörs av en liten bil med viss utrustning för att kunna göra en 

första insats vid brand, trafikolycka eller andra typer av händelser. FIP är en funktion som slagit 

mycket väl ut där man snabbt kunnat få en resurs på plats som i vissa fall kan vara rent avgörande för 

att rädda eller skydda såväl liv som egendom och miljö. 

Tiden från att någon ringer ett 112 samtal till dess att en resurs är på plats för att kunna påbörja en 

skadeavhjälpande insats benämns som responstid. I responstid ingår tid för  ut alarmering, anspän-

ningstid samt körtid. Det är av största vikt för den hjälpsökande att responstiden blir så kort som 

möjligt.  

SOS Alarm tar emot 112 samtal och genom medlyssning tar RC mitt beslut RC om en styrka från rädd-

ningstjänsten skall larmas ut.  

 

Figur 10 visar en bild över körsträckor mellan brandstationerna i Sala och Heby. 

Station Heby Hedåker Möklinta Ransta Sala  Tärnsjö Östervåla 

Heby X 36 min 43 min 27 min 14 min 31 min 43 min 

Hedåker  36 min X 23 min 31 min 23 min 53 min 64 min 

Möklinta 43 min 23 min X 35 min 24 min 32 min 45 min 

Ransta 27 min 31 min 35 min X 18 min 45 min 56 min 

Sala 14 min 23 min 24 min 18 min X 34 min 46 min 

Tärnsjö 31 min 53 min 32 min 45 min 34 min X 16 min 

Östervåla 43 min 64 min 45 min 56 min 46 min 16 min X 

Tabell 4 visar körtider mellan stationer i Sala och Heby. 
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8.1.2 Samverkan med andra kommuner avseende insatstider 

Inom några av ytterkanterna av räddningstjänsten Sala-Hebys område finns så kallade avtalsområ-

den. Det är områden där man har avtal med en räddningstjänst från en angränsande kommun som 

åker som första primära styrka inom det avtalade området. Idag råder också generellt en gränslös 

samverkan med fler angränsande kommuner vilket gör att respektive räddningscentraler kan larma 

ut den enhet som är närmast belägen händelsen.  

8.1.3 Brandvattenförsörjning 

Varje kommun ansvarar var för sig för att det finns tillgång på släckvatten och att tillgången är till-

räcklig för att kunna försörja en insats. Tillgången på släckvatten sker vanligtvis via brandpostsystem 

som kan vara av två typer, konventionellt system eller alternativt system. Det alternativa komplette-

ras för att kunna försörja en insats utifrån de krav som föreligger. Komplementet sker främst i form 

av tankbilar som räddningstjänsten förfogar över. Utöver brandpostsystemen finns branddammar, 

vattendrag och sjöar som på vissa platser kan utgöra en källa av tillgång på släckvatten.  

8.1.4 Överlåta åt annan att vidta inledande åtgärder  

Idag tillåter Lagen om skydd mot olyckor en räddningstjänst att överlåta åt annan aktör att vidta inle-

dande begränsande åtgärder vid en räddningsinsats. Denna möjlighet innebär att räddningstjänsten 

kan träffa avtal med en aktör om att vidta dessa inledande åtgärder. Aktörer som skulle kunna vara 

aktuella är till exempel väktarbolag, civila insatspersoner, eller andra verksamheter. I dagsläget har 

räddningstjänsten Sala-Heby inga avtal med någon aktör om att vidta inledande begränsande åtgär-

der men det finns absolut anledning att se över det alternativet framledes.  

8.1.5 Samverkan med andra aktörer 

För att kunna genomföra effektiva skadeavhjälpande insatser mot både människa, egendom och 

miljö dessutom med en redundans är det absolut nödvändigt att samverka med andra aktörer. Rädd-

ningstjänsten Sala-Heby är en del av RC Mitt där samverkan sker om larm och ledning men även att 

gränslöst mellan räddningstjänsterna som ingår i RC Mitt skicka resurser vid behov.  

Organisationen har även avtal med angränsande räddningstjänster, som inte ingår i RC Mitt, samar-

bete om att hjälpa varandra med resurser vid behov. 

Frånsett samarbetet med andra räddningstjänster så samverkar räddningstjänsten Sala-Heby med 

många andra aktörer både inom kommunen men även med myndigheter och andra verksamheter.  

Exempel på andra verksamheter är polis, sjukvård, regioner och försvarsmakten. För att arbetet på 

en skadeplats skall fungera behövs i det flesta fall en samverkan mellan polis, sjukvård och räddnings-

tjänst.   

Andra forum där samverkan sker är exempelvis med kommunens miljöenhet där någon form av hän-

delse som påverkat miljön skett eller risk för påverkan på miljön föreligger. Ett annat exempel är av-

tal med Svensk restvärdesräddning AB där räddningstjänsten kan utföra restvärdesräddande uppgif-

ter i samband med brand- och saneringsuppdrag vid trafikolyckor.  

Samverkan sker också med frivilligorganisationer som Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Frivilliga 

Resursgruppen där det finns möjlighet för räddningstjänsten att få stöd med personal och andra re-

surser vid större händelser som är resurskrävande och varar över tid exempelvis vid omfattande 

skogsbränder.  
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8.1.6 Övergripande ledning  

RC Mitt bedriver, dygnet runt och året om, övergripande ledning för de 25 kommuner som tillsam-

mans ingår i de sju räddningstjänster som är ansluta. Den övergripande ledningen bedrivs utifrån en 

helhetssyn för räddningstjänstverksamheten inom dessa kommuner. Genom RC Mitt kan räddnings-

tjänsten Sala-Heby anpassa ledning och användning av räddningsresurser utifrån aktuell riskbild och 

pågående räddningsinsatser. 

Den övergripande ledningen bedriver hela tiden omvärldsbevakning för att kunna upptäcka händel-

ser och skeenden som kan föranleda att man behöver anpassa beredskapen. Det kan till exempel 

vara hög brandrisk i skog och mark, stora demonstrationer, social oro eller andra händelser i sam-

hället som kan öka risken för olyckor eller påverka framkomligheten för räddningsresurser. Bered-

skapen anpassas normalt genom strategiska förflyttningar av olika resurser eller genom att systemet 

förstärks med ytterligare resurser.    

I den övergripande ledningen verkar ledningsnivåerna vakthavande befäl och vakthavande rädd-

ningschef , samt ledningsbefäl och ledningsoperatörer, som alltid finns i tjänst dygnet runt, året om. 

Vakthavande räddningschef är ledningssystemets högsta beslutsfattare och verkar på uppdrag av 

räddningscheferna inom räddningsregionen. Vakthavande räddningschef finns i beredskap, förväntas 

kunna verka direkt på distans och ska kunna inställa sig på RC Mitt inom en timme från att funkt-

ionen aktiverats. Övriga funktioner är fysiskt på plats i RC Mitt där vakthavande befäl ansvarar för 

den dagliga driften avseende omvärldsbevakning, beredskap och hantering av pågående insatser. 

Ledningsbefälet leder operatörernas arbete i centralen i tätt samarbete med vakthavande befäl.  

RC Mitt tar emot medlyssningar från samtal till SOS Alarm och bedömer om det finns behov av insats 

från räddningstjänsten. Larmoperatörerna deltar vid behov i samtalen och kan ställa kompletterande 

frågor. Om det finns ett konstaterat behov, eller om misstanke om behov inte kan undanröjas, lar-

mas resurser enligt framtagna larmplaner. Den övergripande ledningen kan göra avsteg från larmpla-

nerna, både beträffande fler och färre larmade resurser, för att anpassa resurserna utifrån behovet 

vid den enskilda händelsen och utifrån det aktuella beredskapsläget.  

Ledning av räddningsinsatser påbörjas direkt när räddningscentralen kopplas in i samtalet och börjar 

göra en bedömning av vad som har inträffat. Övergripande ledning fattar beslut om avsikt och ram 

för insatsen samt gör prioriteringar gentemot andra pågående insatser och beredskapsläget. Den 

övergripande ledningen kan fatta beslut om att omfördela resurser utifrån behovet vid den enskilda 

händelsen och utifrån det aktuella beredskapsläget. Det kan till exempel handla om att prioritera om 

en specialfunktion som räddningsdykare, tak- och sprängenhet eller kemresurs. Vid behov initierar 

den övergripande ledningen samverkan med andra aktörer och säkerställer information till allmän-

heten om till exempel risker i samband med insatser.  

 

8.1.7 Ledning av enskilda insatser 

Med ledning av enskild händelse menas ledning och samordning av en räddningsinsats. Möjligheten 

till ledning av räddningsinsats ser lite olika ut i Sala-Hebys styrkor. Grundambitionen är att varje 

styrka minst skall ha en arbetsledande funktion. På stationerna Hedåker, Möklinta, Ransta och Tärn-

sjö är ambitionen att det skall finnas en arbetsledande funktion (gruppledare)  utan räddningsledar-

delegation. På stationerna Heby och Östervåla är ambitionen ledningsfunktion styrkeledare men mi-

nimi nivå är gruppledare. På Sala brandstation som är den station i organisationen som har heltidsbe-

manning  är utgångpunkten en styrkeledarfunktion en insatsledarfunktion. 

Ledningsfunktioner i skadeplatsnära ledningsfunktion som kan bli aktuella beroende av en händelses 

karaktär är gruppledare, styrkeledare, Insatsledare, samt regional insatsledare.    
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En arbetsledande funktion (gruppledare) skall kunna leda en insats av mindre karaktär som inte krä-

ver flertalet styrkor som behöver samordnas. På flertalet av RIB-stationerna där ambitionen är en ar-

betsledande ledningsfunktion larmas insatsledarfunktionen med på de larmen som en stöttande led-

ningsfunktion eller där så behov föreligger verkar som räddningsledare. Vid de insatser som kräver en 

ledningsnivå 3 så finns den funktionen inte i den egna verksamheten idag men genom att räddnings-

tjänsten Sala-Heby är en del i RC Mitt så kommer den funktion från en närliggande organisation. Stöd 

med insatsledarfunktion kan även det komma som en resurs från annan samverkande räddnings-

tjänst vid flera samtidiga händelser eller där ledningsresursen från den samverkande organisation är 

den resurs som kan vara snabbast på plats.  

Sala-Hebys geografiska utformning gör att insatsledaren i Sala kan ha upp till 40 minuters körtid till 

en insats i områdets ytterkanter. Insatsledaren påbörjar sitt arbete redan under framkörning men då 

denne samtidigt skall framföra ledingsfordonet blir ledningsförmågan delvis begränsad. Men med 

stöd från arbetsledande funktion på plats och stöd från RC Mitt med ledningsoperatör, ledingsbefäl 

och vakthavande befäl så är det inget som kommer påverka insatsens ledningsförmåga.  

 

8.1.8 Samtidiga insatser och insatser av större omfattning 

Två kategorier av insatser som kan ställa en räddningstjänst på prov är då flera insatser inträffar sam-

tidigt då det kan bli begränsad tillgång på resurser med den följden att det kan bli längre insatstider 

och att val av inriktning och metod kan påverkas. Insatser av större omfattning och som dessutom 

tenderar att pågå över tid kräver mycket resurser och en redundans i tillgång på resurser. För den en-

skilda räddningstjänsten blir det sannolikt en omöjlig uppgift att hantera enbart inom den egna orga-

nisationen. Samtidiga insatser och insatser av större omfattning ställer också krav på ledningsför-

måga för en räddningstjänst. En förmåga att leda flera insatser samtidigt är då oftast behovet för den 

direkta insatsledningen vid flera samtidiga insatser.  Flera samtidiga insatser ställer också krav att se 

över beredskapen i övrigt för hela området vilket idag för Sala-Hebys del ombesörjs av RC Mitt.  

Större och komplexa insatser ställer högre krav på ledningsförmåga och samordning av ledning. Det 

kommer då att behövas fler ledningsnivåer ute på skadeplats. Insatser av denna karaktär ställer 

också krav att ha en uthållighet av ledningsförmåga över tid.  

Ett gott exempel på den typen av insatser är skogsbränderna som härjade i området 2014 och 2018. 

Genom att vara en del i RC Mitt och genom samverkansavtal med angränsande räddningstjänster så 

kan förmågan till att hantera ledning av insatser så väl små som omfattande betraktas som mycket 

god.    

 

8.1.9 Varning och information till allmänheten 

Information om räddningstjänsten finner man på respektive kommuns hemsida. På hemsidan finns 

både handlingsprogram som är det dokument som bäst beskriver räddningstjänsten Sala-Hebys verk-

samhet. Man finner även information om hur man söker tillstånd som räddningstjänsten hanterar för 

t.ex. brandfarlig och explosiv vara, information om brandskydd, kontaktuppgifter med mer. Det går 

också att kontakta räddningstjänsten för att ställa frågor eller få information antingen via e-post eller 

via telefon.   

Räddningstjänsten har möjlighet att då behov föreligger skicka ut ett viktigt meddelande till allmän-

heten ett så kallat VMA. Andra vägar där räddningstjänsten har möjlighet att sprida information är 

genom radio. Sociala medier och likande plattformar är också kanaler där information kan spridas.  

 



27 
 

Version Beslut 

8.1.10 Räddningstjänst under höjd beredskap 

Vi lever i en tid där riskbilden ständigt förändras och totalförsvaret blir mer och mer betydande. 

Räddningstjänsten är idag och kommer fortsatt att vara, om i än större utsträckning, en mycket viktig 

aktör i totalförsvaret. Räddningstjänsten ställs inför många delar att hantera som olyckor, kriser, höjd 

beredskap och samhällsstörningar. Det kan handla om allt från ett väpnat angrepp till att hantera en 

cyberattack som slår ut många samhällsviktiga funktioner och sprider desinformation eller att ström-

men slås ut. Oaktat vad det är man kan förväntas att ställas inför så är god planering, förberedelse 

och redundans tre nyckelord. Att planera inför något sådant eller flera samtidiga scenarion är inget 

räddningstjänsten själv kan hantera utan något som måste planeras i samverkan med kommenurna  

men också med andra myndigheter och aktörer. 

Under höjd beredskap skall räddningstjänsten vara en del i att verka för befolkningsskydd. Rädd-

ningstjänsten och kommunen måste ha en dialog och gemensamt komma fram till var gränsdragning-

arna går för vad räddningstjänsten förväntas bidra med i fråga om förmåga vid kriser, höjd beredskap 

och befolkningsskydd.  

Vid höjd beredskap skall räddningstjänsten förutom att uppfylla sina åtaganden enligt Lagen om 

skydd mot olyckor kunna ansvara för 

- Upptäckt, utmärkning och röjning av farliga områden 

- Indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och andra kemiska stridsmedel 

- Delta i åtgärder och första hjälp åt och transportera skadade samt för befolkningsskydd. 

 

Räddningstjänsten Sala-Heby skall arbeta utifrån de nationella mål som finns för att utveckla och an-

passa verksamheten till att vara en del i och svara upp till den roll som räddningstjänsten förväntas 

ha i ett civilt förvar. Sådana uppgifter kan vara krigsplacering, utbildning etc. Ambitionen är att till-

sammans med andra kommunala funktioner utveckla detta arbete under 2022 och framåt. 

 

8.2 Förmåga per olyckstyp  

I kapitlet kommer beskrivas vilka förmågor räddningstjänsten Sala-Heby har att genomföra skadeav-

hjälpande insatser per olyckstyp. Hur förmåga ser ut skiljer sig från station till station. Dels baseras 

förmågorna på vad en enskild resurs/station på egen hand kan genomföra och dels beskrivs förmåga 

i samverkan mellan resurser och stationer internt i verksamheten. Förmågan kan också bygga på att 

samverkan med andra räddningstjänster och aktörer sker. I visa fall  sker samverkan för att bygga 

upp förmågan där organisationen själva kan påbörja en insats i syfte att fördröja eller begränsa en 

skadeutbredning till dess att fler resurser kommer och stärker upp och/eller kompletterar förmågan. 

 

Förmågorna som redovisas i detta kapitel utgår dels från de förmågor som MSB föreskriver att ett 

handlingsprogram skall innefattas av men också olyckskategorier som bedöms relevanta utifrån risk-

bild, frekvens eller annan parameter som gör olyckstypen relevant att nämna.  

 

Utgångspunkten är att varje station skall kunna påbörja någon form av skadeavhjälpande insats för 

de som i dagligt tal benämns ”vardagsolyckor”. Utifrån stationens bemanning, resurser i form av for-

don och utrustning samt kunskap styr vilken förmåga stationen har att hantera  de olika typerna av 

insatser dem kan ställas inför. Förmågorna utgår ifrån att snabbt få någon på plats för att förändra 

skadeförloppet i en positiv riktning, det kan i sin tur handla om allt ifrån att fördröja, begränsa eller 

slutligen kunna avbryta pågående skadeförlopp fullt ut.   
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8.2.1 Brand i byggnad  

Förmågan för brand i byggnad kan handla om allt ifrån att genomföra livräddning, begränsa brand till 

starföremål, startcell eller den byggnad branden uppkommit i. Typer av byggnader kan vara allt ifrån 

enskilda villor till flerbostadshus, industrier, publika lokaler och enskilda mindre byggnader. Vilken 

förmåga organisationen har som helhet eller per station styrs av brandens omfattning, lokalisering 

och tidpunkt.  

 

Idag har räddningstjänsten tillgång till många olika typer av tekniker och en bred palett av verktyg för 

att hantera brand i byggnad. Verktyg som skärsläckare, CAFS (compressed air foam system), pulver-

lans etc. gör att traditionella metoder för att hantera brand i byggnad utvecklats. Oaktat situation så 

är det av största vikt att hela tiden arbeta med val av taktik och metod för att nå bästa möjliga effekt 

och resultat.  

 

De förmågor räddningstjänsten har att genomföra mot brand i byggnad är 

- Livräddning  

- Förhindra spridning av brand 

- Fördröja brandens skadeförlopp 

- Släcka brand 

- Begränsa skador till följd av brand, exempelvis förhindra rökspridning 

- Rädda egendom 

- Förhindra skador på miljön. 

 

Stationerna i räddningstjänsten Sala-Heby har förmågan att 

- Samtliga stationer har någon form av förmåga för att genomföra utvändig släckning  

- Samtliga stationer påbörja en skadebegränsande släckinsats 

- Samtliga stationer har förmågan att påbörja fördröjande släckinsats. 

- Förmåga att genomföra livräddning och invändig släckning genom rökdykning finns på Sala, Heby 

och Östervåla brandstationer.  

- Samtliga stationer kan genomföra en utvändig livräddning via bärbar stege.  

- Höjdfordon finns på Sala brandstation och fungerar som resursfordon för hela verksamheten. 

- Samtliga stationer kan påbörja att genomföra restvärdesräddning. 

 

För att få en god effekt och fullt ut kunna uppnå många av de förmågor som nämns i stycket ovan så 

bygger det på en samverkan mellan två eller flera stationer. I många fall kan en station påbörja en 

insats för att när mer resurser anländer kunna växla upp, byta åtgärd eller kombinera åtgärder i ska-

deavhjälpande syfte.   

 

Vid brand i byggnad gör styrkornas numerär att en station inte kan genomföra invändig och utvändig 

livräddning samtidigt utan först måste förstärkande styrkor ansluta.  

 

8.2.2 Brand i skog och mark  

Inom räddningstjänsten Sala-Hebys område finns stora skogs- och markarealer vilket gör att mark 

och skogsbränder är relativt vanligt förekommande i området. Brändernas omfattning är av varie-

rande karaktär men företrädelsevis av mindre omfattning. Förmågan att hantera mark och skogs-

bränder bygger dels på tillgång till egna resurser, dels genom samverkan med andra räddningstjäns-

ter men också genom samverkan med civila resurser som skogsbrandvärn, frivillig grupp och LRF. En 

resurs som idag finns tillgänglig är även flygunderstödjande resurser som tillhandhålls via MSB. Det är 

både i form av skopande flygplan samt helikopter med möjlighet att transportera och släppa vatten 

på brandområden.   
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Vid denna typ av bränder kan flera olika scenarion vara möjliga vilket också styr hur en insats skall 

startas upp och genomföras. Möjligheten att tidigt slå ner branden och stoppa spridning, en fördrö-

jande insats som gör att spridning eller hastighet av spridning kan genomföras till dess att mer resur-

ser finns på plats till att bygga upp en omfattande insats som kräver mycket resurser och det över tid.   

De förmågor som räddningstjänsten Sala Heby har vid brand i skog och mark är, 

- Som organisation genomföra brandriskprognos 

- Genomföra släckinsatser 

- Varje station kan genomföra begränsade egna släckinsatser 

- Transport av släckvatten 

- Vattenförsörjning via motorsprutor 

- Varje station har tillgång till skogbrandsläp lastat med släckutrustning 

- Tillgång till personella och materiella resurser via skogsbrandvärn och frivilligorganisationer.  

 

Resurs/Station Heby  Hedåker  Möklinta Ransta Sala Tärnsjö Östervåla 

Släckbil 3 m³ 6 m³ 6 m³  3 m³ 3 m³ 3 m³ 

Tankbil 9 m³ - - - 9 m³ - 7 m³ 

Terrängfordon - - - - 1 m³ - - 

Terränghjuling Ja - - - Ja - Ja 

Skogsbrandsläp Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

2 extra tankflak 9 m³ - - - 9 m³ - - 

Reservsläckbil - - - - 3 m³ - - 

Tabell 5 visar tillgång på resurser för skogsbrandsläckning. 

 

Var resurserna finns placerade är något som kan komma att förändras över tid för att organisationen 

skall vara så optimerad som möjligt i sin resurshantering.  

 

Förutom egna resurser och tillgång på resurser genom samverkan med andra räddningstjänster och 

MSB finns tillgång på civila resurser som LRF. LRF består av lantbrukare som kan tillhandahålla skogs-

maskiner, vattenresurser och personella resurser.  

 

8.2.3 Övrig brand 

Under kategorin övrig brand faller soteld, brand i fordon, brand i återvinningsstation. Soteld är under 

den kallare delen av året relativt vanligt förekommande då det finns en kultur att i hushållen elda 

som del eller huvudvärmekälla.  

Brand i fordon utgörs företrädelsevis av bränder i personbilar men då det finns en del jordbruk i de 

båda kommunerna förekommer även brand i jordbruksmaskiner och andra arbetsfordon. Beroende 

av omfattning på brand så skall i grunden samtliga stationer med viss begränsning för Ransta stat-

ionen kunna hantera en fordonsbrand med den mängd släckmedel och personella resurser som stat-

ionerna har att tillgå som egen resurs.  

Soteld har varje station utrustning för och förmåga att hantera. Vid samtliga soteldslarm dras även 

höjd enhet från Sala för att kunna användas som arbetsplattform som en åtgärd för säker arbets-

miljö.  
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8.2.4 Trafikolycka 

Trafikolyckor är den olyckskategori som tillsammans med IVPA är den vanligast förekommande för 

samtliga stationer i räddningstjänsten Sala-Heby. Samtliga stationer skall kunna göra en första insats 

vid en trafikolycka genom att bedöma olyckan, göra en riskbedömning, genomföra första hjälpen åt-

gärder, säkra mot brand samt restvärdesåtgärder. Beroende av olyckans lokalisering och omfattning 

så larmas en eller flera stationer. Samtliga stationer är inte dimensionerade för att på egen hand 

kunna genomföra en losstagning utan fler styrkor kan behöva samverka.    

Åtgärder som organisationen kan hantera vid trafikolyckor med fordon 

- Bedöma olycka och hjälpbehov 

- Göra en riskbedömning för drabbade och egen personal 

- Ledning och samordning 

- Säkra upp olycksplatsen  

- Säkra mot uppkomst eller spridning av brand 

- Genomföra förstahjälpen-åtgärder 

- Genomföra losstagning på personbil 

- Genomföra losstagning på tungtrafik och andra arbetsfordon 

- Restvärdesräddande åtgärder 

- Förhindra eller begränsa skador på miljön 

- Motverka eller lindra störningar på samhällsfunktioner.  

 

8.2.5 Olyckor med spårbunden trafik 

Då det passerar mycket såväl persontransport som godståg genom området så finns en risk för att en 

olycka med spårbunden trafik inträffar. Varje station skall ha förmågan att göra en bedömning av 

olyckan och kunna påbörja en insats för att rädda liv eller miljö. Men i det fall olyckan kräver rädd-

ningsfrånkoppling och skyddsjordning måste Salas styrka larmas då det är den station i verksamheten 

som har utrustning för skyddsjordning. 

 

Åtgärder som organisationen kan hantera vid olyckor med spårbunden trafik 

- Bedöma olyckan och göra en riskbedömning för drabbade och egen personal 

- Ledning och samordning 

- Genomföra skyddsjordning 

- Avspärrning 

- Genomföra förstahjälpen åtgärder 

- Genomföra losstagning av fastklämd person 

- Genomföra restvärdesåtgärder. 

8.2.6 Olyckor med farliga ämnen  

Olyckor med farliga ämnen kan förekomma som enskilda olyckor eller exempelvis i samband med 

trafikolyckor. Varje station har förmågan att genomföra en första bedömning av olyckan. Den station 

som har kemdykare är Sala stationen med heltidsbemanning.    

Åtgärder som organisationen kan hantera vid olyckor med farliga ämnen 

- Genomföra en bedömning av olyckan 

- Genomföra en riskbedömning för drabbade och egen personal 

- Avspärrning  

- Ledning och samordning 

- Identifiera och Indikera ämnen 

- Genomföra en livräddande åtgärd 

- Utrymning eller inrymning  

- Genomföra en kemdykning 
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- Tätning av läckage 

- Restvärderäddande åtgärder på egendom och miljö. 

För en mer omfattande insats finns tillgång till resurser genom avtal med RC mitt och avtal med an-

gränsande räddningstjänster samt tillgång till nationell kemresurs som ombesörjs av MSB. 

 

Resurser som finns att tillgå via avtal och i samverkan är  

- Kemdykare 

- Nationella kemresurser 

- Avancerad indikering 

- Saneringsresurser 

- Ledning och samordning. 

 

De resurser som finns att tillgå via avtal och samverkan är dels resurser för att stärka upp eller bygga 

redundans för egna förmågor men även dels för att få tillgång till resurser som inte finns i den egna 

verksamheten som avancerad indikering.  

 

8.2.7 Naturolycka 

Stormrelaterade olyckor, översvämningar samt ras och skred är olyckor som kategoriseras under na-

turolyckor och som sannolikt skulle kunna inträffa inom räddningstjänsten Sala-Hebys område.  

 

Vid stormrelaterade händelser kan det handla om att göra en väg farbar eller undsätta människor 

som sitter fast i någon form, att skydda egendom eller att säkerställa samhällsviktiga funktioner.  Vid 

översvämning kan det vara att skydda människor och/eller byggnader eller även i detta fall upprätt-

hålla samhällsviktig funktion.  

Varje station skall kunna hantera att göra en väg farbar genom att avlägsna träd, de skall även vid 

samtliga, för kapitlet aktuella scenarier, kunna genomföra en riskbedömning, bedömning av möjlig-

heten att genomföra en insats samt livräddande och första hjälpen åtgärder. 

 

Åtgärder som organisationen kan hantera vid naturolyckor 

- Göra en väg farbar vid nedfallna träd 

- Genomföra en riskbedömning för den drabbade och för egen personal 

- Genomföra livräddande insatser 

- Genomföra första hjälpen insatser  

- Utföra restvärdeåtgärder på egendom och miljö. 

 

8.2.8 Drunkning 

Vid drunkningsolyckor skall varje station kunna ta sig ut till en nödställd och undsätta samt påbörja 

att söka efter en person i som befinner sig i vattnet.  

 

Åtgärder som organisationen kan hantera vid drunkningsolyckor 

- Genomföra en riskbedömning för egen personal 

- Genomföra ytlivräddning 

- Genomföra akut omhändertagande och första hjälpen åtgärder 

- Transport på vatten (båt, hansabräda). 

 

Räddningstjänsten Sala-Heby har inte tillgång till egna vattendykare utan resursen finns att tillgå ge-

nom  avtal och samverkan. Närmaste vattendykarresurs utgår från Västerås. 
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8.2.9 Nödställd person  

Vid denna typ av händelser kan det handla om suicid, person med svår belägenhet, arbetsplatsolycka 

eller liknande.  

 

Åtgärder som organisationen kan hantera vid nödställd person är  

- Genomföra riskbedömning för egen personal 

- Genomföra livräddande insats  

- Genomföra omhändertagande och första hjälpen åtgärder 

- Vid de fall de är möjligt kunna bistå med transport av drabbad. 

 

9. Utvärdera, utreda och utveckla 

9.1 Olycksundersökning enlig Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap 10 § 
I enlighet med LSO skall räddningstjänsten genomföra olycksundersökningar efter det att en rädd-

ningsinsats avslutats. Syftet med olycksundersökningen är att i skälig omfattning utreda orsaken till 

att olyckan inträffat, hur olycksförloppet sett ut samt hur räddningstjänsten genomfört sin insats. 

Räddningstjänsten dokumenterar genomförda insatser i form av en händelserapport vilken kan ses 

som en första enklare utredning av genomförd insats. Där besvaras ett antal i förväg bestämda frå-

gor.  

Utöver händelserapport tillämpar räddningstjänsten Sala-Heby kompletterande händelserapport som 

nästa utredningssteg och när behov föreligger av en mer omfattande utredning  genomförs det 

tredje steget som är en olycksutredning.  Utredningarna skall oaktat omfattning ha sin grund i ett lä-

rande syfte där erfarenheter från genomförda insatser skall kunna spridas vidare i organisationen och 

utveckla samt driva verksamheten framåt.  

9.2 Utvärdering av insats  
Som föregående stycke beskriver skall olycksundersökningar av räddningsinsatser av olika omfattning 

beroende på förutsättningar. En viktig vardaglig del som kan komma att ha stor inverkan på utveck-

ling av såväl teknik som metod och ledning av räddningsinsatser är insatsutvärdering. En insatsrap-

port kommer alltid författas efter genomförd räddningsinsats men vi ser också behovet av att göra 

en enklare utvärdering av varje insats.  

Det kommer finnas en mall at följa vid utvärderingen av genomförd insats med ett antal övergri-

pande frågeställningar. Målet är att titta på 

- Vad har gjorts 

- Hur har det gjorts 

- Vad vi skall fortsätta med 

- Vad  kan behöva justeras 

- Vad vi skall sluta med 

Tanken är också att man i utvärderingen kan se om det som framkommer är 

-  Information som bara rör den aktuella arbetsgruppen 

-  Om det behöver spridas vidare på en station eller i hela organisationen 

-  Information som även behöver delges andra aktörer.  

Utvärderingen skall också kunna ge en hint om det insatsen i sin helhet eller någon del i insatsen be-

höver utredas ytterligare.   
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9.3 Uppföljning av verksamhet 
Uppföljning av genomförd verksamhet sker dels genom för kommunen centralt upprättade rutiner 

och underlag. Ekonomiskt så följs en plan med månadsprognos. För verksamheten sker uppföljning 

genom en rapport från räddningschefen kvartalsvis genom ”ägarmöten”, där ledningen från Sala och 

Heby kommuner deltar. Redovisning av verksamhet sker även genom delårsrapport och helårsrap-

port. 

För att på en mer detaljspecifik nivå följa upp verksamhet så kommer utifrån aktivitetsplaner en upp-

följning ske internt i verksamheten kvartalsvis där verksamheten får en indikation på hur vi ligger till 

utifrån satta mål och aktiviteter. Uppföljningen kommer sedan spridas i organisationen. 

En annan del i uppföljning av verksamhet är samverkan med arbetstagarorganisationer där vi genom 

samverkan och med kontinuitet följer upp ett antal delar av verksamheten med fokus på arbetsmiljö. 

 

10. Bilagor 

10.1 Samråd 
Handlingsprogrammet har varit ute på externt samråd. Samrådet har skett skriftligen och de aktörer 

som varit föremål för samråd är: 

- Uppsala brandförsvar 

- Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

- Gästrike räddningstjänst 

- Region Västmanland 

- Region Uppsala 

- Länsstyrelsen Västmanland 

- Länsstyrelsen Uppsala 

- Polismyndigheten region mitt 

- Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund  

- Räddningstjänsten Mälardalen 

- Trafikverket 



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-06-07 
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(2)

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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PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-04-04 
Demokratiberedningen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(2)

Db § 4 Dnr KS/2020:70 001 

Kommunala pensionärsrådets instruktion 

Demokratiberedningens beslut 
 Demokratiberedningen antar förslaget till Instruktion för kommunala pensionärsrådet, 

daterat 4 april 2022. 
 Förslaget översänds till kommunala pensionärsrådets arbetsutskott för synpunkter som 

ska vara demokratiberedningen till handa senast till 13 maj 2022. 
 

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. 
 
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, nämnd och tjänsteorganisation. 
 
Förslag  
Utifrån respektive perspektiv föreslår förvaltningen 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 
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respektive process att veta när KPR ska involveras, så att så faktiskt också sker. Utpekade 
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 
Kf § 34/2020 
Db § 5/2020 
Von § 162/2020 
PM 21 mars 2021 
Minnesanteckningar, 31 augusti 2021 
Instruktion för kommunala pensionärsrådet, förslag 
 

Delges 
Kommunala pensionärsrådet 
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Datum   
2022-03-28                             

 Diarienr/Dplankod 
 KS/2020:70  

  

     
Postadress Besöksadress Telefon Internet Bankgiro Org.nr 

www.heby.se 366-5114 212000-2049 Heby kommun 
744 88 Heby 

Tingsgatan 11 0224-360 00 

information@heby.se 

 
Central förvaltning 
/Eget_Avdelning/ 
Disa Hasselberg 
Kommunsekreterare 
disa.hasselberg@heby.se 

 
 

 
Demokratiberedningen 

 

Kommunala pensionärsrådets instruktion, missiv 
 
Förslag 
Beslut 

 Demokratiberedningen diskuterar förslaget som översänds till kommunala 
pensionärsrådets arbetsutskott för synpunkter senast till 13 maj 2022. 

 
 
 
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. 
 
Kommunala pensionärsrådet (KPR) och demokratiberedningen har träffats och 
diskuterat rådets synpunkter på gällande instruktion. Det gäller 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, nämnd och 
tjänsteorganisation. 
 
Förslag  
Utifrån respektive perspektiv föreslår förvaltningen att instruktionen pekar ut 
områden där yttrande och synpunkter ska inhämtas från rådet snarare än att rådet är 
ett remissorgan; 
 
Yttrande och synpunkter inhämtas från det kommunala pensionärsrådet inom 
följande utvecklingsområden: 

Heby kommun
Dnr: KS/2020:70
HandlingsId: 2022:1220
Datum: 2022-04-13



Datum  

 

2022-03-28 
2 (2) 

 
- 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 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 
Kf § 34/2020 
Db § 5/2020 
Von § 162/2020 
PM 21 mars 2021 
Minnesanteckningar, 31 augusti 2021 
Instruktion för kommunala pensionärsrådet, förslag 
 
  
 
 
I tjänsten 
Disa Hasselberg 
Kommunsekreterare 
 
 
 
Delges: 
/TextBeslutförslag2/ 
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Kommunfullmäktige 
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Infördes i 
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samlingen den 
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Instruktion för kommunala pensionärsrådet 
Kommunfullmäktige beslutade1 den DD månad ÅR om följande instruktion 
 
Utöver det som föreskrivs i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna 
instruktion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Beslutet ersätter Heby FS 2019_06 Kf § X/20XX. U.XXXX.XX. 
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Kommunala pensionärsrådets uppgifter 
1 § 
Det kommunala pensionärsrådet är knutet och väljs av kommunfullmäktige. Det kommunala 
pensionärsrådet är ett rådgivande organ med uppgift att bereda pensionärer inom Heby 
kommun inflytande och insyn i allmänna frågor som rör pensionärers levnadsförhållanden. 
 
Yttrande och synpunkter inhämtas från det kommunala pensionärsrådet bör vara remiss och 
referensorgan 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. 
 
Rådet är ett forum för kunskapsspridning i Heby kommun.  
 
Det kommunala pensionärsrådet ska ta initiativ till förbättringar som berör pensionärer. 
 
Det kommunala pensionärsrådet ska även samarbeta med landstingets företrädare. 

Pensionärsrådets sammansättning 
2 § 
Av det kommunala pensionärsrådets ledamöter ska fem ledamöter och fem ersättare utses 
bland politiker, varvid en ledamot och en ersättare ska vara ledamot eller ersättare i 
kommunstyrelsen, en ledamot och en ersättare ska vara ledamot eller ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden, en ledamot och en ersättare ska vara ledamot eller ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden, en ledamot och en ersättare ska vara ledamot eller ersättare i 
kultur- och fritidsnämnden samt en ledamot och en ersättare ska vara ledamot eller ersättare i 
utbildningsnämnden. 
 
Det kommunala pensionärsrådet ska även innefatta en ledamot och ersättare från Heby 
fastigheter AB:s styrelse. 
 
En representant i Hälsa, sjukvård, vård och omsorg (HSVO) är adjungerad i kommunala 
pensionärsrådet. 
 
3 § 
Ledamöterna nomineras i övrigt av lokala pensionärsföreningar inom Heby kommun, som har 
öppet medlemskap för alla pensionärer. Varje organisation garanteras minst en plats. 
 
4 § 
För ledamöterna utses samma antal ersättare enligt samma principer som gäller för de 
ordinarie ledamöterna.  
 
Ledamöter och ersättare bör vara bosatta inom Heby kommun. 
 
5 § 
Det kommunala pensionärsrådets ledamöter väljs för en tid som sammanfaller med 
mandattiden enligt kommunallagen (2017:725). 

Pensionärsrådets arbetsformer 
6 § 
Kommunfullmäktige utser ordförande och det kommunala pensionärsrådet utser inom sig vice 
ordförande.  
 
7 § 
Det kommunala pensionärsrådet ska om möjligt utse ett arbetsutskott bestående av tre 
ledamöter.  
 
Arbetsutskottet ska förbereda ärenden och utarbeta förslag till beslut.  
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Arbetsutskottet kan avge yttrande till berörda organ inom Heby kommun, om det föreligger 
särskilda skäl. 
 
8 § 
Det kommunala pensionärsrådet bestämmer i övrigt själv sina arbetsformer med beaktande av 
kommunallagens regler. 
 
Ersättare ska ha rätt att närvara och delta i överläggningen men inte i beslutet.  
 
Avgår en ledamot eller en ersättare i rådet ska den vakanta platsen snarast tillsättas. 

Växeltjänstgöring 
9 § 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om 
en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen.  

Beslutsförhet 
10 § 
Det kommunala pensionärsrådet får handlägga ärenden bara när fler än hälften av ledamöterna 
är närvarande. 

Inkallande av ersättare 
11 § 
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta till rådets sekreterare eller någon annan anställd vid 
kommunförvaltningen som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och 
som inte redan kallats in. 
 
12 § 
Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del 
av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för 
en längre tid får det kommunala pensionärsrådet utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Sammanträdena 
13 § 
Det kommunala pensionärsrådet sammanträder tillräckligt ofta för att kunna följa 
kommunstyrelsen, nämnderna och när aktuella ärenden föreligger, dock minst fyra gånger per 
år, varav vid behov ett tillsammans med kommunstyrelsens presidium. 
 
Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, vice ordförande, arbetsutskottet eller mer 
än hälften av rådets ledamöter begär detta. 
 
14 § 
Det kommunala pensionärsrådet ska dock alltid sammanträda och yttra sig innan 
kommunstyrelsen, nämnderna eller de ordinarie fullmäktigeberedningarna fattar beslut i 
ärenden som berör äldres levnadsförhållanden. 

Kallelse 
15 § 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
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Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Förslag till 
ärenden från pensionärsorganisationerna ska vara sekreteraren tillhanda senast två veckor före 
kommunala pensionärsrådets sammanträde. 
 
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen. 
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
 
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern 
äldste ledamoten göra detta. 
 
16 § 
Ordförande fastställer dagordningen i samråd med vice ordförande samt sekreteraren. 

Protokoll 
17 § 
Vid rådets sammanträden förs protokoll över beslut. I övrigt förs mötesanteckningar över 
sammanträdet. 
 
Rådets protokoll samt minnesanteckningar ska tillsändas kommunstyrelsen, nämnderna, de 
ordinarie fullmäktigeberedningarna, i kommunen verksamma pensionärsföreningar samt 
rådets ledamöter och ersättare. 
 
Kommunchefen utser sekreterare för rådets sammanträden. 
 
18 § 
Protokoll samt mötesanteckningar justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
Det kommunala pensionärsrådet kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan rådet justerar den. 

Reservation 
19 § 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för 
justeringen av protokollet. 

Utbildning 
20 § 
Ledamöter samt ersättare i det kommunala pensionärsrådet ska erhålla utbildning likvärdig den 
som erbjuds förtroendevalda i Heby kommun, minst en gång per mandatperiod. 

Ekonomi 
21 § 
Till ledamöter och ersättare utgår arvode, traktaments- och resekostnadsersättning enligt av 
kommunfullmäktige fastställda regler för förtroendevalda. 

Ändring av instruktioner 
22 §  
Ändring av denna instruktion kan påtalas av kommunala pensionärsrådet.  
 
  
Denna instruktion träder i kraft den DD månad ÅR 
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Olof Nilsson 
Kommunfullmäktiges ordförande 
 
 
                                                                                                Emma Burstedt 
                                                                                                Kommundirektör



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-06-07 
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

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 
 

 

 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:52
HandlingsId: 2022:1425
Datum: 2022-06-09



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-05-17 
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

Sbn § 52 Dnr SBN/2015:30 003 

Revidering av samhällsbyggnadsnämnden och 
kommunstyrelsens reglementen gällande arrenden 
 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Ansvaret för hantering av arrenden flyttas från kommunstyrelsen till 
samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med bilagda förslag på reglementesrevideringar.  
 

 

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 
Tjänsteskrivelse 25 april 2022. 
Kommunstyrelsens reglemente, revideringsförslag. 
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente, revideringsförslag. 
 

 
Delges + bilagor 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef SBF 
Kommundirektör 
Förvaltningsekonom SBF 
Förvaltningsekonom CF
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Samhällsbyggnadsnämnden/Kommunstyrelsen 
Kommunkansliet 
Rebecka Berg                        Disa Hasselberg 
Nämndsekreterare                     Kommunsekreterare 
rebecka.berg@heby.se            disa.hasselberg@heby.se 

 
 

 
 

 

Revidering av samhällsbyggnadsnämnden och 
kommunstyrelsens regelmenten gällande arrenden 
 
Förslag 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

 Ansvaret för hantering av arrenden flyttas från kommunstyrelsen till 
samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med bilagda förslag på 
reglementesrevideringar.  
 

 
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. 
 
 
Utredning 
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.   
 
 
Konsekvens för andra nämnder 
Ingen konsekvens för andra nämnder. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens reglemente, revideringsförslag. 
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente, revideringsförslag. 
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Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 
 
 
Kommunfullmäktige beslutade1 den DD MM 2022 om följande reglemente. 
 
Utöver det som föreskrivs om nämnder i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 
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Verksamhet 

Verksamhetsområde 

Allmänna platser 
§1  
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för  
 anläggning, utbyggnad, förvaltning samt drift och underhåll av kommunens gator, vägar, parker, skog, 

naturreservat, vattenområden och andra allmänna platser, trafikanläggningar, planteringar, 
lekplatser och liknande anläggningar samt att upprätta underhållsplaner för nämnda anläggningar. 

 handlägga frågor om undantag från skyldigheten att svara för gångbanerenhållning som kan ha ålagts 
fastighetsinnehavare.  

Fastigheter  
§ 2  
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för  
 förvaltning av kommunens fastigheter inom nämndens ansvarsområde 
 försäljning av fastigheter (tomter, mark och byggnader) 
 upplåtelse samt in- och utarrendering av mark 
 bevakning av kommunens intressen i samtliga lantmäteriärenden som berör kommunens fastigheter 
 skötsel av icke allmänna platser såsom obebyggda tomter  
 naturvård, skogsförvaltning, naturreservatsförvaltning och vattenförvaltning 

 
I de fall ett ärende inte är av principiell betydelse har samhällsbyggnadsnämnden vidare hand om 

 
 medge utsträckning, nedsättning, dödning, sammanföring och relaxation av inteckningar samt utbyte 

av pantbrev liksom andra därmed jämförliga åtaganden 
 

VA- och avfallsfrågor 
§ 3  
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för  
 avfallshanteringen  
 vatten och avlopp i kommunen  
 gaturenhållning  
 renhållning i övrigt utomhus som ankommer på kommunen enligt lag (1998:814) med 

särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 

Miljö-, energi- och vattenfrågor 
§ 4  
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och vattenområdet med undantag 
av de ärenden som handläggs av miljö- och byggnämnden. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för  
 transport, återvinning och bortskaffande av avfall som ankommer på kommunen enligt miljöbalken.                      
 att initiera och bereda ärenden om inrättande av skyddsområde enligt 7 kap. miljöbalken som är 

påkallade.  
 energifrågor.  

Trafikområdet 
§ 5  
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för uppgifter enligt 1 § första stycket lag (1978:234) om nämnder 
för vissa trafikfrågor, (Trafiknämnd) 

Kostproduktion 
§ 6 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvara för kommunens kostproduktion. 
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Delegering från kommunfullmäktige 
§ 7  
Nämnden ska  
 besluta om återköp av försåld fastighet 
 besluta om bidrag till enskild väghållning 
 fastställa namn på gator, parker, institutioner m.m. 
 fastställa adresser och lägenhetsnummer 
 ansvara för organisation av miljö- och samhällsbyggnadsverksamheten 

 

Övriga uppgifter 
§ 8 
Samhällsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig för de personregister enligt 
dataskyddsförordningen, som nämnden för inom sin verksamhet och förfogar över. 
 
§ 9 
Samhällsbyggnadsnämnden ska inom sitt ansvarsområde 
 
 lämna förslag till policies och planer. 
 besluta om effektmål med resultatindikatorer och riktlinjer. 
 följa upp policies, planer, effektmål och riktlinjer. 
 bereda strategiska frågor. 
 följa upp och utvärdera verksamheten. 
 
§ 10  
Samhällsbyggnadsnämnden lämnar förslag till budget inom sitt verksamhetsområde. 
 
§ 11 
Samhällsbyggnadsnämnden ska följa verksamheten som hör till dess område och hos fullmäktige göra de 
framställningar som nämnden finner påkallad. 
 
§ 12 
Samhällsbyggnadsnämnden ska hålla löpande kontakt med medborgarna och ansvara för utvecklingen av 
brukar- och medborgarinflytandet inom sitt verksamhetsområde. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för information om sin verksamhet. 
 
§ 13 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar inom sitt verksamhetsområde för att avge yttrande som ankommer 
på nämnden. 
 
Personalfrågor 
§ 14  
Nämnden är anställningsmyndighet för personalen inom samhällsbyggnadsverksamheten utom för 
förvaltningschefen. Nämnden har hand om personal- och arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde. 

Taxor och avgifter 
§ 15 
Samhällsbyggnadsnämnden har rätt att inom sitt ansvarsområde fastställa sådana avgifter som inte är av 
större ekonomisk betydelse eller av principiell karaktär.   
 
- taxor och avgifter för måltider (intern taxa) 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ska vidare ansvara för debiteringen av de avgifter som utgår med stöd av 
ovan nämnda taxor. Om nämnden anser att taxorna behöver ändras ska den ta initiativ till det. 
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Ansvar och rapporteringsskyldighet 
§ 16  
Samhällsbyggnadsnämnden ska organisera och utveckla verksamheten mot de inriktningar och inom de 
ramar som bestäms av kommunfullmäktige. 
Samverkan med verksamheternas intressenter ska ägnas särskild uppmärksamhet. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och 
hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har i övrigt att följa de regler som fastställs av kommunfullmäktige och 
sammanställs i kommunens författningssamling. 
 
 
Processbehörighet 
§ 17 
Samhällsbyggnadsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, 
som faller inom nämndens förvaltningsområde, med rätt att på kommunens vägnar träffa 
överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden får avskriva fordran i sådana mål och ärenden, där det ankommer på 
nämnden att föra kommunens talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av 
fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ska tillse att värdehandlingar, som Samhällsbyggnadsnämnden omhändertar 
för kommunens räkning, förvaras på ett betryggande sätt. 

Arbetsformer 

Sammansättning 
§ 18  
Samhällsbyggnadsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. 
Bland kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare väljs presidiet i samhällsbyggnadsnämnden. 

Ersättarnas tjänstgöring 
§ 19 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde 
ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare 
har trätt in i ledamotens ställe. 
 
Om inte ersättarna väljs proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem 
bestämda ordningen.  
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om 
styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas, får en ersättare som inställer sig under pågående 
sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 
 
Ersättare ska ha rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet, men inte 
delta i beslutet.  

Inkallande av ersättare 
§ 20 
En ledamot, som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast 
anmäla detta till Samhällsbyggnadsnämndens sekreterare eller annan anställd vid kommunförvaltningen 
som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 
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Växeltjänstgöring 
§ 21  
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter 
tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan 
partierna.  

Ersättare för ordföranden 
§ 22  
Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde utser styrelsen en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. 
Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfälliga ordföranden har utsetts.  
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre 
tid, får Samhällsbyggnadsnämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren 
fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
 
Vad som avses med längre tids frånvaro framgår av Reglemente för ersättning till förtroendevalda.  

Sammanträde 

Tidpunkt  
§ 23  
Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Kallelse 
§ 24  
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och 
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
 
Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast sju dagar före 
sammanträdesdagen. 
 
Kallelse ska åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken utsträckning handlingar som 
tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
 
När varken ordförande eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den i tjänsten äldste 
ledamoten göra detta.  
 
Sammanträde med distansdeltagande2 
§ 25 
 
Nämnden får sammanträda helt digitalt,  eller i hybridform med ej tjänstgörande ersättare på distans om 
skäl föreligger. Vid ett hybridsammanträde får tjänstgörande ledamöter inte delta på distans. 
 
 
Ett sammanträde med distansdeltagande får enbart äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid på 
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Varje lokal som en deltagare 
befinner sig i ska vara beskaffad så att inte obehöriga kan ta del av sammanträdet om sammanträdet inte 
är offentligt. 
 
Ersättare som deltar på distans kan ej tjänstgöra. Ej tjänstgörande ersättare och insynsrepresentant/er 
som önskar delta på distans ska senast 2 arbetsdagar i förväg anmäla detta till ordförande och 
nämndsekreterare som då medger detta förutsatt att utrustning är tillgänglig.  

 
2 För en mer utförlig beskrivning av regelverket för distansdeltagande, se Reglemente för deltagande i 
sammanträde på distans för kommunfullmäktige, styrelse och nämnder 
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Närvarorätt för övriga 
§ 26 
Vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträden får, i den mån inte nämnden för särskilt fall beslutar 
annat, nämndens ansvariga tjänsteman och sekreterare vara närvarande med rätt att delta i 
överläggningarna av ärenden. 
 
Nämnden får även kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, en annan nämnd, en revisor, en 
anställd hos kommunen eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med nämnden för att 
lämna upplysningar. 
 
Den som har kallats till ett sammanträde får, om samhällsbyggnadsnämnden beslutar det, delta i 
överläggningarna men inte i besluten. 

Yttranderätt 
§ 27 
Icke tjänstgörande ersättare har yttranderätt, men inte förslagsrätt vid sammanträde. 
Ordförande kan ge icke tjänstgörande ersättare rätt att få anteckning rörande ärendet noterad till 
protokollet. 
 
Den som kallats till ett sammanträde får, om nämnden beslutar det, delta i överläggningarna men inte i 
besluten. 

Justering av protokoll 
§ 28 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.  

Reservation 
§ 29  
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har 
fastställts för justeringen av protokollet. 

Delgivning 
§ 30  
Delgivning med samhällsbyggnadsnämnden sker med ordföranden, om inte nämnden beslutar annat. 

Undertecknande av handlingar 
§ 31  
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av samhällsbyggnadsnämnden ska undertecknas av 
ordföranden eller, vid förfall för denne, av en vice ordförande och kontrasigneras av nämndens ansvariga 
tjänsteman eller annan som nämnden bestämmer. 
 
I övrigt bestämmer samhällsbyggnadsnämnden vem som ska underteckna handlingar. 

Inhämtande av upplysningar 
§ 32  
Från kommunens övriga nämnder och av tjänstemän får samhällsbyggnadsnämnden begära in de 
yttranden och upplysningar som behövs för att samhällsbyggnadsnämnden ska kunna fullgöra sina 
uppgifter. 
 
Övrigt 
§ 33  
Nämndens sammanträden ska hållas inom stängda dörrar.  
Nämnden får dock besluta att dess sammanträden ska vara offentliga.  
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Detta reglemente träder i kraft den MM 2022. 
 
 
 
 
Olof Nilsson 
Ordförande i kommunfullmäktige 
 
 
 Emma Burstedt 
 Kommunchef
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Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 
§ 1  
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning.  
 
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och 
verksamheter.  
 
Kommunstyrelsen ska med uppmärksamhet följa de verksamheter som åvilar respektive nämnd. 
 

Ledning, styrning och samordning 
§ 2  
I kommunstyrelsens lednings-, styrnings- och samordningsfunktion ligger bland annat  

– utveckling av medborgar- och brukarinflytandet (den kommunala demokratin).  

– leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, policyer och planer.  

– arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet 

– ange ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra framställningar i målfrågor 
rörande förvaltning som inte i lag är förbehållna annan nämnd. 

– övergripande ansvara för organisatorisk utformning av den kommunala verksamheten 

– övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin 
efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt. 

– tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och 
hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

– ansvara för samordningsträffar med presidierna i nämnder  

– ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis äger eller 
annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv 
men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen. 

– tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade 
sammanträden i organisationer som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. 

– informations- och kommunikationstekniken (IKT)  

– personalpolitiken 

– ansvara för kommunövergripande tillväxt- och utvecklingsfrågor av strategisk och långsiktig 
karaktär 

 

 
Kommunstyrelsens rätt att fatta beslut rörande andra nämnders verksamhet enligt med 6 kap 8 § 
Kommunallagen. 
 
§ 3 
Kommunstyrelsen har rätt att fatta beslut som rör andra nämnders verksamhet gällande att av 
ekonomiska skäl besluta om att nämnderna ska ta fram åtgärdsplaner för ekonomi i balans enligt 
kommunstyrelsens instruktioner.  
 
Om åtgärdsplanerna inte leder till ekonomi i balans får kommunstyrelsen besluta om ekonomiska 
åtgärder som omfattar en eller flera nämnder och dess verksamhet. Kommunstyrelsen får dock inte fatta 
beslut som rör andra nämnders myndighetsutövning, tillämpningen av lag eller ärenden som i övrigt rör 
enskilda. 
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§ 4 

Kommunstyrelsen har rätt att fatta beslut som rör andra nämnders verksamhet gällande att av 
ekonomiska skäl besluta om generellt stopp för inköp av varor och tjänster samt generellt stopp för 
anställningar. 
 
§ 5 
Kommunstyrelsen har rätt att fatta beslut som rör andra nämnders verksamhet gällande att utse 
gemensamt dataskyddsombud. 

 

 

Övriga verksamheter 

Personalpolitik 
§ 6 
Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan med ansvar för alla frågor som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, tillika löne- och pensionsmyndighet för kommunens 
arbetstagare. Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för den centrala förvaltningen, kommunchefen 
och förvaltningscheferna med personal- och arbetsmiljöansvar.   
 

Kommunstyrelsen har därvid bland annat att 

– ansvara för övriga övergripande policyers och planer i personalpolitiska frågor 

– med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet 
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 

– förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 
11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders 
verksamhetsområden 

– besluta om stridsåtgärd 

– avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 

– lämna uppdrag som avses i lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter 

– andra frågor som ankommer på kommunstyrelsen som anställningsmyndighet med personal- och 
arbetsmiljöansvar 

Samhällsplanering  
§ 7 
I de fall ett ärende inte är av principiell betydelse har kommunstyrelsen vidare hand om 

– detaljplanarbete och översiktsplaner.  

– förvaltning av kommunens fastigheter inom styrelsens ansvarsområde 

– infrastrukturpolitiken (gator, vägar, järnvägar, m.m.) 

– trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning.  

– kartverksamheten  
– upplåtelse samt in-och utarrendering av mark 

– den övergripande mark- och bostadspolitiken, att se till att en tillfredsställande markberedskap 
upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas.  

– den översiktliga planeringen av användningen av naturresurser.   
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Ekonomisk förvaltning 
§ 8 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens medelsförvaltning och ska därvid följa fullmäktiges 
föreskrifter. 
 
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att 
kommunens inkomster flyter in och att betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder som behövs för 
indrivning av förfallna fordringar. 
 
§ 9 
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning.  
 
I denna uppgift ingår bland annat att 

– underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom.  

– tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett. 

– handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel 
som ingår i donation som förvaltas av den nämnden. 

– ansvara för förvaltning av stiftelserna.  

– handha kommunövergripande inköp och träffa ramavtal som är gemensamt för flera nämnder.  

– för kommunens räkning teckna ansvarsförbindelser för förlust vid övertagande av statliga lån enligt 
bostadslåneförfattningar. 

 
I de fall ett ärende inte är av principiell betydelse har kommunstyrelsen vidare hand om 
 

– får avskriva fordran i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra 
kommunens talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta 
ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. 

– ska tillse att värdehandlingar, som kommunstyrelsen omhändertar för kommunens räkning, 
förvaras på ett betryggande sätt.  

Uppgifter enligt speciallagstiftning 
§ 10  
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt följande: 
 

– ansvarar för Heby kommuns räddningstjänst,  

– förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt liknande förebyggande åtgärder mot brand.  
– uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor och annan författning förutom myndighetsutövning. 

(Räddningstjänstnämnd) 

– uppgifter enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 

– är arkivmyndighet för Heby kommun. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i arkivreglemente. 

– ansvarar för kommunens anslagstavla. 

–  kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen för de behandlingar av 
personuppgifter som sker i verksamheten och som bedrivs under kommunstyrelsen. 

 

Övriga uppgifter 
§ 11 
Kommunstyrelsen  

– beslutar om och följer upp effektmål med resultatindikatorer inom sitt ansvarsområde. Samordnar 
arbetet mellan styrelsen och nämnderna vad gäller effektmål. 

– lämnar förslag till och följer upp planer och policyer för den verksamhet den ansvarar för. 
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– beslutar om riktlinjer för den verksamhet den ansvarar för samt för uppföljning av dessa,  punkt 
istället för komma  

– bereder strategiska frågor inom sitt ansvarsområde. 
– ansvarar för uppföljning och utvärdering av verksamheten inom styrelsens uppgiftsområde. 

 

Övrig verksamhet 
§ 12 
I de fall ett ärende inte är av principiell betydelse har kommunstyrelsen vidare hand om 
 

– utformningen av fullmäktiges handlingar och av författningssamling för kommunen. 

– kommunens beslutanderätt i ärenden angående tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen.  

– yttrande enligt lagen om kameraövervakning 

– sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvarar för åtgärder för att allmänt främja 
sysselsättningen och näringslivet i kommunen. 

– flyktingverksamheten förutom det som ankommer på annan nämnd 

– arbetsmarknadsfrågor  

– folkhälsoarbetet 

– upphandlingsverksamheten 

– informationsverksamheten 

– att effektivisera administrationen 

– säkerhetsarbetet 

– kvalitetsarbetet 

– turism 

– kommunens statistikverksamhet 

– ansvara för att kommuninvånarna kan få råd och stöd i ekonomiska frågor, skuldsanering samt 
budgetrådgivning.  

– ansvara för att konsumenterna får vägledning i allmänna konsumtionsfrågor samt i frågor om köp 
eller hyra av vara eller tjänst (konsumentvägledning). 

– i övrigt fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter, som av kommunfullmäktige 
överlämnas till kommunstyrelsen och som inte uppdragits åt annan nämnd. 

– uthyrning av kommunens lokaler.  

Delegering från kommunfullmäktige 
§ 13 
Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden 
 

– vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt med särskilt 
beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit. 

– Köp av fastighet eller del av fastighet till ett belopp av högst tjugo (20) prisbasbelopp.  

– i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens talan på 
kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, infå förlikning 
och sluta annat avtal. 

– avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell betydelse. 
Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att 
yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige. 

– tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen (Förordning (1976:100) om vissa officiella 
beteckningar) 
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Taxor och avgifter 
§ 14 
Kommunstyrelsen har rätt att inom sitt ansvarsområde fastställa sådana avgifter som inte är av större 
ekonomisk betydelse eller av principiell karaktär.   
 
Kommunstyrelsen har rätt att fastställa följande taxor 
– Sotningstaxa 
– Årsarvode till sotaren 
– Räddningstjänstens externa arbete 
– Tillsyn av brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor 
– Taxa för brandskyddskontroll 
– Taxa för tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor 
– Taxa för tillståndsgivning enligt lag om brandfarliga och explosiva varor 
– Lokalhyror (matsalar, sporthallar mm) 
 
Kommunstyrelsen ska ansvara för debiteringen av de avgifter som utgår med stöd av ovan nämnda taxor. 
Om kommunstyrelsen anser att taxorna behöver ändras ska den ta initiativ härtill. 

Ansvar och rapporteringsskyldighet 
§ 15 
Kommunstyrelsen ska organisera och utveckla verksamheterna mot de inriktningar och inom de ramar 
som bestäms av kommunfullmäktige. Behovet av samverkan med verksamheternas intressenter ska ägnas 
särskild uppmärksamhet. 
 
Kommunstyrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den 
ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
 
Styrelsen har i övrigt att följa de regler som fastställs av kommunfullmäktige och sammanställs i 
kommunens författningssamling. 

Processbehörighet 
§ 16 
Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, som faller 
inom kommunstyrelsens förvaltningsområde, med rätt att på kommunens vägnar träffa överenskommelse 
om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. 
 
 
 
 

 Arbetsformer 

Sammansättning 
§ 17 
Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och elva ersättare. 
Bland kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare väljs kommunstyrelsens ledamöter. 

Ordföranden  
§ 18 
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att 
 

– närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela förvaltning 

– med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen 
samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor 

– främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder  

– representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 
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– representera styrelsen i kontakter med näringslivet och löpande vänortssamarbete 

– bevaka att kommunstyrelsens ärenden behandlas utan onödig dröjsmål 

– vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens förtroendevalda och tjänstemän 
 
Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med de nämnder som fullmäktige angivit i 
särskilt beslut. Ordföranden får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller 
inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 

Kommunalråd 
§ 19 
Kommunstyrelsens ordförande ska vara kommunalråd. 
Kommunalråd ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. 
Kommunfullmäktige beslutar om kommunalrådets ansvarsområden. 
 
 

Ersättarnas tjänstgöring 
§ 20 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde 
ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare 
har trätt in i ledamotens ställe. 
 
Om inte ersättarna väljs proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem 
bestämda ordningen.  
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen, Om 
styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas, får en ersättare som inställer sig under pågående 
sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 
 
Ersättare ska ha rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet, men inte 
delta i beslutet.  

Växeltjänstgöring 
§ 21 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter 
tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan 
partierna.  

Inkallande av ersättare 
§ 22 
En ledamot, som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast 
anmäla detta till kommunstyrelsens sekreterare eller annan anställd vid kommunförvaltningen som kallar 
ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 

Ersättare för ordföranden 
§ 23 
Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde utser styrelsen en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt.  
 
Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfälliga ordföranden har utsetts. 
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Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre 
tid får kommunstyrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör 
ordförandens samtliga uppgifter. 
 
Vad som avses med längre tids frånvaro framgår av Reglemente för ersättning till förtroendevalda.  

Sammanträdena 

Tidpunkt  
§ 24 
Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer. 

Kallelse 
§ 25  
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och 
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
 
Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast sju dagar före 
sammanträdesdagen. 
 
Kallelse ska åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken utsträckning handlingar som 
tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
 
När varken ordförande eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den i tjänsten äldste 
ledamoten göra detta. 
 
Sammanträde med distansdeltagande2 
§ 26 
 
Nämnden får sammanträda helt digitalt,  eller i hybridform med ej tjänstgörande ersättare på distans om 
skäl föreligger. Vid ett hybridsammanträde får tjänstgörande ledamöter inte delta på distans. 
 
 
Ett sammanträde med distansdeltagande får enbart äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid på 
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Varje lokal som en deltagare 
befinner sig i ska vara beskaffad så att inte obehöriga kan ta del av sammanträdet om sammanträdet inte 
är offentligt. 
 
Ersättare som deltar på distans kan ej tjänstgöra. Ej tjänstgörande ersättare och insynsrepresentant/er 
som önskar delta på distans ska senast 2 arbetsdagar i förväg anmäla detta till ordförande och 
nämndsekreterare som då medger detta förutsatt att utrustning är tillgänglig. 
 

Närvarorätt för övriga vid sammanträden 
§ 27  
Vid kommunstyrelsens och utskottets sammanträden får, i den mån ej styrelsen eller utskottet för särskilt 
fall annat beslutar, styrelsens tjänstemän vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i ärende 
som berör vederbörandes verksamhetsområde. 
 
Parti i kommunfullmäktige som inte har ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen har rätt till en 
insynsplats. Fullmäktige utser förtroendevald till sådan insynsplats. Den förtroendevalde har rätt att få 
närvara under kommunstyrelsens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten samt få 
sin mening antecknad till protokollet.  
 

 
2 För en mer utförlig beskrivning av regelverket för distansdeltagande, se Reglemente för deltagande i 
sammanträde på distans för kommunfullmäktige, styrelse och nämnder 
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Kommunstyrelsen får även kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, en annan nämnd, en revisor, 
en anställd hos kommunen eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med 
kommunstyrelsen för att lämna upplysningar. 

Yttranderätt 
§ 28 
Icke tjänstgörande ersättare har yttranderätt, men inte förslagsrätt vid sammanträde. 
Ordförande kan ge icke tjänstgörande ersättare rätt att få anteckning rörande ärendet noterad till 
protokollet. 
 
Den som har kallats till ett sammanträde får, om kommunstyrelsen beslutar det, delta i överläggningarna 
men inte i besluten.  

Justering av protokoll 
§ 29 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör 
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.  

Reservation 
§ 30  
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för 
justeringen av protokollet. 

Delgivning 
§ 31 
Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, om inte styrelsen beslutar annat. 

Undertecknande av handlingar  
§ 32 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av kommunchefen eller 
annan som nämnden bestämmer. 
I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar.  
 

Övrigt 
§ 33 
Kommunstyrelsens sammanträden ska i övrigt hållas inom stängda dörrar. Kommunstyrelsen får dock 
besluta att dess sammanträden ska vara offentliga. 
 

Personalutskottet 
§ 34  
Inom kommunstyrelsen ska finnas ett personalutskott för beredning av personalärenden samt med 
särskilda uppdrag enligt delegationsordning. 
 
Personalutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare, som styrelsen väljer för samma tid som de 
invalts i styrelsen. Personalutskottets uppdrag anges under Personalpolitik 3 § i detta reglemente. 
 
§ 35  
Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande och 
en vice ordförande. 
 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:52
HandlingsId: 2022:1466
Datum: 2022-06-13



11 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindras att fullgöra sitt uppdrag för 
en längre tid, får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra 
dennes uppgifter. 
 
§ 36  
Ersättare får närvara vid utskottets sammanträden. 
 
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen vid valet bestämda ordningen. 
 
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval 
snarast förrättas. 
 
 
§ 37 
Personalutskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträde ska också hållas 
när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. Utskottet får handlägga 
ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 
 
 
§ 38 
De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet, ska beredas av utskottet om beredning 
behövs. 
 
Ordföranden eller sekreteraren överlämnar sådana ärenden till utskottet. 
 
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 
  
 
Detta reglemente träder i kraft den DD MM 2022. 
 
 
 
 
Olof Nilsson 
Ordförande i kommunfullmäktige 
 
 
 Emma Burstedt 
 Kommunchef 
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Hej

Morgongåva är en fin by med utvecklingspotential. Lokala förmågor satsar på byn med t.ex 
mataffärer, restauranger/godisbutik och gym. Här finns även två av kommunens största 
arbetsgivare i Adlibris och Apotea som gör att barnfamiljer väljer morgongåva som sitt hem. 

Kommunen har gjort en satsning och byggt en jättefin park bakom Ica Per-Erics. Parken och 
grillplatsen har varit uppskattad och används av stora som små. Efter ett engagemang av 
Morgongåva SK sattes isrinken  upp nu i vintras, vilket medförde att flera grillar och åker 
skridskor från tidiga morgonen till sena kvällen.

Men det är verkligen något som saknas i parken och det är större lekmöjligheter för barnen! I 
Morgongåva finns två lekplatser. Första på området fågelsången är så trasig och så farlig att 
rutschkanan är avspärrad. Den andra som ligger undangömd på Ängsvägen är också eftersatt i 
underhållet. Jag anser även att båda är riktade till dom mindre barnen. 

Mitt medborgarförslag är att Heby kommun nu försätter satsningen på parken i centrala 
Morgongåva med större lekmöjligheter för kommunens barn och ungdomar. 

Företaget Kompan gör bland annat större naturinspirerade lekslott med klättermöjligheter och 
rutchkana (likt den stora i Vitting lekpark). Dom gör även mindre rutschkanor med tunnlar som 
skulle kunna sättas upp på ”pulkabacken” i parken. En sådan rutschkana skulle kunna 
kompletteras med en klätterställningar och en utbyggnad av hinderbana på gräsytan. Detta skulle 
lyfta parken och byn eftersom möjligheter för lek i Morgongåva verkligen är eftersatta och 
begränsade. 

Hälsningar 
Per Högstadius
Ramsjövägen 7J
Morgongåva

Heby kommun
Dnr: KS/2022:44
HandlingsId: 2022:876
Datum: 2022-04-21



Heby kommun
Dnr: KS/2022:44
HandlingsId: 2022:876
Datum: 2022-04-21



Heby kommun
Dnr: KS/2022:44
HandlingsId: 2022:876
Datum: 2022-04-21



Heby kommun
Dnr: KS/2018:82
HandlingsId: 2022:1047
Datum: 2022-05-05



Heby kommun
Dnr: KS/2018:82
HandlingsId: 2022:1047
Datum: 2022-05-05



Heby kommun
Dnr: KS/2018:82
HandlingsId: 2022:1047
Datum: 2022-05-05



Heby kommun
Dnr: KS/2018:82
HandlingsId: 2022:1047
Datum: 2022-05-05



1

Madeleine Dismats

Från: Agnetha Flink <agnethaflink@gmail.com>
Skickat: den 13 maj 2022 07:25
Till: Madeleine Dismats
Ämne: Maud Plantin

Hej. 
Maud Plantin har gått ur Pro Tärnsjö och ska väl inte representera oss nu? 
M.V.H Agnetha Flink 
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From:                                 Mikael Funseth
Sent:                                  Thu, 14 Apr 2022 18:23:53 +0200
To:                                      Disa Hasselberg
Subject:                             Hej disa jag säger upp samtliga uppdrag i kommunstyrelsen o nämnder och 
sverigedemokraterna kommer att lämna in iPod i kommunhuset.

Skickat från min iPad

Heby kommun
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From:                                 Peter Dozzi
Sent:                                  Fri, 10 Jun 2022 11:01:33 +0200
To:                                      Disa Hasselberg
Subject:                             Uppsägning

Hej Disa jag Peter Dozzi sverigedemokraterna Heby. Vill med detta Mail avsäga mig alla politiska uppdrag jag har åt 
SD då jag lämnat partiet.
Uppdrag: ledamot i utbildningsnämnden,bygg och miljö reserv,kultur o fritid .
Fråga är det bara att åka förbi och lämna tillbaka paddan.
Trevlig helg Peter Dozzi.

Skickat från min iPhone
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Sbn § 47 Dnr SBN/2021:53 331 

Svar på medborgarförslag: Kommunen frigör mark för 
medborgarodling 
Beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden antar svar på medborgarförslaget om att kommunen ska 
frigöra mark för medborgarodling, daterat 3 maj 2022, som eget och överlämnar det till 
förslagsställaren. 

 

Sammanfattning 
Den 28 september 2021 inkom medborgarförslag till Heby kommun angående att kommunen ska 
frigöra mark för medborgarodling. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut (Kf § 83/2021). I medborgarförslaget 
föreslås att kommunen ska frigöra mark för medborgarodling för att ta ett steg närmare och 
möjliggöra närodling på individnivå. 

Heby kommun tackar för förslaget gällande att kommunen ska frigöra mark för medborgarodling. 
Kommunen uppskattar att det finns intresse från kommunens invånare gällande 
medborgarodling som bidrar till att fler markområden för medborgare finns tillgängliga för de 
invånare som inte har möjlighet till att odla i anslutning till hemmet. 

Kommunen planerar för att göra en analys om det bland kommunens invånare finns ett större 
intresse av att kommunen upplåter mark för medborgarodling. Om det finns ett intresse för 
medborgarodling bland kommunens invånare behöver kommunen se över om och var i 
kommunen det i så fall finns lämplig mark för ändamålet medborgarodling. 

I dagsläget är det inte aktuellt med att frigöra mark för medborgarodling. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 3 maj 2022. 
Medborgarförslag: Kommunen frigör mark för medborgarodling. 

 
 

Delges 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige 
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Sbn § 48 Dnr SBN/2021:24 237 

Svar på medborgarförslag: Skyltar om lediga tomter vid väg 56 
i Tärnsjö 
Beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden antar svar på medborgarförslaget om att kommunen ska 
skylta om lediga tomter vid väg 56 i Tärnsjö, daterat 3 maj 2022, som sitt eget och 
överlämnar det till förslagsställaren. 

 

Sammanfattning 
Den 13 april 2021 inkom medborgarförslaget Skyltar om lediga tomter vid väg 56 i Tärnsjö. 
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för 
beredning och beslut (Kf § 34/2021). Förslaget innebär att kommunen vid väg 56 i Tärnsjö ska 
marknadsföra de byggklara tomter som finns i Tärnsjö.   

Heby kommun tackar för förslaget om att kommunen ska stätta upp skyltar vid väg 56 för att 
marknadsföra kommunens lediga villatomter i Tärnsjö. Kommunen uppskattar att det finns 
intresse från kommunens invånare gällande förbättringar i marknadsföring som bidrar till att 
locka fler invånare till Tärnsjö. 

Heby kommun arbetar ständigt med att förbättra marknadsföringen av kommunen, däribland 
försäljningsarbetet av lediga villatomter i Heby kommun. Kommunen har på den kommunala 
hemsidan sedan december 2021 en interaktiv karta som redovisar lediga villatomter. Kommunen 
har även inlett ett samarbete med en fastighetsmäklare som marknadsför villatomter bland annat 
via Hemnet. 

I dagsläget undersöker mark- och planeringsenheten om det är möjligt att sätta upp skyltar vid 
väg 56 i Tärnsjö för marknadsföring av villatomterna i Tärnsjö. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 3 maj 2022.  
Medborgarförslag: Skyltar om lediga tomter vid väg 56 i Tärnsjö. 

 
Delges 
Förslagsställaren  
Kommunfullmäktige 
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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. 

Heby kommun
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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 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:9
HandlingsId: 2022:1407
Datum: 2022-06-08



 
 

 

 

 

 

 

Heby kommun – en växande landsbygdskommun med 
närhet, trygghet och livskvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

Mål och budget 2023, plan 2024-2025  
Kommunfullmäktige 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

  

Heby kommun
Dnr: KS/2022:9
HandlingsId: 2022:1408
Datum: 2022-06-08



Kommunfullmäktige, Mål och budget 2023, plan 2024-2025 2(49)

Innehållsförteckning 
Mål och Budget - Heby kommuns främsta styrdokument ........................................................4 

Politisk plattform för perioden ................................................................................................5 

Så styrs Heby kommun ............................................................................................................6 

Organisation- nämnder och förvaltningar .......................................................................................................6 

Styrmodell och styrkedja ................................................................................................................................8 

Regler för budgetering och uppföljning ..........................................................................................................9 

Förutsättningar inför planperioden 2022-2024 ......................................................................11 

Planeringsdirektiv och omvärldsanalys för mål och budget 2022 ..................................................................11 

Befolkningsutveckling ...................................................................................................................................12 

Budgetförutsättningar ..................................................................................................................................12 

Kommunens prioriterade utvecklingsområden ......................................................................15 

Inriktningar för alla nämnder och bolag ........................................................................................................15 

Finansiella mål .............................................................................................................................................15 

Nämndernas planering och ekonomiska ramar ......................................................................16 

Kommunfullmäktige .....................................................................................................................................16 

Revisionen ....................................................................................................................................................16 

Kommunstyrelsen ........................................................................................................................................17 

Vård- och omsorgsnämnden .........................................................................................................................20 

Kultur- och fritidsnämnden ...........................................................................................................................26 

Samhällsbyggnadsnämnden .........................................................................................................................28 

Bygg- och miljönämnden ..............................................................................................................................37 

Utbildningsnämnden ....................................................................................................................................37 

Valnämnden .................................................................................................................................................43 

Koncernbolagets planering och budgetramar ........................................................................44 

Investeringsbudget .......................................................................................................................................44 

Ekonomisk sammanställning, miljoner kronor .......................................................................45 

Driftsbudget .................................................................................................................................................45 

Finansförvaltningen ......................................................................................................................................45 

Skatter och statsbidrag .................................................................................................................................45 

Resultatbudget .............................................................................................................................................46 

Balansbudget ...............................................................................................................................................46 

Kassaflödesbudget .......................................................................................................................................47 

Investeringsbudget .......................................................................................................................................48 

Ekonomiska nyckeltal ...................................................................................................................................48 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:9
HandlingsId: 2022:1408
Datum: 2022-06-08



Kommunfullmäktige, Mål och budget 2023, plan 2024-2025 3(49)

  Heby kommun
Dnr: KS/2022:9
HandlingsId: 2022:1408
Datum: 2022-06-08



Kommunfullmäktige, Mål och budget 2023, plan 2024-2025 4(49)

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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Så styrs Heby kommun 

Organisation- nämnder och förvaltningar 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige är den kommunala motsvarigheten till riksdagen och därmed kommunens högsta 
beslutande organ. Fullmäktige bestämmer själv hur många ledamöter fullmäktige ska bestå av, men 
kommunallagen 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 
förhållanden 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 
allmänheten 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 
sakkunniga revisorer i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. 
Revisionens 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 
kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet och de kommunala bolagen. 
Styrelsen 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 
kommunstyrelsen 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 
styrelseledamöter 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, 
gemensam 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 
tydligt fokus på nyttan som skapas för våra medborgare och på de som använder våra tjänster. Kommunens 
styrkedja 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, 
organisationer, föreningar och andra samhällsföreträdare. 

Inriktningarna 

Inriktningarna är kommunfullmäktiges styrning av kommunens verksamhet och tar sin utgångspunkt i 
kommunens vision. Inriktningarna är av långsiktig karaktär och pekar ut de övergripande områden som är 
prioriterade 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 
effektmålen 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 dessa områden. Vilka nämnder som omfattas av ett gemensamt effektmål beror på målets innehåll. 
Nämnderna och styrelsen anger mått för effektmålen utifrån vad som utgör vardera parts bidrag i den 
gemensamma strävan mot målets uppfyllande. 
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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 
besluten. 

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 
företag 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 
bidra 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 
uppföljning av både verksamhet och ekonomi. 

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

Utökning av ram medges i princip inte under löpande budgetår. 
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Ekonomistyrregel 

Tillgängliga resurser är ram för möjlig verksamhet. Verksamheten ska således bedrivas inom befintligt 
finansiellt 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 fullt ut för att utforma verksamheten inom 
beslutade ramar. 

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

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

Budgetuppföljning 

Alla i Heby kommuns organisation som genom beslut eller avtal, tilldelats verksamhets- eller ekonomiskt 
ansvar 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 
beräknade 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 den sammanställda redovisningen kommunen upprättar enligt den kommunala 
bokförings- och redovisningslagen. 

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 
årsredovisning kommer det slutliga investeringsbeloppet som flyttas över att beslutas. 
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Förutsättningar inför planperioden 2022-2024 

Planeringsdirektiv och omvärldsanalys för mål och budget 2022 

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. 

 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. 

Befolkningsutveckling 

Kommunen har inför mål och budget 2023 till 2025 tagit fram en ny befolkningsprognos som omfattar 
perioden 2021 till 2040. Prognosen utgår från befolkningsutfall per 31 december 2021 och omfattar ett 
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underlag som sorterar på olika åldersintervall, kön och geografisk fördelning på tätort och glesbygd. Den 
aktuella prognosen bygger på antaganden om inflyttning och omflyttning, födelsetal och avlidna, 
bostadsbyggande etcetera 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 
förväntas 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 
planeringen. 

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 
invånare 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 

  

Budgetförutsättningar 

Prognos 2022 
Kommunens prognostiserade årsresultat uppgår till 37,5 miljoner kronor för 2022 utifrån den prognos som 
upprättats i kvartalsrapporten efter årets första tre månader. 

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

Politiska satsningar 
Investeringar för hållbar tillväxt i kommunkoncernen uppgår till ungefär 370 miljoner kronor för budget- 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. 
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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 
öppenvårdsverksamhet 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 kommunen används optimalt och på ett kostnadseffektivt sätt. Nödvändiga 
politiska beslut förväntas fattas under 2022. 

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 
förutsättningar för genomförd skolgång och en etablering på arbetsmarknaden. En förstärkning med 0,3 
miljoner kronor föreslås.  I ramarna för 2023 till 2025 finns 4,3 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. Därutöver tillförs 0,3 miljoner kronor för den mindre del av tillkommande hyreskostnad 
som förväntas genom ny förskola/skola som planläggs till senare delen av 2023. 

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 2023 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 
simhallen 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 
prognosen från Sveriges kommuner och regioner, SKR, per den 28 april använts. Vid beräkning av 
skatteunderlaget antas att befolkningen ökar med 100 personer per år, antagandet är mer försiktigt än den 
befolkningsprognos som är framtaget till stöd för verksamhetsmässiga volymökningar. En förändring med 10 
personer motsvarar cirka 0,7 miljoner kronor. 

Skatteunderlagsprognosen vilar på ett samhällsekonomiskt scenario där nuläget präglas av den kritiska 
omvärldssituationen, en hög inflationstakt och stigande räntor. SKR bedömer dock att det kommer att ske en 
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fortsatt återhämtning av den svenska konjunkturen under 2022 och 2023. 

Ramtilldelning 
Vid beräkning av nämndernas ramar har den budgeterade kostnadsnivån för 2022 använts som 
utgångspunkt. 

Pris och löneökningskompensation 
Samtliga verksamheter har fått pris- och löneökningskompensation enligt prisindex för kommunal 
verksamhet, PKV, för 2023 3,4 procent, 2024, 2,7 procent och 2025 2,7 procent. För år 2023 är PKV 5,0 
procent enligt uppgift från SKR den 28 april. Den höga nivån på PKV för 2023 förklaras främst av det nya 
avgiftsbestämda pensionsavtalet. Verksamheterna kompenseras för denna del genom höjt PO-pålägg. 

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. Övriga verksamheter får en 
volymkompensation motsvarande en befolkningsökning om 75 personer. Verksamheterna 
Funktionsvariation, LSS, försörjningsstöd, Individ och familjeomsorg samt samhällsbyggnad bedöms ha en 
högre volymförändring än befolkningsprognos vilket har justerats i ramarna. Totalt för Vård och 
omsorgsnämnden motsvarar den extra volymökning 2,3 miljoner kronor och Samhällsbyggnadsnämnden 0,3 
miljoner kronor för nya gators drift samt kapitalkostnader årligen. 

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

Pensionskostnader 
Som underlag för beräkning av pensionskostnadsutvecklingen har KPA pensionsprognos från april 2022 
använts i den preliminära budgeten. 

Internränta 
Internräntan följer SKRs rekommendationer och fastställs till 1,25 procent för 2023, vilket är 0,25 
procentenheter 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 
kärnverksamhet 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 
Hebygårdar AB. 

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

Balanskravsresultat 
Enligt 11 kap. 10 § LKBR ska uppgifter om årets resultat efter balanskravsjusteringar och 
balanskravsresultatet 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. 
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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 

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

klimatanpassat 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 styr mot stärkt balansräkning 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 
budgeteras 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 3,0 procent 
 2024 2,8 procent 
 2025 2,4 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 3,4 procent, nettokostnadsutvecklingen 6,4 procent, jämfört med 
delårsrapportens helårsprognos 

 2024 skatteutvecklingen 4,5 procent, nettokostnadsutvecklingen 3,5 procent 
 2025 skatteutvecklingen 3,3 procent, nettokostnadsutvecklingen 2,0 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 
en ökning sker årligen mot ett medeltal för jämförbara kommuner. 

 2023 xx procent 
 2024 xx procent 
 2025 xx 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 24 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 
kommunala verksamheten och styr kommunstyrelsen, kommunens nämnder och bolag. Kommunfullmäktige 
fördelar anslagen till kommunstyrelsen och nämnderna. 

Driftsbudget 

Härledning ekonomisk ram Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

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

Sänkt 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 
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs 
inom kommunstyrelsen och nämnderna är tillräcklig. 

Driftsbudget 

Härledning ekonomisk ram Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

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

Sänkt 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 

Förvaltningen har haft att ta ställning till tillkommande budgetposter som härrör från nya lagkrav, 
volymökningar utöver befolkningsutveckling samt sådant som är angeläget för att arbeta i linje med 
planeringsdirektivet. 

I korthet föreslår förvaltningen 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 miljoner kronor 

Förvaltningen har även tagit ställning till dessa förslag, som inte prioriterats: 

 Beredskap och säkerhetsarbete inklusive informationssäkerhet, 0,55 miljoner kronor 
 Kompetensförsörjning, samordnad satsning på detta område, 0,15 miljoner kronor 
 Sociala investeringar, nivåhöjande, 0,3 miljoner kronor 
 Arbetsmarknadsinsatser för att minska behov av försörjningsstöd genom enkla jobb i kommunen, 

nivåhöjande, 1,2 miljoner kronor 

Förvaltningen föreslår att dessa poster prioriteras 2024 

 Samsoursing, 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  

Förvaltningen föreslår att dessa poster prioriteras 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 
kommer varje kommun utsättas för påfrestningar av olika slag som gör att drift av samhällsviktig verksamhet 
försvåras. Det kan handla om brist på personal, samhällsstörningar, brist på el eller vatten eller att kritiska 
verksamhetssystem försätts ur bruk. Kommunstyrelsen behöver förbättra sin förmåga att leverera 
samhällsviktig 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 
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mognad som visade på en stor utvecklingspotential. 

Kompetensförsörjning är fortsatt en utmaning för offentlig verksamhet. I Heby kommun arbetar vi idag med 
detta i verksamheterna, utan 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 gemensam planering 
komma på plats. 

Återge de punkter som lyftes i WS: kompetensförsörjning, exploateringsingenjör, med mera. 

Social hållbarhet 

I syfte att motverka högre kostnader för försörjningsstöd, har kommunen sedan en tid samarbetat tätare 
mellan budget- och skuldrådgivning och försörjningsstöd. i och med det fångas individer tidigare, innan 
problemen 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 
verksamheter för arbetstagare som idag står långt från arbetsmarknaden. Kostnaden för en sådan anställning 
understiger 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 
individ- 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. För att fortsatt kunna utveckla den 
här typen av gemensamma projekt föreslås att den sociala investeringsfonden förstärks något under 2023. 

  

Ekonomisk ram 

Kommunstyrelsen 

Härledning ekonomisk ram Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Nettokostnadsram föregående år -78,2 -81,7 -85,4 -85,6 

Höjt 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 -0,5 -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 -2,1 0,8 0,0 

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

Nettokostnadsram -81,7 -85,4 -85,6 -86,6 

     

Specificering Plan 2022 Plan 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   
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Härledning ekonomisk ram Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Kapellvägen  0,0 -0,2 0,2 

Myggbekäpning  -0,6   

visselblåsarfunktion  -0,1   

Budget och skuld  -0,3   

Ekonomi/inköpssystem  -0,2   

Kompetensförsörjningsstrateg   -0,15  

E-plattform   -0,15  

Utvecklingsmedel 

Härledning ekonomisk ram Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

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

Sänkt 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 

Sänkt 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 -0,3 0,0 0,0 

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

Nettokostnadsram -4,0 -4,3 -4,3 -4,3 

     

Specificering Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Politisk satsning     

Utökad satsning IFO -1,0 -0,3   

  

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 
gemensamma 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 
extern drift behöver konkurrensutsättning ske med jämna mellanrum, med risk för återkommande flyttar 
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 det utfaller inte inom kommunstyrelsen. Arbetet med 
sociala investeringar är något som samordnas av kommunstyrelsens förvaltning, och som också 
budgetmässigt ligger under kommunstyrelsen. Det finns behov av att öka ramen för sociala investeringar 
något under 2023, för att rymma hela portalen för livslångt lärande. Alternativet är att man minskar ned 
portalen något. 
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Investeringsbudget 

Vård- och omsorgsnämnden 

Nämndens prioriteringar 

Nämndens prioriteringar 

 Nämnden ser Kompetensförsörjningen som en viktig prioritering utifrån den demografiska 
utmaningen med en växande andel av befolkningen som är äldre och en minskande andel personer i 
arbetsför 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 
medarbetare inom samtliga områden. 

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

 Barns och ungas trygghet och psykiska hälsa behöver ur ett längre hållbart perspektiv särskilt 
uppmärksammas. 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 
relationer. 

 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 

Förvaltningen ser att nämnden tar höjd för att klara sitt uppdrag genom ovanstående prioriteringar. 

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 
kommun. Det gäller både hot och våld i nära relationer, psykisk ohälsa och arbetslöshet. Antalet hushåll med 
försörjningsstöd 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. 

Förvaltningen 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 
för 11,5 miljoner kronor. Övriga kostnader är relaterade till volymökningar. 

Utöver de faktiska kostnaderna finns önskvärda kostnader att överväga för att uppnå nämndens 
prioriteringar. 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 
förbrukningsmaterial 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 
gruppbostäder LSS, utökad daglig verksamhet LSS samt gruppbostad i egen regi socialpsykiatri kan bli 
aktuellt. Ledningsfunktionen inom äldreomsorgen behöver sannolikt utökas och verksamhetsstöd inom 
digitalisering/utveckling 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 
försörjningsstöd. Ett omfattande genomlysningsarbete är genomfört där vi identifierat både internt arbete 
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med ledning/styrning samt förnyade arbetssätt med intern samverkan för att både kvalitet och 
kostnadseffektivitet. Arbetet 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 
gymnasiebehörighet, höga sjukskrivningstal i Heby kommun mm. 

Familjerättsenheten  

Familjerättsenheten består av 1,0 tjänst. När det gäller familjerättsliga ärenden som inkommer från 
domstolen om utredning av vårdnad, boende och umgänge samt domstolsinitierade samarbetssamtal finns 
uttalat från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) att det ska vara två 
familjerättssekreterare som tillsammans 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 
samförståndslösningar. 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 kostnadsfria, är lagda på kommunernas familjerättsenheter. 

Handläggning med inriktning socialpsykiatri 

Idag utförs handläggning med inriktning socialpsykiatri av 1,0 handläggare. Antalet inkommande 
ansökningar 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 
insats 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 
samverkansavtalet som gör gällande att Barnahus ska bemannas av två samordnare. En anställd av länets 
socialtjänster och en anställd av polisen. 
Alla kommuner i länet rapporterar nu ett ökat inflöde av våldsärenden, vilket även Barnahus märker av. 
Sedan starten har konsultationer, polisanmälningar och samråd ökat avsevärt. Till det ökade inflödet av 
våldsärenden 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 
internetrelaterad 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. 
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 
Familjerådgivningen. 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 
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Volymerna följs varje månad, räknas med samma nyckeltal, jämförs med trender och prognostiseras 
tillsammans med verksamheten. Behoven äskats med beräkning att åtgärder ger resultat men inte i den 
omfattning som krävs för budget i balans. Ett prognostiserat underskott finns redan under 2022. 
Sannolikheten för att äskat budgetbehov 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 
bedöms därmed behövas redan under 2023. 

Rehabassistent 

Förvaltningens rehabverksamhet är en viktig rehabiliterade och förebyggande verksamhet. Det är en liten 
verksamhet 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 arbetsuppgifter 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 ej 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 
förvaltningsrätten 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 övrigt 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 
yrkesgruppen är attraktiv och svårrekryterad. Mindre stöd till personal samt risk för mer personalinsatser då 
patienter inte får rehabilitering i tillräcklig omfattning. 

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

Kostnadsbehov – 12,34 miljoner kronor 

 Lövsta, vård- och omsorgsboende, 11,49 miljoner kronor 
 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 
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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 
behöver 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 boendetiden, svårigheten att kunna tillsätta all frånvaro med vikarier påverkar också 
arbetsmiljön. Höga sjukskrivningstal 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 
mellan 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 samordnade 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 
anställda inom Kultur- och fritidsenheten men arbeta nära både skola och socialtjänst och kunna möta 
ungdomarna 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 
sysselsättning 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 
personer 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 
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 
familjecentraler 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 
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avtalssamverkan 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 
påverka 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 -416,3 -433,0 

Höjt PO 0,0 -2,2 0,0 0,0 

Pris- och löneuppräkning -7,4 -13,0 -11,2 -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 -23,3 -7,5 0,0 

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

Nettokostnadsram -382,3 -416,3 -433,0 -440,7 

     

Specificering Plan 2022 Plan 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    

     

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   
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Härledning ekonomisk ram Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

1,0 åa myndighetsutövning socialpsykiatrin  -0,63   

1,0 åa Hälso-sjukvård  0,35   

Förbrukningsmaterioal  -0,5   

0,5 åa 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 
visar 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 
organisation 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 förvaltningens analyser, externa analys 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 
säkerställa 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 
förväntas 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. 
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 
förvaltningen 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 
verksamheten. 
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Utmaningen blir också att motverka ökning av volymerna av insatser samt hitta alternativa former för 
utförande av insatser där både förebyggande åtgärder och digitala lösningar blir viktiga faktorer för att klara 
uppdraget. 

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

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 
kommunen att avslå. 

Resultatförbättrande åtgärder 

Åtgärder för planperioden utifrån förvaltningens analyser och prognoser: 

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

I förvaltningen finns i stort sett endast lagstyrd verksamhet. Förvaltningen kommer systematiskt att arbeta 
vidare för att ha en kostnadseffektiv verksamhet. 

Investeringsbudget 

Kultur- och fritidsnämnden 

Nämndens prioriteringar 

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

Det handlar alltså både om att göra Heby Kommun attraktiv och att förbättra den sociala situationen för 
kommunens invånare. 

Här nedan presenteras kort våra budgetkorrigeringar; 

Arena 
Ökade kostnader med anledning av beslutet att reparera bassängen och samtidigt bygga en ny 
landningsbassäng 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 
kronor 

WiFi bibliotek  
Under året har ett öppet nätverk installerats på samtliga bibliotek för att vi ska kunna uppfylla lagens 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 
forskningsresultat och rapporter stärker bilden av att rörelse och meningsfull fritid gör skillnad och att 
utanförskap 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 
rekryteras personal med placering i Norr/Östervåla. Kostnad 0,5 miljoner kronor. I det reviderade förslaget 
har vi dragit ner kostnaden till 0,4 miljoner kronor och löser behovet med deltidsanställda. 

Omvandla musikskolan till kulturskola 
För att kunna genomföra en uppgradering av musikskolan till kulturskola behövs en breddning av utbudet. 
Förvaltningen har föreslagit att en ny tjänst skall inrättas på musikskolan som täcker in en ny 
undervisningsform, kostnaden är beräknad till 0,5 miljoner kronor. I det reviderade förslaget har denna post 
minskats till 0,3 miljoner kronor och i stället för att inrätta en tjänst används medlen till inköp av specifika 
kurser/projekt. Det innebär ändå att vi kan uppgradera musikskolan till en kulturskola. 
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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 
arbets- och karriärmöjligheter, boendemiljö, närhet till familj och vänner, fritidsmöjligheter samt utbudet av 
kultur och nöjen (PM 2014:13 Tillväxtanalys). Det innebär att just den verksamhet som Kultur & 
Fritidsnämnden ansvarar för är av största 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 utifrån människan, miljön och ekonomin. 

Social hållbarhet 

Hälsoläget 

Regionen 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 och även färre vuxna som äter enligt daglig rekommendation 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 med 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 
något större utsträckning riskbruk jämfört med länet. När det gäller barn och unga har flickor i större 
utsträckning har provat alkohol redan från åk 7 än pojkar och även större andel som provat alkohol jämfört 
med 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 kommunen dåligt till i aktivitetstillfällen för unga t ex inom idrottsverksamheten. Tittar men 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 -33,5 -33,9 

Höjt 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 
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Härledning ekonomisk ram Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Omfördelning 0,3 0,0 0,0 0,0 

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

Förvaltningens förslag 0,0 -0,6 0,0 0,0 

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

Nettokostnadsram -32,3 -33,5 -33,9 -34,3 

     

Specificering Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Omfördelning     

Kommunikatör till Ks 0,3    

     

Politisk satsning     

Musikskolan -0,4    

Personal för ungdom och 
integrationsverksamhet -1,0    

Hyra Heby Arena /simhall  0,59   

  

Sänk kostnader/motverka höga kostnadsnivåer för planperioden 

Möjliga omprioriteringar: 

 Upphandla alternativ utförare av Gym (simhall) Heby Arena 
 Skapa en lösning för vaktmästarna att inte behöva arbeta kvällar på Lunda sporthall 

o Bokningssystem, nytt reningsverk mm 
 Förändra inriktning på biblioteket Tärnsjö, aktivitetshus drivet av föreningar, samarbete, 

medborgarservice 

Investeringsbudget 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Nämndens prioriteringar 

Nedan presenteras förvaltningens förslag för att klara 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 
"Arbetsledning exploatering" finansieras inom ram. Annars behövs en ytterligare ramökning. 

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

Ökade driftkostnader kopplade till tillväxt 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:9
HandlingsId: 2022:1408
Datum: 2022-06-08



Kommunfullmäktige, Mål och budget 2023, plan 2024-2025 29(49)

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. 
Nettoeffekten redovisas nedan: 

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

Belopp 0,384 

År 2023 

Kommentar Permanent utökning. 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. Beslut fattat i Samhällsbyggnadsnämnden 12 oktober 2021 och Kommunstyrelsen 9 
november 2021. Se bilaga 1.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 byggnader 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 inom ett område på tolv meter från Stationsvägen eller Skolgatan. För pågående planarbete DP 376 
Kv. Tegelmästaren Heby där Hebygårdar är planintressent och som beräknas inrymma 45 lägenheter medför 
den tillståndspliktiga zonen svårigheter med förverkligandet av planen då huskroppen skulle hamna inom 
tolv meter 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 
skolan. 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 skolan på ett tryggt och säkert sätt. 

Ökad driftskostnad för nya allmänna platser (netto) 

Belopp 0,075-0,26 miljoner kronor 

År 2023 0,075 miljoner kronor, år 2024, 0,26 miljoner kronor, år 2025, 0,0 miljoner kronor 

Kommentar Permanent utökning. 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 (netto) 

Belopp 0,34 miljoner kronor 

År 2023 

Kommentar Permanent utökning. 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 
budget 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 
verksamheter. 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 användas för att täcka de ökade kapitalkostnaderna när budgeten läggs. 

Arbetsledning exploatering 
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Belopp 0,7 miljoner kronor 

År 2023 

Kommentar Permanent utökning. 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 
exploateringarna genomförs på ett hållbar och effektivt sätt för att inte risker framtida underhållskostnader 
eller t.o.m ersättningsskyldighet. En ny tjänst som samordnare/arbetsledare i anläggningsskedet av en 
exploatering behöver därför tillsättas. Förändrade redovisningsprinciper som möjliggör att egen personals 
tid redovisas 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 
åtgärder 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. 

Lekmiljöer och allmänna platser 

Belopp 0,15 miljoner kronor 

År 2023, 2024, 2025 

Kommentar Tillfällig utökning 

Konsekvensanalys av att inte tillgodose behov 

Förslaget på tillfällig utökning innebär att vi i framtiden kommer att ha säkra och attraktiva och hållbara 
lekmiljöer 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 
attraktivitet med lekplatser som inte sköts som de borde. 

Drift Östa naturreservat 

Belopp 0,1 miljoner kronor 

År 2023 

Kommentar Permanent utökning 

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 
säkerheten kan garanteras och planering genomföras för reinvestering och underhåll. Träbron i Östervåla vid 
Fredsgatan och en bro vid Industrivägen i Heby behöver också undersökas djupare. Sedan tidigare vet vi att 
de flesta av broarna har brister på räcken. 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 är föråldrat och 
behöver omgående bytas ut och moderniseras. För själva 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 
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Belopp 0,2 miljoner kronor 

År 2023 

Kommentar Tillfällig utökning 

Konsekvensanalys av att inte tillgodose behov 

En besiktning måste genomföras för att säkerställa säkerheten och blir det ingen fortsatt utredning så 
behöver 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 

Belopp 0,05 miljoner kronor 

År 2023 

Kommentar 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 
miljökvalitetsnormer 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 miljökvalitetsnormer 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 revideras, ansvar och drift kring sjösänkningsfrågor säkras och i samverkan med andra kommuner ser 
Heby behov 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 
energiplanering 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 energiplanen. Energiplanen tas fram internt och för att få expertkunskap kring underlag till 
energiplan och effektbehov behöver nämnden medel för utredningar. 

Vattenstrategiskt arbete - utredningar 

Belopp 0,25-0,4 miljoner kronor 

År 2023 0,0 miljoner kronor, år 2024, 0,4 miljoner kronor, år 2025, 0,25 miljoner kronor 

Kommentar tillfällig utökning för utredningar 

Vattenstrategiskt arbete – tjänst halvtid 

Belopp 0,35 miljoner kronor 

År 2023, 0,15 miljoner kronor, år 2024, 0,35 miljoner kronor, år 2025, 0,35 miljoner kronor 

Kommentar tillfällig utökning PL 

Konsekvensanalys av att inte tillgodose behov 

Heby kommun behöver prioritera det vattenstrategiska arbetet för att leva upp EU’s vattendirektiv och nå 
miljökvalitetsnormer samt andra lagar. Vi kan inte heller delta i olika projekt med andra kommuner t ex 
Tämnarens 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 

Belopp 0,2 miljoner kronor 
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År 2023 

Kommentar Tillfällig utökning för utredningar 

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 
kostnader för grönyteskötsel och snöröjning. Ökade kostnader för livsmedel redovisas på vård- och 
omsorgsnämnden 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. Tillsammans 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 
hållbart växande region och En nyskapande region. Nämndens prioriteringar och effektmål taktar väl in i 
framförallt 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. 
Förutom att det innebär stora möjligheter för invånarna som redan bor i kommunen med fiske, vandring och 
annat friluftsliv så lockar våra naturområden också besökare från andra delar av Sverige och även 
internationella besökare. Under 2022 gör nämnden en extra satsning för upprustning av reservatet. 
Driftsbudgeten behöver också ökas permanent både på grund av både ökat antal besökare och högre priser 
när det gäller sophämtning, 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 
tätortsnära 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 
verksamheter. Detta görs genom att ha en god dialog med näringslivet och genom att så långt det är möjligt 
försöka 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 
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 
kommunikation a och o. 

På en mer operativ nivå har förvaltningen arbetat med förbättringar på hemsidan under ”tomt och 
markförsäljning” med en tydligare info om vad som gäller olika typer av markköp. Förvaltningen har haft 
flera dukat bord möten och fått positiv respons gällande konceptet. Ett nytt industriområde håller på att tas 
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fram i Heby där det kommer finnas färdiga industritomter till salu. 

Agenda 2030 med fokus vatten, energi och klimat 
Både lokalt, nationellt och internationellt ställs ökade krav och förväntningar på att kommunens 
verksamheter ska drivas mer hållbart och att kommunen ska stå i fronten när det gäller hållbarhetsarbetet 
inom kommunens 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 
tillsammans 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 avfallsplan inom Vafab med flera miljömål. Detta innebär att en intensifiering behöver ske inom 
samtliga nämnder 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 
miljökvalitetsnormer 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 miljökvalitetsnormer 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 revideras, ansvar och drift kring sjösänkningsfrågor säkras och i samverkan med andra kommuner ser 
Heby behov 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 
framgångsrikt. I nästa steg behöver nuvarande vattentäkter och framtida prioriterade vattenresurser 
skyddas bland annat genom fastslagna vattenskyddsområden. Detta arbete pågår mellan kommunen och 
Länsstyrelsen. En förstärkning av en vatten-strateg har skett inom Tekniska 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 
kraftigt 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 översyn behöver också genomföras om var i kommunen belysning ska finnas kvar. Beslut behöver fattas 
både kring driftsform och ägande. I investeringsbudgeten har 12 miljoner kronor avsatts för reinvestering av 
gatubelysningen under år 2023-2026. Investerings arbetet påbörjas 2022. 

Nämnden har stor fokus på att öka trafiksäkerheten i kommunen genom att bland annat se över 
hastighetsbegränsningar, stoppförbud och nämnden har även på prov ett år anlitat parkeringsvakter. Arbetet 
fortsätter under planperioden och ett särskilt fokus kommer också läggas på befintliga broar som används för 
biltrafik 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 är 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 
därigenom säkra kompetensförsörjningen i framtiden. Nämnden har utmaningar inom samtliga 
verksamheter för att säkerställa kompetensförsörjning. 

Digitalisering 

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 
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också för nämndens egna exploateringar. Inom nämndens ansvarsområde sker en fortsatt digitalisering 
framför allt med olika E-tjänster. Den digitala mognaden hos befolkningen innebär ökade förväntningar på att 
kommunen tillhandahåller modernt stöd och moderna tjänster. Heby. Internt kan också effektiviseringar 
genomföras t ex inom kostverksamheten för att effektivisering intern administration mellan skola och 
förskola i samband 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 
antingen 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 
tillvaratas 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, 
arbetspendling, fritidsaktiviteter m.m. 

  

Goda, nyttiga, trivsamma och hållbara måltider  

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

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. 
Utbildningsnämnden 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 lokalkostnaden 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 
samtidigt 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 
omsorgsnämnden. 

Ekonomisk ram 

Härledning ekonomisk ram Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Nettokostnadsram föregående år -21,4 -22,0 -23,7 -23,7 

Höjt 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 0,3 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 -23,7 -23,7 -24,0 

     

Specificering Plan 2022 Plan 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   

     

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 
nuvarande ram genom effektivisering och omprioritering men vi ser att en förstärkning behöver göras inom 
framför 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 
attraktivitet och tillväxt kan fortsätta parallellt med att effektiviseringar genomförs. Att möjliggöra för nya 
bostäder och för näringslivet i övriga att expandera är nämndens viktigaste uppdrag för att påverka 
kommunens ekonomi i positiv riktning. 

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

Heby kommun har relativt få invånare på en stor geografisk yta med flera tätorter där det bor ungefär lika 
många invånare. Idag finns flera relativt små enheter med kommunal service (skola, förskola, vård- och 
omsorgsboende, kök, bibliotek osv) i de olika orterna. Inom flera verksamheter upplever man svårigheter att 
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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 
kommunala enheter på de olika orterna. 

Nedan redogörs för de åtgärder, som bedöms ge störst positiv ekonomisk effekt för kommunen, och som 
ligger 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 
arbetstillfällen och därigenom mer skatteintäkter. (Sbn, Ks) 

I planeringsdirektiven framgår att kommunens verksamheter ska ha en kostnadsnivå som motsvarar en 
kostnadseffektiv verksamhet samt att 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 förutsättning. För samhällsbyggnadsnämndens verksamheter finns det lite och ofta 
bristfällig statistik 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 
jämförbara 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 
beskrivning över de åtgärder som har genomförts, pågår eller ska genomföras för att nämnden ska klara sina 
effektiviseringskrav. 

 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 

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

fakturering 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 

Bygg- och miljönämnden 

Nämndens prioriteringar 

Ekonomisk ram 

Härledning ekonomisk ram Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

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

Höjt 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 Plan 2022 Plan 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 
statsbidrag och förändras detta måste ytterligare justeringar ske i verksamheten. Kontinuerliga 
utvärderingar 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. 
Utbildningsnämndens 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 
kommande hösttermin. Kostnadsökningen beror på fler faktorer, dels en generell höjning av skolpeng och 
dels att det dom senaste åren synts en ökad kostnad för anpassad gymnasieutbildning beroende på elevens 
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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 7000 kr och den högsta 26000 kr. 

Andelen elever som väljer dyrare gymnasielinjer har de tre senaste åren ökat. Med dyrare menas i detta fall 
linjer som kostar mer än 9000 kronor per månad. Generellt kan man säga att högskoleförberedande 
gymnasielinjer med teoretisk inriktning oftast har ett pris på under 9000 kronor per månad och att 
yrkesinriktade program oftast prissätts över 9000 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 
Procent 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 
volymkompensation som är nödvändig har förvaltningen valt att räkna på 5 elever (enligt uppgift från rektor 
för grundsärskolan) 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 
arbetssätt 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 
yrkesgrupper 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 fler ansvar. 

Att arbeta mer tillsammans både inom förvaltning och över förvaltningsgränserna är nödvändigt för att 
utveckla organisationen och bygga en verksamhet som är kostnadseffektiv, likvärdig och håller en hög 
pedagogisk 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 arbeta 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 
kostnader för elevhälsa i RS ingår kostnad för skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och skolkurator. 

Enligt skollagen[1] ska elevhälsa finnas för elever i 

 förskoleklassen 
 grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan 
 gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 

För att skapa utökade möjligheter till att elevhälsans förebyggande och främjande arbete behöver denna 
utökas 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 
specialpedagog 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 
förutsättningar på lång sikt ser förvaltningen det som nödvändigt att det tillsätts ytterligare en 
specialpedagog i förskolan (utöver den som idag finansieras av statsbidrag). 

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

Ett led i att öka det förvaltningsövergripande arbetet är den sociala investeringsfonden. Även denna 
förväntas bidra till att öka samverkan och insatser kopplade till barn och ungas mående. Det långsiktiga och 
gemensamma 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 avtalssamverkan 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 
behov 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 
särskilda 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 
vuxenutbildningen tillhandahålla en sammanhållen utbildning för de individer som tar del av det 
arbetsmarknadspolitiska 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 
utformningen 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 
eller gymnasial nivå. Även andra insatser som är gynnsamma för elevernas kunskapsutveckling kan ingå i 
utbildningen. 

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 
progression nu återigen efter etableringen och JOBEN hänvisas tillbaka till SFI. Detta är ett krav för att få 
försörjningsstöd och därmed ökar antalet studerande på SFI markant. 

Nytt för vuxenutbildningen är också ett utökat krav på elevhälsa och stöd i undervisningen vilket skapar 
behov 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 
sammanträde 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 
system med mera. Den prognos som arbetas fram av Sweco har under åren reviderats av Heby kommun och 
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 
kompetens 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 
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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. 

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 
förskoleplatser i berört område. Kommunen är skyldig att tillse att behov av förskoleplatser uppfylls inom 
fyra månader. 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 utbildningsförvaltningen har i dagsläget ett samarbete med 
Samhällsbyggnadsförvaltningen gällande projekt som berör nybyggnation av bostäder, men detta samarbete 
behöver utvecklas ytterligare. Detta för att kunna underlätta för respektive nämnd vid planeringen av 
framtida service utbud i samband med byggnation av bostäder. 

Utbildningsnämnden och Heby kommun har ett fortsatt viktigt arbete framför sig för att kunna öka 
matchningen 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 
näringslivsstrateg 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 
yrkesvägledning 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. 

2022 års planerade insatser: 

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

 Ta fram en gemensam plan för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning från 
förskolan 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 
framtiden. 

För att uppnå RUSens 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 medfört 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 
grundskolan, men verksamheten har de senaste åren präglats av ett stort antal chefsbyten och organisationen 
har genomgått flera förändringar i samband med detta. Det finns ett behov av att utveckla en samsyn kring 
specialpedagogiska insatser där målsättningen är att samtliga enheter arbetar likvärdigt. En samordnande 
specialpedagog finns sedan hösten 2019 och antalet skolpsykologer har utökats för att kunna arbeta mer 
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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 behöver säkerställa att alla elever får det stöd de har rätt till och en tätare uppföljning och 
analyser utifrån screeningar 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 förhållningssätt finns dokumenterade. Till detta har lagts en gemensam screeningplan vars 
syfte är att skapa gemensamma 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 
riktlinjer 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 
fritidsnämnden ett gemensamt effektmål rörande barn och ungas psykiska välmående. Detta 
nämndövergripande 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 välbefinnande. 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 samhället 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 -401,0 -418,6 

Höjt 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 -9,2 -7,5 -3,7 

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

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

Nettokostnadsram -380,8 -401,0 -418,6 -432,8 

     

Specificering Plan 2022 Plan 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  -0,4 -4,4  

Harbo förskola/skola   -0,9 -1,8 
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Härledning ekonomisk ram Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Läs o skrivkurs (Lagstadgat stöd)  -0,4   

Språkplikt SFI  -0,7   

Utbildningsplikt (Lagkrav)  -0,3   

Elevhälsa 0,5 åa  -0,4   

Nya utbildningar 0,6 åa  -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 
tillsammans 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 
väldigt olika från år till år gällande vilket förskoleområde som har en budget i balans och den främsta 
förklaringen 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 
(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 
Utbildningsnämndens 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 fortskrider i de kommuner där Heby Kommun köper platser. Exempelvis kan förseningar 
eller särskilda satsningar 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 2022 och 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/praktiskt estetiska ämnen fungerar optimalt. Exempelvis genom att årskurs 5 och 6 får 
heldagar på högstadierna. Detta kan bidra till att bättre fylla tjänster på högstadierna, bättre 
behörighet i undervisningen 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 
åldersblandade grupper (exempelvis genom sammanslagning av förskoleklass och årskurs 1, etc.). 
Målet 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. 
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 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 

Valnämnden 

Nämndens ansvarsområde 

Ekonomisk ram 

Härledning ekonomisk ram Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

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

Sänkt 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 

Investeringsbudget 
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Ekonomisk sammanställning, miljoner kronor 

Driftsbudget 

Styrelse/nämnd Bokslut 
2021 

Budget 
2022 Prognos Budget 

2023 
Plan 

2024 
Plan 

2025 

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

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

Kommunstyrelsen -71,0 -81,7 -83,4 -85,4 -85,6 -86,6 

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

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

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

Vård- och omsorgsnämnden -359,7 -382,3 -383,3 -416,3 -433,0 -440,7 

Kultur- och fritidsnämnden -31,8 -32,3 -32,8 -33,5 -33,9 -34,3 

Samhällsbyggnadsnämnden -21,5 -22,0 -22,0 -23,7 -23,7 -24,0 

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

Utbildningsnämnden -378,2 -380,8 -395,4 -401,0 -418,6 -432,8 

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

Verksamhetens nettokostnad -875,0 -919,6 -936,7 -979,4 -1 015,2 -1 038,9 

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

Verksamhetens netto inkl Mark- o 
Expl -862,1 -919,6 -931,7 -979,4 -1 015,2 -1 038,9 

Finansförvaltningen 

Finansförvaltningen Bokslut 
2021 

Budget 
2022 Prognos Budget 

2023 
Plan 

2024 
Plan 

2025 

KPA pensionskostnader       

Pensioner -51,8 -44,4 -43,6 -62,6 -61,9 -60,4 

       

Lönesatsning 0,0 -0,8 -0,8 -0,8 -1,8 -2,1 

Arbetsgivaravgift -121,4 -130,9 -125,3 -128,2 -132,1 -136,3 

Intern intäkt arbetsgivaravgift 153,7 163,3 156,9 165,6 170,7 176,2 

Internränta 1,2 1,5 1,1 1,5 1,5 1,5 

Citybanan -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

Övriga kostnader -1,3 -0,3 -0,5 -0,3 -0,3 -0,3 

Summa finansförvaltningen -19,9 -11,8 -12,5 -25,0 -24,2 -21,6 

Skatter och statsbidrag 

Enligt SKL 30 september 2021 Bokslut 
2021 

Budget 
2022 Prognos Plan 

2023 
Plan 

2024 
Plan 

2025 

Utdebitering skatt       

Skatteintäkter, prel 635,0 673,8 674,0 711,4 744,2 771,7 

Slutavräkning år -2 2,3 2,7 2,8 0,0 0,0 0,0 

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

Slutavräkning år -0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Summa skatteintäkter 653,4 676,5 684,8 711,4 744,2 771,7 

       

Inkomstutjämning 182,2 193,1 199,4 216,5 220,1 228,7 

Kostnadsutjämning 5,3 11,8 11,7 16,9 25,8 28,4 

Regleringsbidrag/avgift 41,8 35,5 39,4 22,5 22,8 18,6 

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

Summa statsbidrag 267,3 278,7 290,0 296,8 309,6 316,6 

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

Summa statsbidrag och LSS-utjämning 267,2 280,7 291,8 298,8 311,7 318,7 

Summa skatter + statsbidrag 920,5 957,2 976,6 1 010,2 1 055,9 1 090,5 

Resultatbudget 

Resultaträkning Bokslut 
2021 

Budget 
2022 Prognos Budget 

2023 
Plan 

2024 
Plan 

2025 

Verksamhetens intäkter 152,4 128,4 116,8 131,4 134,4 137,5 

Verksamhetens kostnader -1 035,5 -1 052,8 -1 054,3 -1 128,7 -1 166,7 -1 190,9 

Avskrivningar -5,7 -7,1 -6,2 -7,1 -7,1 -7,1 

Verksamhetens nettokostnader -888,8 -931,4 -943,7 -1 004,4 -1 039,4 -1 060,5 

Skatteintäkter 653,4 676,5 684,8 711,4 744,2 771,7 

Generella statsbidrag och utjämning 275,4 280,7 293,6 298,8 311,7 318,7 

Verksamhetens resultat 40,0 25,8 34,7 5,8 16,5 30,0 

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

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

Resultat efter finansiella poster 44,6 31,6 38,5 10,0 18,7 32,2 

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

Årets resultat 44,6 31,6 38,5 10,0 18,7 32,2 

       

Resultatöverskott 4,8 % 3,3 % 3,9 % 1,0 % 1,8 % 3,0 % 

Verksamhetens netto ./. Skatter och 
statsbidrag -95,7 % -97,3 % -96,5 % -99,4 % -98,4 % -97,3 % 

Egenfinansiering av investeringar i 
procent 0,0 % 33,6 % 0,0 % 9,5 % -20,8 % -1,3 % 

Balansbudget 

  Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Materiella anläggningstillgångar       

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar       
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  Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Maskiner och inventarier       

Finansiella anläggningstillgångar       

Summa anläggningstillgångar       

Bidrag till statlig infrastruktur       

Omsättningstillgångar       

Förråd mm       

Fordringar       

Kassa, bank       

Summa omsättningstillgångar       

SUMMA TILLGÅNGAR       

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER       

Eget kapital       

Årets resultat       

Övrigt eget kapital       

Summa eget kapital       

Avsättningar       

Avsättningar för pensioner och 
liknande förpliktelser       

Andra avsättningar       

Skulder       

Långfristiga skulder       

Kortfristiga skulder       

Summa avsättningar och skulder       

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER       

       

Nyckeltal       

Soliditet       

Kassalikviditet       

Rörelsekapital       

Kassaflödesbudget 

Kassaflödesanalys Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN       

Årets resultat       

Utbetalningar för ianspråktagna 
avsättningar       

Justering för ej likviditetspåverkande 
poster       

Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital       

Ökning (-) minskning (+) av       
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Kassaflödesanalys Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

kortfristiga fordringar 

Ökning (-) minskning (+) av förråd mm       

Ökning (-) minskning (+) av 
kortfristiga skulder       

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten       

INVESTERINGSVERKSAMHETEN       

Investering i materiella 
anläggningstillgångar       

Försäljning av materiella 
anläggningstillgångar       

Investering i finansiella 
anläggningstillgångar       

Försäljning av finansiella 
anläggningstillgångar       

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten       

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN       

Nyupptagna lån       

Amortering av skuld       

Ökning av långfristiga fordringar       

Minskning av långfristiga fordringar       

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten       

       

Årets kassaflöde       

Likvida medel vid årets början       

Likvida medel vid periodens slut       

Investeringsbudget 

Ekonomiska nyckeltal 

Fem år i sammandrag Bokslu
t 2020 

Budget 
2021 

Progno
s 2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Antal invånare i skatteprognosen den 1 november 
året innan       

Antal invånare enligt befolkningsprognosen den 31 
december       

Kommunalskatt, kr       

Totala tillgångar per invånare, kr       

Eget kapital per invånare, kr       

Långfristiga skulder per invånare, kr       

Nettokostnad per invånare, kr       

Skatteintäkter & generella statsbidrag per 
invånare, kr       

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och gen 
statsbidrag, i %       
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Fem år i sammandrag Bokslu
t 2020 

Budget 
2021 

Progno
s 2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Eget kapital, miljoner kronor       

Årets resultat, miljoner kronor       

Soliditet (eget kapital i % av totala tillgångar)       

Skuldsättningsgrad (skulder i % av totala tillgångar)       

Pensionsåtagande intjänat innan 1998       

Eget kapital inklusive pensionsåtagande, Mnkr       

Soliditet inklusive pensionsåtagande       
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Dagordning Upplandsstiftelsens stämma 19 maj 2022 
 
 
Datum 19 maj 2022, kl 13-15 
 
§1 Öppnande   
 
§2 Ordförande vid stämman  
Upplandsstiftelsens stadgar anger att Region Uppsalas ombud ska vara ordförande för 
stämman.  
 
§3 Upprop 
 
§4 Val av två justeringspersoner  
 
§5 Godkännanden av dagordning  
 
§6 Frågan om stämman blivit behörigen utlyst 
Kallelsen ska ske enligt de regler som gäller för Region Uppsalas fullmäktige. Praxis för 
fullmäktigemöte är att kallelse sänds senast fyra veckor innan mötet. Kallelse till 
Upplandsstiftelsens stämma sändes ut den 12 april.  
 
§7 Verksamheten 2021 
a) Styrelsens årsberättelse 

Ordförande och vd sammanfattar verksamheten 2021.  
 

b) Revisorernas berättelse 
 
Stämman förslås beslutar  
 
att fastställa årsredovisning för 2021 inklusive resultaträkning för verksamhetsåret 

2021 och balansräkning per 2021-12-31 samt 
 
att årets resultat efter dispositioner av eget kapital, 1 039 tkr, balanseras i ny 

räkning 
 
§8 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen  
I enlighet med revisorernas förslag föreslås stämman besluta.  
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021 
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§10 Val av revisorer 
Stämman föreslår besluta 
att utse Knut Rexed samt Cecilia Forss till Upplandsstiftelsens revisorer för 

verksamhetsåret 2022 
 
§11 Förslag till förändrade stadgar för Upplandsstiftelsen 
Förslag till förändrade stadgar har varit utsänt på remiss till alla medlemmar under 2021. 
Styrelsen föreslå att stämman antar förslaget och att ett andra beslut kommer att ske vid en  
extra stämma under december månad. 
 
Stämman föreslår besluta 
att anta förslaget till förändrade stadgar för Upplandsstiftelsen 
 
§ 12 Rapport från verksamheten 
Presentation av trender och utveckling på friluftsområdet, ”nära natur” samt 50-år jubileet. 
 
Stämman föreslår besluta 
att med godkännande ta informationen till handlingarna 
 
§13 Övriga frågor 
 
§14 Avslutning 
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     2022-05-06 

Förändringar av Upplandsstiftelsens stadgar 
 
Bakgrund 
 
Nuvarande stadgar antogs av Upplandsstiftelsens stämma 2016-12-16 och är gällande från 
2017-01-01. Upplandsstiftelsens styrelse har konstaterat att nuvarande stadgar behöver 
förändras och uppdateras. 
 
Styrelsen har identifierat fyra huvudsakliga områden som bör förändras: 

• Komplettera syftesparagrafen: Folkhälsa/hälsofrämjande med koppling till friluftsliv 
• Se över skrivningar om ändamålsbestämda medel, grundfond och lånerätt 
• Införa vår- respektive höststämma och tydliggöra vad som hör hemma var 
• Diverse språkförbättringar och moderniseringar av begrepp 

 
Kompletterad syftesparagraf 
 
Från 2016 har Upplandsstiftelsens ett uppdrag från medlemmarna att arbete med folkhälsa 
genom friluftsliv. I nuvarande stadgar saknas detta uppdrag. Därför föreslås styrelsen att 
ändamålsparagrafen kompletteras med två nya att-satser: 
 
Föreslagen formulering i §2 
 

 att genom insatser för ökat friluftsliv och naturvård bidra till en bättre folkhälsa 
 

 att verka för att stärka länsinvånarnas möjlighet till naturkontakt och bidra till bättre 
förutsättningar för friluftsliv i hela länet. 

 
Vidare förtydligas begreppet biologisk mångfald i ändamålsparagrafen. 
 
Ändamålsbestämda medel och lånerätt 
 
Upplandsstiftelsens revisorer har i sin granskning påpekat behovet av att förtydliga stadgan 
gällande ändamålsbestämda medel, grundfond och lånerätt. Till årsstämman i maj 2021 
gjordes en PM angående Upplandsstiftelsens ändamålbestämda medel (bifogas). Styrelsens 
slutsats från denna genomgång är att begreppet ändamålsbestämda medel ska återfinnas i 
stadgan, att avsättning ska beslutas av styrelsen samt att användningen begränsas till 
markinköp och icke löpande verksamhet.  
 
Vidare har synpunkter från Region Uppsalas remissvar kring hur föreningens tillgångar 
placeras lagts till. 
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Föreslagen formulering: 
 
§8 Föreningen bör eftersträva att planera verksamheten så att en ekonomisk fond i form av 
ändamålsbestämda medel kan byggas upp. Avsättning till fonden beslutas av styrelsen.  
Dessa medel ska användas till markinköp samt enskilda satsningar och projekt som inte är 
löpande verksamhet. Föreningens tillgångar ska placeras i enlighet med Region Uppsalas 
finanspolicy. 
 
Flera av Upplandsstiftelsens markköp avser naturskogsområden vilka avsatts som 
naturreservat. Eftersom inget skogsbruk får bedrivas där och områdena inte rymmer några 
byggnader så saknar de ekonomiskt värde. I balansräkningen har värdet för dessa områden 
därför skrivits ned till noll. Anskaffningsvärdet för dessa marker är 43 mkr i balansräkningen 
2020-12-31, varav 17,8 mkr är bidrag från bland annat Naturvårdsverket, Världsnaturfonden 
WWF och Riksantikvarieämbetet.  
 
Därför föreslår styrelsen att lånerätten utgår från anskaffningsvärdet, i stället för från det 
bokförda värdet. 
 
Föreslagen formulering: 
 
§ 10 Föreningen får upptaga medelfristiga lån, med amorteringsplan, för att finansiera sina 
nya förvärv eller redan förvärvade fastigheter, mark och anläggningar eller för andra 
ändamål. Lånen får dock icke överstiga två tredjedelar av investeringarnas 
anskaffningsvärden.  
 
Styrelsen föreslår även att skrivningen i §5, om att medlemmen ska ikläda sig ett ansvar för 
upptagna lån vid utträde tas bort. Styrelsen ser inte denna skrivning som relevant för dagens 
verksamhet. 
 
Införa två stämmor: års- respektive höststämma 
 
Upplandsstiftelsen har i praktiken sedan 2017 haft två stämmor per år. En ordinarie stämma 
i maj för att besluta om årsredovisning, resultatdisposition, ansvarsfrihet mm och en extra 
stämma i december som beslutat om budget och verksamhetsplan för kommande år. 
 
Styrelsen föreslår att extra stämman i december blir en av två ordinarie stämmor och kallas 
höststämman. Samt att stadgarna beskriver vilka frågor som ska tas upp på respektive 
stämman.  
 
Föreslagen formulering: 
§ 13 Föreningen ska hålla två ordinarie stämmor varje år senast under juni respektive 
december månad. Nedan kallad årsstämma respektive höststämma 
 
Vidare föreslås att datum för sammanställande av årsredovisning flyttas fram en månad i 
enlig med gällande praxis. 
 
Förslag till formulering: 
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§ 27 Styrelsen ska årligen före den 15 april sammanställa räkenskaperna, avgiva berättelse 
över sin förvaltning och för granskning tillhandahålla revisorerna protokoll och övriga 
handlingar. Före den 1 maj ska revisionen vara verkställd och av revisorerna underskriven 
berättelse över granskningen vara överlämnad till styrelsen 
 
Diverse språkförbättringar och moderniseringar av begrepp 
 
Bland annat föreslås följande förändringar: 

 Exemplifieringarna i ändamålsparagrafen tas bort. De är inte relevanta och snäva in 
ändamålet på ett icke lämpligt sätt. (§2) 

 Begreppet ”primärkommuner” ersätts med kommuner (§§ 2, 3, 6) 
 Begreppet ”grundavgift” ersätts med årsavgift. (§7) 
 Formuleringarna kring försäljning och utarrendering av fastigheter förenklas. (§§ 9, 

19) 
 Fyllnadsval införs i stadgan (§16) 
 Hänvisning till Region Uppsalas regelverk gällande ersättare vid styrelseledamots 

förfall samt ersättningsregler. (§§ 18, 21, 25) 
 Uppdaterad formulering gällande upplösning av föreningen (§ 28) 
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Bilaga 1: 
 
Ändamålsbestämda medel 
 
Under vissa förutsättningar kan en förening visa i eget kapital om medel är ”öronmärkta” för 
ett särskilt ändamål. Det kan vara föreningsstämman eller, om stadgarna medger det, 
styrelsen som beslutat att vissa medel ska användas för ett särskilt ändamål 
(ändamålsbestämda medel). Ändamålsbestämda medel kan också vara särskilda fonder i 
eget kapital som regleras i stadgarna. 
 
Eftersom syftet med ändamålsbestämda medel är att ”öronmärka” eller ”binda upp” medel 
är dessa medel vanliga i stiftelser och i insamlande organisationer. Det kan röra sig om att i 
samband med överlämnande av gåvan, till exempel en fastighet, medföljer ett förbud mot 
avyttrande av denna fastighet.  
 
Redovisningsmässigt när en förening beslutar att använda ändamålsbestämda medel för att 
täcka en kostnad ska kostnaden redovisas på sitt kostnadsslag i resultaträkningen och 
påverka årets resultat. Redovisningen av att man använt ändamålsbestämda medel görs 
inom eget kapital genom en överföring från posten ändamålsbestämda medel till balanserat 
resultat.  
 
Den tolkning som görs av revisorerna är att nyttjandet av ändamålsbestämda medel inte ska 
redovisas i resultaträkningen. Ökning eller minskning av en fond eller motsvarande som 
särredovisas i eget kapital redovisas inte som en kostnad eller intäkt i resultaträkningen, 
utan som en omföring inom eget kapital direkt mot balanserade vinstmedel. Självklart bör 
det finnas en kommentarerna under rubriken ”Förändring i eget kapital” som anger vad som 
har tillförts och använts av ändamålsbestämda medel. 
 
Ändamålsbestämda medel inom Upplandsstiftelsen 
 
Upplandsstiftelsens ändamålsbestämda medel är en del av vårt eget kapital. Förutom dessa 
medel består det egna kapitalet av grundfond, balanserade vinst/förlust och årets resultat. 
 
Bakgrunden till de ändamålsbestämda medlen är §8 i stadgan: 
”Föreningen bör eftersträva att planera verksamheten så att en ekonomisk reservfond för i 
första hand naturvård kan byggas upp att användas vid behov. Fondmedlen ska placeras så 
att bästa avkastning erhålles med beaktande av krav på tillgänglighet.” 
 
Ändamålsbestämda medel inom Upplandsstiftelsen delas upp i tre kategorier: 
 

1. Härjarömedlen som härrör från försäljningen av skog i Härjarö naturreservat under 
2005.  

2. Naturvårdmedlen som i princip avser äldre balanserade överskott enligt 
extrastämmans beslut den 11 januari 2007. 

3. Allmänna medel i form av en reservfond som grundar sig i §8 i stadgarna 
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Ändamålsbestämda medel har utvecklats över tiden, enl diagram nedan, och uppgår i 
bokslutet för 2020 till 13,2 mkr.  
 

 
 
Eget kapital består även av grundfonden. Grunden för dessa medel är det belopp som 
redovisades i Upplandsstiftelsens bokslut 1996-01-01 när den nya stiftelselagen trädde i 
kraft. Grundfonden består dels av de medel medlemmarna satte in i Upplandsstiftelsen vid 
inträdet och dels av värdesäkring som skett sedan dess. Grundfonden uppgår i bokslutet för 
2020 till 5,9 mkr. 
 
Historik 
 
Strategi 2005 
 
2005 togs det fram en strategi för grundfond och ändamålsbestämda medel. Bakgrunden var 
att revisorerna hade påpekat att Upplandsstiftelsen bör ha en långsiktig finansiell strategi för 
det egna kapitalets utveckling, främst ett förhållningssätt till grundfonden och möjligen ett 
soliditetsmål. 
 
Strategin konstaterade att ändamålsbestämda medel består av tidigare års ej utnyttjade 
budgeterade medel för markköp avseende i första hand naturvård. Tanken har varit att de 
budgeterade medel som inte förbrukats för inköp av mark till naturvård skulle kunna flyttas 
till de år då behovet är större.  
 
Vidare nämns att ändamålsdestinerade medlen får större betydelse i och med försäljningen 
av norra skogen i Härjarö där Naturvårdsverket ställer krav på hur medlen bör användas. 
 
Stämmobeslut 2007 
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På stämman 2007-06-14 beslöts om en precisering av användandet av ändamålsbestämda 
medel. 
 
Preciseringen säger att intäkt från avyttring av naturområden, anläggningar eller annan fast 
egendom ska avsättas som ändamålsbestämda medel. Ändamålsbestämda medel får 
avsättas för i första hand naturvård eller för annat ändamål som avses i § 2 i dåvarande 
stadgarna (se bifogat utdrag). 
 
Inriktningen bör vara att ha så få olika ändamål som möjligt. I beslutet rekommenderas två: 
  
1. (Naturvårdsmedlen) Ändamålsbestämda medel för investeringar i mark och andra 
investeringar samt tidsbegränsade projekt som är förenliga med Upplandsstiftelsens 
ändamål enligt stadgarna. 
 
2. (Härjarömedlen) Ändamålsbestämda medel för investeringar och bidrag till 
projekt inom naturvård och friluftsliv enligt styrelsebeslut den 15 december 2005. 
Medlen kan inte användas till investeringar i campinganläggningar och liknande 
pga. att medlen kommer från försäljning av skog i Härjarö naturreservat till vilket 
Naturvårdsverket en gång lämnat investeringsbidrag. Medlen får inte användas 
till löpande verksamhet. 
 
Styrelsen beslöt att i bokföringen ska medel som bestäms för olika ändamål hållas åtskilda. 
Och för varje avsättning av ändamålsbestämda medel ska styrelsen ange: 
 
1. Ändamål och eventuella villkor för användningen av medlen 
2. Beloppets storlek och motiv för detta 
3. Namn på avsättningen. 
 
Slutsatser 
 
Vad och på vilket sätt kan medlen användas 
 
Ändamålsbestämda medel har delvis haft funktionen av en ”öronmärkt bokslutsdisposition”, 
dvs möjliggjort att föra över ett överskott eller inte utnyttjad budget till kommande år. Detta 
är en funktion som fortsatt är intressant att kunna använda sig av. Problemet är att medlen 
blir bundet istället för fritt eget kapital, vilket är en begränsning. Förslagsvis bör ev. framtida 
överskott avsättas till fritt eget kapital vilket ger styrelsen större möjlighet att använda 
medlen. 
 
När Upplandsstiftelsen avser att använda de ändamålsbestämda medlen sker detta genom 
att täcka en kostnad i resultatet. Om Upplandsstiftelsen väljer att använda de 
ändamålbestämda medlen till en investering som inte direkt kan föras till resultat kommer 
den att läggas på avskrivning och påverka resultatet under hela avskrivningstiden. Detta sätt 
att använda de ändamålsbestämda medlen är av administrativa anledningar inte att 
rekommendera.  
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På grund av att de marker som Upplandsstiftelsen äger saknar bokfört värde har 
Upplandsstiftelsen inga möjligheter att skriva av ev. markinköp. Vilket innebär att markinköp 
direkt påverkar resultatet det året inköpet sker. Därför kan markinköp vara ett lämpligt 
användande för de ändamålsbestämda medlen. Det mycket viktigt att komma ihåg att 
markinköp nästan alltid leder till ökade löpande kostnader i förvaltning, vilket inte täcks av 
de ändamålsbestämda medlen. Dock bör de ändamålbestämda medlen kunna användas för 
att initialt iordningsställa marken med besöksanordningar som skyltar mm. 
 
Utöver markinköp bör de ändamålbestämda medlen kunna användas till enskilda satsningar 
eller projekt som inte är löpande verksamhet. Det kan vara både inom naturvård och 
friluftsliv. 
 
En fråga som kvarstår är vad grundfonden står för idag. Medlen avsattes 1996 och kommer 
från dåvarande medlemmar. Grundfonden kan ses som ett ägarkapital och liknas vid 
insatskapital i föreningen. 
 
I samband med en översyn av stadgarna bör i §8 förtydligas syftet och vad de 
ändamålsbestämda medlen ska användas till. 
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Utdrag ur 
STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 
 
§ 2 
Föreningen har till ändamål: 
 
att inom Uppsala län vara ett för kommunerna och landstinget gemensamt organ för fritid 
och naturvård. Föreningens insatser ska vara av regionalt intresse och ersätter inte 
kommunernas verksamhet. Föreningen svarar i huvudsak för planering, investeringar och 
samordning. Driftsansvar regleras i särskilda avtal. 
 
att underlätta och stimulera allmänhetens friluftsliv genom köp eller arrende av mark 
för friluftsliv och i lämplig omfattning planlägga och förse den med anläggningar. 
Anläggningarnas omfattning kan variera från strövstigar till badplatser, 
campingplatser och stugbyar. Vid anläggningarnas utformning ska stor hänsyn tas 
till de naturliga förutsättningarna. 
 
att verka för bevarande och skydd av den uppländska naturen och landskapsbilden. 
Det innebär insatser inom ett brett fält. För att skydda typisk eller unik natur kan 
markförvärv eller intrångsersättningar krävas. Utredningar om åtgärder inom t ex 
vattenvård kan bli aktuella liksom stöd till restaureringar av sjöar och vattendrag. 
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UTKAST TILL 

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING  
Ersätter stadgar antagna 2016-12-16 och gällande från 2017-01-01 
 
NAMN OCH ÄNDAMÅL 
 
§ 1 
Föreningens namn är Upplandsstiftelsen. 
 
§ 2 
Föreningen har till ändamål  
 
att inom Uppsala län vara ett för primärkommunerna och Region Uppsala gemensamt organ 
för friluftslivtid och naturvård. Föreningens insatser ska vara av regionalt intresse och 
komplettera medlemmarnasersätter inte kommunernas verksamhet. Föreningen svarar i 
huvudsak för planering, investeringar och samordning. Driftsansvar regleras i särskilda avtal. 
 
att underlätta och stimulera allmänhetens friluftsliv genom köp eller arrende av mark 
förtillhandahålla naturområden för friluftsliv och naturvård. Föreningen ska även och i 
lämplig omfattning planlägga och förse dessan med anläggningar som underlättar 
friluftslivet och åtgärder som stärker den biologiska mångfalden. Anläggningarnas 
omfattning kan variera från strövstigar till badplatser, campingplatser och stugbyar. Vid 
anläggningarnas utformning ska stor hänsyn tas till de naturliga förutsättningarna. 
 
att verka för stärkande, bevarande och skyddande av den biologisk mångfalden och den 
uppländska naturen och landskapsbilden. Det innebär insatser inom ett brett fält. För att 
skydda typisk eller unik natur kan markförvärv eller intrångsersättningar krävas. Utredningar 
om åtgärder inom t ex vattenvård kan bli aktuella liksom stöd till restaureringar av sjöar och 
vattendrag. 
 
att genom insatser för ökat friluftsliv och naturvård bidra till en bättre folkhälsa 
 
att verka för att stärka länsinvånarnas möjlighet till naturkontakt och bidra till bättre 
förutsättningar för friluftsliv i hela länet. 
 
 
 
MEDLEMMAR OCH INSATSER 
§ 3 
Föreningens medlemmar är Region Uppsala (tidigare Uppsala läns landsting) och länets 
primärkommuner (primärkommunerna Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, 
Älvkarleby och Östhammar) som enligt vad som nedan sägs har inträtt som medlemmar 
 
§ 4 
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Ansökan om inträde som medlem i föreningen efter dess bildande ska göragörs skriftligen 
hos styrelsen. Beslut om medlemskap fattas av stämman efter förslag av styrelsen. 
 
§ 5 
Ansökan om utträde ur föreningen ska vara skriftlig och ställas till styrelsen. 
 
Medlem äger inte utträda ur föreningen, förrän han har iklätt sig ansvaret för de lån, som 
föreningen kan ha upptagit under den tid han tillhört föreningen i förhållande till insatt 
grundavgift och inbetalade årsavgifter. Styrelsen äger dock rätt att medge befrielse härifrån. 
Medlem äger inte rätt att utträda ur föreningen förrän vid utgången av året närmast efter 
det år, då ansökan om utträde tillställdes styrelsen. 
 
Medlem, som utträder ur föreningen, äger inte rätt att få tillbaka gjorda inbetalningar eller 
del av föreningens tillgångar, om inte synnerliga skäl föreligger och stämman med 2/3 
majoritet så beslutar. 
 
§ 6 
Region Uppsala ska tillskjuta för föreningens verksamhet erforderliga medel i form av årlig 
avgift. 
 
Avgiften för nästkommande år fastställs av höststämman på förslag från Region Uppsala.  
 
Årsavgiften erlägges varje år före den 1 februari. 
 
PrimärKkommunerna förväntas i mån av möjlighet att bidra till det praktiska arbetet med 
sina egna personella resurser och andra insatser. 
 
FONDMEDEL, MEDELSDISPOSITION M M 
§ 7 
Till föreningen inbetalda medel i form av grundavgifter och årsliga avgifter, statliga bidrag 
samt eventuella medel i övrigt ska användas för de ändamål som anges i § 2. 
 
§ 8 
Föreningen bör eftersträva att planera verksamheten så att en ekonomisk reservfond i form 
av ändamålsbestämda medel för i första hand naturvård kan byggas upp. Avsättning till 
fonden beslutas av styrelsen. att användas vid behov. Fondmedlen ska placeras så att bästa 
avkastning erhålles med beaktande av krav på tillgänglighet. Dessa medel ska användas till 
markinköp samt enskilda satsningar och projekt som inte är löpande verksamhet. 
Föreningens tillgångar ska placeras i enlighet med Region Uppsalas finanspolicy. 
 
§ 9 
Fastighet eller del därav, som av föreningen förvärvats, får försäljas eller utarrenderas till 
primär-kommun, statlig myndighet eller till organisation, under förutsättning att fastigheten 
eller berörd del därav alltjämt kommer att användas för fritids – och därmed jämförligt 
ändamål. Vid överlåtelse ska tillses att åtagande att använda fastigheten för visst ändamål i 
möjligaste mån tryggas genom servitut eller annorledes. 
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Föreningen kan även Vad i föregående stycken sägs, ska dock inte utgöra hinder för 
föreningen att i särskilda fall försälja eller utarrendera fastighet eller del därav, som inte 
erfordras för fritids- eller därmed jämförligt ändamål, till annan köpare eller arrendator än 
vad som sägs i första stycket sägs, samt att inte heller utgöra hinder för f. Föreningen kan 
även att byta fastighet eller del därav mot fastighet eller del därav tillhörig annan ägare än 
vad som sägs i första stycket sägs. 
 
Förvaltningen av föreningen tillhörig eller av föreningen utarrenderad fastighet får överlåtas 
till primärkommun, myndighet eller organisation, som i första stycket sägs. 
 
LÅNERÄTT 
§ 10 
Föreningen får upptaga medelfristiga lån, med amorteringsplan, för att finansiera sina nya 
förvärv eller redan förvärvade fastigheter, mark och anläggningar eller för andra ändamål. :, 
dock att lLånen får dock icke får överstiga två tredjedelar av investeringarnas bokförda 
anskaffningsvärden. Föreningen får vidare ikläda sig betalningsansvar för i fastigheterna 
redan intecknad gäld. 
 
STÄMMA, STYRELSE OCH VALBEREDNING 
§ 11 
Föreningens organ är stämma, styrelse och valberedning. 
 
STÄMMA 
§ 12 
Stämman ska bestå av ett ombud från varje medlem. Region Uppsalas representant ska vara 
ordförande. 
 
Region Uppsalas ombud har nio röster och övriga ombud äger en röst vardera vid stämman. 
Region Uppsala erhåller sålunda representation med 9/17-delar och var och en av länets 
primärkommuner med 1/17-del i stämma för föreningen, vilken företräder medlemmarna 
enligt i följande paragrafer angivna frågor. 
 
§ 13 
Föreningen ska hålla två ordinarie stämmora varje år senast under juni respektive december 
månad. Nedan kallad årsstämma respektive höststämma 
 
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma: 
 

1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Val av justeringsman. 
3. Fråga om stämmans behöriga utlysande. 
4. Godkännande av dagordning. 
5. Fastställande av årsredovisning bestående av resultat- och balansräkning samt 

förvaltningsberättelse och resultatdisposition. (endast årsstämma) 
6. Föredragning av revisorernas berättelse och den förklaring som styrelsen kan ha 

avgivit över berättelsen. (endast årsstämma) 
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. (endast årsstämma) 
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8. Fastställande av verksamhetsplan och budget inklusive årsavgift för nästa kalenderår. 
(endast höststämma) 

9. Val av revisorer för nästa kalenderår. (endast årsstämma) 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Val av justeringsman. 
3. Fråga om stämmans behöriga utlysande. 
4. Godkännande av dagordning. 
5. Föredragning av årsredovisning bestående av resultat- och balansräkning samt 
1. förvaltningsberättelse. 

6. Föredragning av revisorernas berättelse och den förklaring som styrelsen kan ha 
avgivit över berättelsen. 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
8. Fastställande av årsavgiften för nästa kalenderår. 
9. Fastställande av utgifts- och inkomststat för nästa kalenderår. 
10. Val av revisorer för nästa kalenderår. 

 
Därjämte behandlas dels styrelsens övriga framställningar och förslag dels frågor som av 
medlem väckts genom skriftlig framställning till styrelsen före den 1 april respektive 1 
oktober. 
 
Intill dess ordföranden vid stämman blivit utsedd, föres ordet av styrelsens ordförande eller 
vice ordförande eller, vid förfall för dem, av den äldste bland de närvarande 
styrelseledamöterna. 
 
§ 14 
Vid Extra shöststämma hålles under hösten det år då allmänna val ägt rum för val av styrelse 
enligt § 18 och annars när styrelsen så finner erforderligt eller minst två tredjedelar av 
medlemmarna för uppgivet ändamål det begär. 
 
Extra stämma ska hållas när styrelsen finner det befogat. Styrelsen är även skyldig att kalla 
till extra stämma när revisorer eller minst två tredjedelar av medlemmarna begär det. Sådan 
framställan ska göras skriftligt och innehålla skälen för begäran. Vid extra stämma får endast 
det som föranlett mötet upptas till behandling. 
 
§ 15 
Kallelse ska ske enligt de regler som gäller för Region Uppsalas fullmäktige. 
 
§ 16 
Omröstning ska ske enligt de regler som gäller för Region Uppsalas fullmäktige. 
 
STYRELSE 
§ 167 
Höststämman, eller en extra stämma, ska år då allmänna val ägt rum utse ny styrelse efter 
förslag från valberedningen. Föreningens stämma utser en Sstyrelse bestårående av nio 
ordinarie ledamöter och nio ersättare. Vid styrelseledamots frånträde sker fyllnadsval vid 
nästkommande stämma. 
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Var och en av styrelsens ledamöter äger en röst. 
 
Styrelsens mandatperiod är fyra år räknat från den 1 januari året efter det år som allmänna 
val ägt rum. 
 
Styrelsen äger inom sig utse arbetsutskott bestående av högst fyra ledamöter. 
 
Anmärkning: Det bör eftersträvas en jämn geografisk spridning att primärkommunerna är 
företrädda i styrelsen. 
 
§ 178 
Stämman utser inom styrelsen ordförande samt förste vice ordförande och andre vice 
ordförande. 
 
§ 189 
Styrelseledamotöter erhåller äger för sitt uppdrag uppbära ersättning för sitt uppdrag enligt 
Region Uppsalas ersättningsregler.de grunder som stämman beslutar. 
 
§ 1920 
Styrelsen har att leda förvaltningen av föreningens angelägenheter och att verka för 
fullgörandet av föreningens ändamål. 
Det åligger därmed styrelsen att bl abland annat 

a) att för ändamål, som sägs i 2 §, besluta i fråga om förvärv eller arrendering av 
fastigheter eller om sådan andra åtgärder, som i sagda paragraf avses. 

b) att besluta om och vidtaga erforderliga åtgärder för planering och utnyttjande av de 
av föreningen ägda eller arrenderade fastigheterna. 

c) att besluta i fråga om försäljning eller utarrendering av föreningens fastigheter eller 
överlåtelse av förvaltningen av fastigheterna enligt vad i 9 § sägs. 

d) att besluta om upptagande av lån enligt vad i 10 § sägs. 
e) att ombesörja och svara för föreningens medelsförvaltning. 
f) att till stämman avgiva verksamhets- och förvaltningsberättelse. 
g) att upprätta förslag till verksamhetsplan och budget utgifts- och inkomststat samt till 

årsavgiftens storlek. 
h) att besluta om ansökningar om inträde i eller utträde ur föreningen. 

 
§ 201 
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse, så ofta det erfordras eller då minst fem 
ledamöter av styrelsen för visst angivet ärende så påyrkar. 
 
Vid styrelsens sammanträden ska det föras protokoll som justeras av ordföranden och den 
ledamot som styrelsen utser till det. 
 
§ 212 
 
Skriftlig Kkallelse, så vitt möjligt upptagande de ärenden, somärenden som ska behandlas vid 
styrelsesammanträde, ska genom ordförandens försorg utsändas till ledamöterna och 
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ersättare minst en vecka före sammanträdet. Kallelsen ska sändas via epost om inte särskilda 
skäl talar däremot. 
 
Vid förfall för ledamot ska ersättareinträder ersättare i enlighet med Region Uppsalas 
regelverk.kallas. 
 
Ersättarna, som har alltid äger rätt att närvara vid styrelsesammanträden., ska erhålla 
kallelse för kännedom. 
 
Omröstning sker, utom vid val, öppet. Såsom styrelsens beslut gäller den mening för vilka de 
flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden företräder. Vid val 
skiljer dock lotten. 
 
Styrelsen är beslutsför då minst fem ledamöter eller tjänstgörande ersättare är närvarande. 
 
§ 223 
Föreningens firma tecknas av – förutom styrelsen i dess helhet – den eller de, som styrelsen 
inom eller utom styrelsen, utser. 
 
§ 234 
För fullgörande av sina uppgifter äger föreningen anställa egen personal och/eller träffa 
avtal med utomstående organ om utförande av vissa tjänster för föreningens räkning. 
 
VALBEREDNING 
§ 245 
Region Uppsalas valberedning är tillika valberedning för föreningen. 
 
REVISION 
§ 256 
För granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper ska ordinarie årsstämma välja två 
revisorer, vilka utses ur kretsen av Region Uppsalas valda revisorer. 
 
Revisorerna ska i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den 
omfattning som behövs. 
 
Ersättning till revisorerna sker i enlighet med Region Uppsalas ersättningsregler.beslutas av 
stämman. 
 
§ 267 
Förvaltnings- och räkenskapsår är kalenderår. 
 
§ 278 
Styrelsen ska årligen före den 15 aprilmars sammanställa räkenskaperna, avgiva berättelse 
över sin förvaltning och för granskning tillhandahålla revisorerna protokoll och övriga 
handlingar. 
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Före den 1 majapril ska revisionen vara verkställd och av revisorerna underskriven berättelse 
över granskningen vara överlämnad till styrelsen. 
 
Över anmärkningar som göres av revisorerna har styrelsen att avgiva skriftlig förklaring till 
stämman. 
 
ÖVRIGA BESTÄMMELSER 
§ 289 
Vid upplösning av föreningen ska föreningens tillgångar och skulder tillfalla respektive 
medlem i förhållande till insatt grundavgift och inbetalda årsavgifter. 
För upplösning av föreningen krävs beslut på två av varandra följande stämmor, med minst 
tre månaders mellanrum, varav en ska vara årsstämma, med minst 2/3 av antalet avgivna 
röster. Vid den andra stämman skall fördelningen av föreningens tillgångar och skulder 
beslutas efter förslag från styrelsen, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. 
 
 
§ 2930 
Dessa stadgar, även som ändringar och tillägg i dessa, ska för att äga giltighet vara fastställda 
av två på varandra följande stämmor varav en ska vara årsstämma. Innan fastställelse sker 
ska respektive medlems yttrande över förslagen inhämtas. 
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UPPLANDSSTIFTELSEN 
Revisorerna 

 

 

 

 

REVISIONSBERÄTTELSE AVSEENDE 2021  
Upplandsstiftelsen, org.nr 817000-7093 

Undertecknade av föreningsstämman utsedda revisorer får härmed avge sin revisionsberätt-

else för verksamhetsåret 2021. 

Vi har granskat Upplandsstiftelsens räkenskaper, årsredovisning och styrelsens förvaltning. 

Granskningen och revisionen har utförts i enlighet med av Sveriges Kommuner och Regioner 

utfärdad god sed för kommunal revision, samt i enlighet med god sed för svensk revison. Vi 

har i vår granskning biträtts av sakkunnigt biträde från Öhrings PricewaterhouseCoopers AB, 

som intygat sitt oberoende. 

STYRELSENS ANSVAR FÖR ÅRSREDOVISNINGEN 

Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt 

de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en årsredovisning 

som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verk-

samhet och räkenskaper. 

REVISORERNAS ANSVAR 

Vi har granskat om verksamheten skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den interna kon-

trollen varit tillfredsställande.  

Vi har utfört vår granskning utifrån kommunallagen och stiftelsens stadga. Revisionen av 

årsredovisningen har planerats och utförts för att med rimlig säkerhet försäkra oss om att 

årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionen innefattar också en 

värdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av 

rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen.  

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi vidare granskat väsentliga beslut, åt-

gärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har 

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättnings-

skyldighet. 

Vi anser att de revisionsbevis som har inhämtats är tillräckliga och ändamålsenliga som grund 

för våra uttalanden. 

 

UTTALANDEN 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen för Upplandsstiftelsen har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt att den interna 

kontrollen har varit tillräcklig. 
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Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lag-

en om kommunal redovisning och årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 

rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess 

finansiella resultat för året. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksam-

hetsåret 2021.  

Uppsala den 23 mars 2022 

 

 

 

Knut Rexed    Cecilia Forss 

 

Knut Rexed (Mar 21, 2022 14:00 GMT+1) Cecilia (Mar 21, 2022 17:38 GMT+1)
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FÖRORD
2021 har präglats av genomförande. Upplandsstiftelsen har invigt flera projekt som vi 
har jobba länge med – och som vi lagt ned mycket tid och energi på. Några exempel på 
färdiga projekt är: 
• kanotleden i Tämnarån, 
• fågeltornet i Ledskär och 
• tillgänglighetsåtgärder på Rävsten. 
Dessa tre projekt är bara några exempel på allt vi gjort under året. Men det är viktigt att 
alltid påminna oss själva och andra, om att det vi gör på Upplandsstiftelsen gör vi tillsam-
mans med andra aktörer. Vi samarbetar givetvis med våra medlemmar, Region Uppsala 
och kommunerna i länet, men också med lokala föreningar, markägare eller externa 
finansiärer som WWF och Länsstyrelsen. 

Pandemin har påverkat vår verksamhet på olika sätt. Eftersom möjligheten att samlas 
har varit begränsad har det blivit färre exkursioner och utflykter. Å andra sidan ser vi 
fortsatt att besöken i våra naturområden och på våra leder ligger på en hög nivå. Verk-
samhetsmässigt har alla hanterat situationen på ett bra sätt. Detta tack vare alla medar-
betares och styrelsens flexibilitet och förmåga att anpassa sig. Vi kan notera att digitali-
seringen har tagit stora steg framåt under året på grund av distansarbete och behovet 
av att ha i stort sett allt material tillgängligt digitalt. Att Naturkartan fortsatt utvecklas är 
här extra positivt. Den är ett lättillgängligt verktyg som finns såväl som webbsida som 
app och ger vägledning för egna spontana utflykter.

Det känns mycket tillfredsställande att blicka tillbaka på 2021 och notera att Upplands-
stiftelsen har en stabil ekonomi och fantastiskt kunniga och engagerade medarbetare. 
Det här bådar gott för framtiden. Nu går vi in i 2022, som är vårt 50-
årsjubileum och det firar vi med en mångfald av aktiviteter under året. Välkommen!

 Jenny Lundström    Thomas Bertilsson
 Ordförande    VD
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INLEDNING
2021 blev ett år som både bestod av en fortsättning på pandemiåret 2020 men för 
Upplandsstiftelsen också ett år då vi slutförde och genomförde en mängd projekt och 
aktiviteter. 

2021 var ett år där pandemin fortsatte att påverka Upplandsstiftelsens verksamhet. 
Möjligheten till externa exkursioner, utflykter mm har varit starkt begränsad. Samtidigt 
kan vi konstatera att leder, naturområden och anläggningar har haft ett mycket högt 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

Denna verksamhetsberättelse ger en översiktlig beskriv-
ning av Upplandsstiftelsens arbete under år 2021. 

Den invasiva 
vresrosen växer 
vid Rullsands 
stränder. För att 
få bort vresrosen 
måste man gräva 
djupt så att man får 
bort alla rötter. 

2021: ETT ÅR AV VERKSTAD
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utnyttjande. Kanske har friluftsliv och möjligheten till att röra sig utomhus aldrig varit 
viktigare. När pandemin, på ett eller annat sätt, drabbade oss alla fanns naturen där. En 
tillflykt både hemma runt knuten eller lite längre bort till utflyktsplatser i skogen, vid 
sjö eller ute i skärgården. Naturen har plats för många och kan erbjuda vandring, mo-
tion, lek eller stilla möten för meditation och eftertanke.

UPPLANDSSTIFTELSENS ÄNDAMÅL
Enligt stadgarna ska Upplandsstiftelsen vara ett för kommunerna och Region Uppsala 
gemensamt organ för fritid och naturvård. Våra insatser ska vara av regionalt intresse 
och inte ersätta kommunernas verksamhet.
Vidare säger stadgarna att Upplandsstiftelsens syfte är att:
• Allmänhetens friluftsliv ska underlättas och stimuleras
• Bevara och skydda den uppländska naturen och landskapsbilden. 
• Skydda natur genom markförvärv eller intrångsersättning. 
• Utreda åtgärder liksom att driva projekt i syfte att värna och vårda hotade arter och 
miljöer.

VISION
Stämman i december 2020 beslöt om en vision för Upplandsstiftelsen: 
Upplandsstiftelsen är ledande i utvecklingen av ett tillgängligt friluftsliv i ett län med 
hållbara ekosystem och hög biologisk mångfald.

STRATEGI
Som en fortsättning på visionen beslöt styrelsen i december 2021 att anta en strategi 
för Upplandsstiftelsen. Syftet med strategin är att tydliggöra på vilket sätt Upplands-
stiftelsen ska arbeta för att uppnå visionen. Strategin består av två delar; strategiska 
arbetssätt och strategiska områden.

De två strategiska arbetssätten är:
• God långsiktig förvaltning av naturområden, leder och anläggningar och att Upplands-
stiftelsens naturinformation, naturområden, anläggningar och leder ska ha en god 
tillgänglighet för friluftsliv och bidrar till folkhälsa. 
• Samverkan med offentliga, ideella och privata aktörer, särskilt markägare, är vårt 
arbetssätt och en framgångsrik metod för att nå våra mål.

De tre strategiska områdena är:
• Åtgärdsinriktad naturvård som skyddar och restaurerar naturliga ekosystem och stär-
ker den biologiska mångfalden i Uppsala län. 
• Ett aktivt friluftsliv som stärker folkhälsa och livskvalitet för alla. 
• Alla barn ges möjlighet till positiva naturupplevelser.

PRIORITERINGAR 2021
• Under 2021 ska Upplandsstiftelsens nya vision ge grunden för en strategisk plan för 
Upplandsstiftelsen.
• Upplandsstiftelsen kommer under 2021 att verka inom Friluftslivets år för att främja 
friluftslivet i länet.
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• Insatser i form av underhåll och statushöjning längs Upplandsleden stärks under 
2021.
• Upplandsstiftelsen ska ta fram en ny kommunikationsstrategi.
• Arbete för en säker och ökad finansiering prioriteras.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
2021 har varit ett år som kännetecknats av handling, bl.a. har ett antal projekt slutförts 
och även invigts under året. En framgångsfaktor för att uppnå detta har varit samverkan 
med andra aktörer, föreningar, markägare m.m.
• Styrelsen beslöt i december 2021 om en strategi för Upplandsstiftelsen. Den är en 
fortsättning av och ett sätt att visa på hur vi kan uppnå den vision som tidigare beslöts 
av stämman, i december 2020.
• Styrelsen har beslutat om en ny kommunikationsstrategi för Upplandsstiftelsen. 
Strategin har arbetats fram tillsammans med medarbetarna och innehåller en mängd 
åtgärder med syftet att stärka kommunikationsarbetet.
• Styrelsen har beslutat att använda de så kallade ändamålsbestämda medlen till ett 
markförvärv samt ett upprustningsprojekt. Markförvärv är en 3,5 ha stor slåtteräng och 
betesmark vid Spökbacken, Östhammars kommun, där den hotade fjärilen gotländsk 
säfferotplattmal förekommer. Projektet handlar om att rusta upp frilufts- och naturom-
rådet Härjarö i Enköpings kommun.
• Inom Roslagshagar är nu ca 360 hektar nya hagmarker färdigställda och har börjat 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

Färgbingo vid 
Ledskär. Här 
invigdes ett nytt 
fågeltorn under 
2021.
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betas igen inom det 3-åriga projektet ihop med WWF som har finansierats av Konsu-
mentföreningen Stockholm och som avslutades 2021.
• LONA-projektet Ledskärs hamn – fågelupplevelser för alla slutfördes. Invigning av 
fågeltorn, torrdass och parkering, allt tillgänglighetsanpassat, genomfördes den 21 
augusti.
• Upplandsstiftelsen har fått uppdrag från Uppsala kommun att ta fram underlag för 
fem nya kommunala naturreservat som kan få stor betydelse för friluftslivet och den 
biologiska mångfalden i och kring Uppsala stad.
• Färdigställandet av Nerhammarforsen vid Hargs bruk som öppnar upp för fiskvand-
ring av flera spännande arter, exempelvis havsöring, nors, id, gädda, abborre och 
nejonöga. Här har inte fisk kunnat passera på 350 år!
• Upplandsstiftelsen har för första gången erhållit förvaltningsmedel för skyddade 
områden från länsstyrelsen. Närmare en miljon kronor har använts för gränsmarke-
ringar och naturvårdande skötsel i de statlig skyddade områden som Upplandsstiftelsen 
förvaltar.
• Upplandsstiftelsen har inlett ett nytt samarbete med WWF kring lövskogsrestaurering 
i skogslandskapet.
• Upplandsstiftelsen har inom projektet “Träffpunkten hittar ut” genomfört 33 uteak-
tiviteter tillsammans med 17 olika träffpunkter för 65+ och seniorboenden i Uppsala, 
Östhammar och Tierp. Projektet stöds av Allmänna arvsfonden.
• Projektet Fiskevänliga, tillgängliga Rävsten slutfördes och invigdes den 16 september. 
Nu kan man uppleva skärgårdsön oavsett funktionsnedsättning. Här finns tillgänglig 
båt, brygga och fiskrensbord.
• Öppna förskolan i Tierp och Knivsta att starta uteverksamhet i naturen med stöd 
av Upplandsstiftelsen. Flerspråkiga naturvärdar fanns på plats i Uppsalas öppna 
förskolor varje vecka under hela året tack vare samverkan med Uppsala kommun. 
Broschyrer om närnatur i Gottsunda, Gränby, Stenhagen och Sävja togs fram 
på svenska, arabiska och persiska.
• Upplandsstiftelsen har deltagit i Friluftslivets år genom att dela må-
nadstemana i sociala medier, styrelsen utbildades till friluftsambas-
sadörer, arrangera en digital friluftsdag, erbjuda utomhustips för 
skolklasser, arrangera ett antal guidningar mm
• Tämnaråns kanotled invigdes med arrangemang på fyra 
olika platser längs leden där totalt ca 200 personer deltog. 
Leden är 45 km lång och sträcker sig från Tämnaren ut 
till havet. Leden kom till genom ett Leader-projekt 
som drivits av Upplandsstiftelsen i samverkat med 
Tierps kommun och tre föreningar.
• Den nya sträckan av Upplandsleden genom 
Heby kommun, från Östa till Siggeforasjön är 
uppmärkt och kommer att invigas under 2022.
• Upplandsstiftelsen har gått in i ett pilot-
projekt för att etablera regional cykelled 
för rekreation och turism. Projektet är i 
samarbete med Region Uppsala, Enköping 
och Håbo kommun.

En vacker ros 
– men invasiv. 
Vresrosen sprider 
sig bland annat 
på stränderna i 
Rullsand och
 i Biluddens 
naturreservat. 
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SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN
ANLÄGGNINGAR
Mål: Upplandsstiftelsens byggnader ska förvaltas på ett miljövänligt och energimässigt 
effektivt sätt och utgöra en resurs för naturvård och friluftsliv.

Upplandsstiftelsen har två campingar och en stugby med syfte att ge allmänheten 
möjlighet till attraktivt friluftsliv och fritidsboende. De tre anläggningarna är Rullsand 
i Älvkarleby kommun, Ängskär i Tierps kommun och Rävsten i Östhammars kommun. 
Alla tre anläggningarna drivs av enskilda arrendatorer. 

Övergripande
Säsongen för anläggningarna har varit bra. De lättade restriktioner under sommaren 
bidrog till en god beläggning och många nya besökare. Trenden med mer och mer av så 
kallad “hemester” fortsätter och har bidragit till den goda beläggningen. 

Rävstens stugby
Färdigställning och invigning av projektet Fiskevänliga Rävsten har genomförts under 
året vilket ökat möjligheten för personer med funktionsnedsättning att komma till ön 
och ta del av aktiviteter. Delar av stugorna har fått nya utemöbler och mindre under-
hållsåtgärder har gjorts. 
 
Ängskärs havscamping
De tre campingstugorna har fått nya altaner, varav en är tillgänglighetsanpassad med 
ramp. Större underhålls- och förbättringsåtgärder har gjorts på vattenreningsverket för 
att säkerställa en bra vattentillgång vid anläggningen. 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

Träffpunkterna 
flyttar ut. Vistelse i 
naturen är en viktig 
faktor för välmåen-
de hos seniorerna.
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Rullsands havsbad och camping
Delar av asfaltsvägen inom campingområdet har asfalterats om inför säsongen 2021. 
Hundbadet har fått nya skyltar och tydligare avgränsning mot badstranden. I två av 
servicehusen har underhållsåtgärder gjorts, bl.a. utbyte av innerdörrar. Bygglov och 
dispenser har sökts för nya badtoaletter som kommer färdigställas under 2022. 

NATUROMRÅDEN
Mål: Upplandsstiftelsens naturområden ska förvaltas på sådant sätt att de biologiska 
värdena bevaras och utvecklas. Naturområdena ska erbjuda attraktiva besöksmål för 
olika grupper av människor som vistas i naturen, med välfungerande besöksanordning-
ar och information. 

Upplandsstiftelsen förvaltar 48 naturområden, varav 26 är naturreservat och ett kultur-
reservat. 24 av områdena ägs helt eller delvis av Upplandsstiftelsen. Totalt uppgår den 
ägda arealen till ca 7 400 ha och den totalt förvaltade arealen till ca 10 700 ha mark- 
och vattenområden. 23 tillsynspersoner svarar för en stor del av den löpande skötseln.

Under året utökades antalet naturområden från 47 till 48, genom köp av 3,5 ha stora 
Spökbacken, Östhammars kommun. Området sköts genom slåtter och ska utvecklas 
ytterligare genom bete samt anläggning av mindre parkering, stigslinga och skyltning. 
Spökbacken hyser många hävdgynnade arter och är enda kända nuvarande lokalen för 
den hotade fjärilen gotländsk säfferotplattmal. 

Upplandsstiftelsen hade under året möjlighet att ta del av statliga förvaltningsmedel för 
skyddad natur genom länsstyrelsens beslut. Närmare en miljon kronor kunde omsättas 
i gränsmarkeringar samt naturvårdande åtgärder i naturreservat och Natura 2000-om-
råden. Åtgärderna har omfattat bland annat frihuggning av ekar, säkerhetsavverkning 
av granbarkborreangripna träd samt bekämpning av igenväxningsvegetation.

Välkommen till 
Rävsten. Arbetet 
med att tillgäng-
liga göra Rävsten 
fortsatte under 
2021. 
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Under året har en upprustning av besöksanordningarna i naturreservatet Härjarö 
inletts. Eldstäder, stigar, parkeringar, badplatser m.m. får en översyn. Under slutet av 
året revs den gamla omklädningsbyggnaden vid Blåhäll. Den kommer så småningom att 
ersättas med ett tillgänglighetsanpassat vindskydd.

En viktig del i arbetet är att göra naturområdena tillgängliga för besökare. I de flesta 
områdena finns parkeringsplats, informationstavlor, stängselgenomgångar, natursti-
gar och rastplatser. I många områden finns även badplatser, eldstäder, vindskydd och 
fågeltorn. Under året slutfördes ett LONA-projekt vid Ledskär. Inom projektet har såväl 
ett tillgänglighetsanpassat fågeltorn som toalett byggts. Dessa invigdes i augusti.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

Hargsån öppnas
efter 350 år. Den 
nya fiskvandrings-
vägen gör att fisken 
kan ta sig förbi 
dämmet i Harg. 
Nu kan fisken åter 
hitta tillbaka längs 
Hargsån. 
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Det är fortsatt stora barkborreangrepp i flera naturområden i sydvästra Uppland, 
exempelvis Härjarö, Granåsen, Fageruddsåsen och i Örnsätraskogen. Under året har 
Upplandsstiftelsen arbetat med information om granbarkborreangreppen, omdragning 
av stigar och säkerhetsavverkning på välbesökta platser, som exempelvis vid Fage-
ruddsåsen. Utvecklingen följs och åtgärder sätts in där det behövs. 

UPPLANDSLEDEN 
Mål: En god och enhetlig standard på rastplatser, markeringar, vägvisning, spänger och
skötsel av Upplandsleden.

Upplandsledens är 50 mil och sträcker sig genom hela länet. Upplandsstiftelsen är hu-
vudman och samverkar med länets kommuner. Kommunerna som står för den löpande 
driften vilken utförs i samverkan med föreningar och entreprenörer. 

4 mil ny Upplandsled mellan Siggefora och Tärnsjö märktes. Ett LONA-projekt i samverkan 
med Heby kommun startades för att utveckla rastplatser och skötsel längs sträckan. Upp-
landstiftelsen stöttade Enköpings kommun i arbetet med att dra om leden genom staden 
och göra en ny dragning av Bredsandsslingan.

FRILUFTSLIV – FOLKHÄLSA
Mål: Alla har möjlighet att ta del av länets natur. Naturen utgör en positiv resurs för 
folkhälsan i vårt län. 

Upplandsstiftelsen arbetar för att stimulera till ökat friluftsliv och på så sätt bidra till 
en bättre folkhälsa. Under pandemin har utomhusaktiviteter fyllt en extra viktig roll. 
Samverkan med kommuner och ideella föreningar har skett inom många olika 
projekt. 

Naturskola – Barn/Ungdom
Upplandsstiftelsens naturskoleverksamhet omfattar hela länet och har 
den geografiska basen vid Uppsala Naturskola i Hammarskog. Ton-
vikt läggs på att inspirera och ge stöd till skolor och förskolor att 
använda utomhuspedagogik i undervisningen. Detta görs främst 
genom att ta fram pedagogiskt material och ordna kurser, träf-
far och olika arrangemang. Under året har fokus legat på de 
äldsta och de yngsta barnen. Utomhuspedagogiska kurser 
riktade mot förskolepersonal har genomförts. Ett LONA-
projekt som syftar till att utveckla utomhuspedagogiska 
metoder för gymnasieskolan har utvecklats.

Folkhälsa i naturen för alla – FiNA
I FiNA – Folkhälsa i Natur för Alla utvecklar Upp-
landsstiftelsen enkla uteaktiviteter tillsammans 
med grupper med varierande funktionsnedsätt-
ningar och aktuella nätverk. Under året har 
arbetet fokuserats mot gruppen äldre, 65+ i 

Id. Fisken verkar 
trivas i den 
nyöppnade fisk-
vandringsvägen 
vid Hargs 
bruk.
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Uppsala kommun, men även Tierp och Östhammar har aktiviteter genomförts. Ute-
verksamheten har fyllt en viktig roll under pandemin och utvecklats mycket under året. 
Uteaktiviteterna bidrar till rörelse men också till meningsfull gemenskap. I samverkan 
med målgruppen och deras nätverk fortsätter vi att utveckla arbetssätt och sprider det 
till fler kommuner. Allmänna arvsfonden stödjer projektet. Vår testgrupp för tillgänglig-
het har besökt flera naturområden. Med stöd av regionens folkhälsomedel har vi kun-
nat producera broschyrer om närnatur i Gottsunda, Gränby, Stenhagen och Sävja togs 
fram på svenska, arabiska och persiska. 

Öppen förskoleverksamhet utomhus
Upplandsstiftelsen fortsätter att stödja uteverksamhet inom den öppna förskolan. I år 
har uteverksamhet tillkommit i Knivsta och Tierp. Öppna förskolan besöks av föräldrar 
med hemmavarande barn. Syftet är att underlätta för möten, uppmuntra till rörelse, 
skapa naturvana och trygghet i naturen. Genom de senaste årens LONA-projekt har 
alla sju Öppna förskolor i Uppsala kommun permanent uteverksamhet. Tack vare att ut-
omhusaktiviteterna har man också kunnat hålla öppet under pandemin då det inte var 
möjligt att ses inomhus. Flerspråkiga naturvärdar har funnits med på uteaktiviteterna 
varje vecka. De är del i det nätverk av naturguider som drivs av Upplandsstiftelsen och 
Biotopia. 

Smultronställen i naturen
Smultronställen i naturen drivs i samverkan med kommunerna i länet. Syftet är att 
skapa fler bra besöksmål i naturen. Länets smultronställen presenteras bl.a. i Naturkar-
tan.se. I år har vi startat ett LONA-projekt med syfte att se över och lyfta standarden i 
länets smultronställen.

Kanotleder
Tämnaråns kanotled invigdes med aktiviteter på fyra platser längs leden. Mellan Täm-
naren och Karlholm har 22 bryggor lagts i och rastplatser har byggts. Ett stort arbete 
har lagts ner på planering, avtalsskrivning och anläggning av tre lokala föreningar, 
Tierps kommun och Upplandsstiftelsen med stöd av Leader-medel. 

Cykelleder
Upplandsstiftelsen har varit delaktig i ett pilotprojekt för att skapa regional cykelled 
genom Håbo och Enköping i samverkan med Region Uppsala, Håbo och Enköpings kom-
mun.

NATURVÅRD
Mål: Åtgärdsinriktat naturvårdsarbete ska bedrivas utanför Upplandsstiftelsens na-
turområden i samverkan med markägare m.fl. i syfte att främja naturliga och hållbara 
ekosystem samt hög biologisk mångfald. 

Upplandsstiftelsen bedriver omfattande naturvårdsverksamhet utanför de egna natur-
områdena, såväl på land som i vatten. Naturvården bedrivs i samverkan med mark- och 
djurägare, kommuner, ideella organisationer samt aktörer inom areella näringar. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021
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Ekologisk landskapsplanering
Verksamheten bedrivs i alla slags naturtyper i landskap med höga biologiska värden. 
Syftet är att främja biologisk mångfald, säkerställa naturvärden och sprida information 
om Upplandsstiftelsens verksamhet. Inom ramen för projektet har flera aktiviteter 
pågått under lång tid, nätverk har utvecklats och ett förtroendefullt samarbete mellan 
markägare, myndigheter och andra aktörer har utvecklats. Detta har ökat verkningsgra-
den av Upplandsstiftelsens insatser.  

Under 2021 har Upplandsstiftelsen bistått Fortum AB med planering och genomför-
ande av kompensationsåtgärder med anledning av dammsäkerhetshöjande åtgärder 
vid Untra kraftverk. Vidare har två LONA-finansierade projekt avslutats i Älvkarleby 
kommun med fokus på restaurering av området Lill-Sandören samt inventering av kom-
munens invasiva arter. 

Samarbetet med Holmen Skog AB har utvecklats under året, med fokus på bolagets s.k. 
Kunskapsskog som planeras i trakterna för Länna eklandskap. I slutet av året beslutades 
om ett nytt skogligt samarbete med WWF Sverige, med syfte att främja lövskogsrestau-
rering i Länna eklandskap samt området runt sjön Vällen.

Kulturlandskapet
Upplandsstiftelsen verkar tillsammans med en stor mängd aktörer såsom djurhållare, 
markägare, Världsnaturfonden WWF, Länsstyrelsen med flera, för att värna det biolo-
giskt rika kulturlandskapet. Upplandsstiftelsen bedriver arbetet med omfattande extern 
finansiering. Sammantaget har över 3 000 ha restaurerats under de senaste 20 åren. 

Tämnaråns 
kanotled invigd. 
Mellan Tämnaren 
och Karlholm har 
22 bryggor lagts i 
och flera rast-
platser byggts.  
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Verksamhetens tyngdpunkt ligger längs kustlandskapet, men insatser har under året 
även utförts i Mälarlandskapet samt i trakterna kring Heby. 

Inom Roslagshagar har nu ca 360 hektar gamla hagmarker restaurerats, stängslats och 
åter börjar betas inom det 3-åriga projektet ihop med Världsnaturfonden WWF som 
har finansierats av Konsumentföreningen Stockholm och som avslutades 2021. Bland 
annat har 170 ha skogsbete på Örskär återskapats, liksom hagmarker för mnemosy-
nefjäril vid Yttersby och Gruvskäret. I samverkan med Naturbetesköttföreningen har 
även möten, seminarier och enskilda träffar anordnats med djuruppfödare, slakterier 
och Coop m.fl. för att stimulera till certifiering och försäljning av naturbeteskött.

Totalt sköts nu ca 300 hektar slåtterängar, hagar och våtmarker inom våra projekt inom 
Roslagshagar, vid Dalälven och i Lännaområdet. Flera områden hyser starkt hotade 
arter. För att uppnå långsiktighet i skötseln av markerna har arrenden upprättats med 
markägare och skötselavtal skrivits med djurägare och entreprenörer. 

Stängselbidrag har beviljats till marker i Mälarlandskapet och inom Roslagshagar för 90 
hektar naturbetesmark. Avtal upprättas om bete i minst 5 år av dessa.

Upplandsstiftelsen medverkar i Gräsöfonden (styrelse och arbetsgrupp), tillsammans 
med Östhammars kommun och lokala föreningar, med syfte att bevara och utveckla na-
tur- och kulturlandskapet på Gräsö. Genom flera donationer under senare år har verk-
samheten under 2021 utvecklats med bland annat har bidrag till stängsel och kurser.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021
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sen är nu nedtagen 
och sikten ut över 
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Naturvård i vattenmiljöer 
Arbetet med att restaurera våtmarker och kustmynnan-
de vattendrag har fortsatt för att förbättra produktio-
nen av fisk och gynna den biologiska mångfalden. Det 
kan särskilt nämnas Upplandsstiftelsens arbete med 
förvaltning av Upplands landskapsfisk, asp. Märkning 
och inventering har skett i Fyrisån och Örsundaån. Det 
har genomförts radioakustiska studier för att undersöka 
rörelsemönster i tid och rum hos de märkta fiskarna.

År 2021 slutrapporterades det fleråriga WWF-finan-
sierade våtmarksprojektet Levande Östersjön, inom 
vilket flera våtmarker restaurerats för att gynna kustens 
lekvandrande fiskarter såsom gädda. Levande Öster-
sjön har syftat till att förbättra födosökningsområden 
för populationen av den hotade fågeln skräntärna, som 
häckar inom Upplandsstiftelsens naturområde Björns 
skärgård.

I Hargsån har arbetet med att anlägga ett stort omlöp 
förbi en damm färdigställts med det lyckade resultatet att fiskpassage i vattendraget 
möjliggjorts för första gången på 350 år. I Hargsån har även en strömsträcka biotopvår-
dats för att gynna strömlevande arter som havsöring, id och flodnejonöga. 

Pandemin har påverkat verksamheten, bland annat har de sex planerade vattenvårds-
dagarna i länet för i första hand barn och ungdom fått ställas in.

Hotade arter
Upplandsstiftelsens arbete med åtgärder för hotade arter är av stor vikt och betydelse 
för att gynna flertalet av länets missgynnade arter och miljöer. Fokus ligger på arter 
som finns i Upplandsstiftelsens naturområden eller projektområden. Insatserna har 
finansierats genom Upplandsstiftelsens egna medel, WWF, Naturvårdsverkets medel 
för Åtgärdsprogram för hotade arter, LONA, LOVA samt restaureringsstöd från Lands-
bygdsprogrammet. Arbetet bedrivs inom ramen för samtliga verksamhetsfält som hör 
till Upplandsstiftelsens naturvårdsarbete. Prioriterade grupper är fjärilar och kärlväxter 
knutna till ängs- och hagmarker, skalbaggar som lever på gamla träd och i död ved, 
hackspettar i naturskogar, kustfåglar, rikkärr samt marksvampar som växer i s. k. kalk-
barrskogar.

Under året har Upplandsstiftelsen bland annat arbetat med nedanstående arter.
• Mnemosynefjärilar har inventerats och ägg från fjärilen har samlats in för vidare upp-
födning hos Nordens Ark. Utsättning av fjärilar planeras från 2022 på lämpliga lokaler 
som har restaurerats.
• På Örskär har successiva restaureringar av flera fina gölgrodelokaler påbörjats under 
2021. Dessutom ska inventeringar av gölgroda utföras under 5 år (start 2021), för att se 
hur grodpopulationen påverkas av skötselinsatser genom röjningar och bete.

Flygbild över 
Spökbacken. 
Upplandsstiftelsens 
nya område.  
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• I samarbete med Länsstyrelsen, kraftledningsbolag och Trafikverket har arbete för 
väddnätfjäril genomförts i Älvkarleby kommun. Arten svarar snabbt på åtgärder som 
röjning och slåtter.
• I sandmiljöer har Upplandsstiftelsen informerat markägare om åtgärder som gynnar 
arterna klöversobermal och knytlingsäckmal. Arterna är i behov av att sandmiljöerna 
hålls öppna genom avverkning, röjning eller uppryckning av tall.

Områdesskydd
Under året har Upplandsstiftelsen samarbetat med Uppsala kommun i syfte att ta fram 
skötselplaner och andra underlag för planerade naturreservatsbildningar i Fjällnora, 
Gula stigen, Röbo-Tunåsen, Stabby samt Blodstenen. Upplandsstiftelsen har bidragit 
med både naturvårds- och friluftsexpertis och lett arbetet med att ta fram förslag till 
skötselplaner för dessa områden.

INFORMATION
Upplandsstiftelsen har under 2021 tagit fram och beslutat om en ny kommunikations-
strategi. Den har som syfte att: 
• Öka kännedomen om Upplandsstiftelsen hos den breda allmänheten – att vi finns och 
vad vi bidrar med till länets invånare.
• Öka förståelsen för och kännedomen om Upplandsstiftelsen hos region och kommu-
ner – vår kompetens, handlingskraft och projekterfarenhet.
• Öka kännedomen om Upplandsstiftelsen hos relevanta tredjepartsaktörer – att vi 
finns, våra kompetensområden, vår unika expertis och vår samarbetsvilja.
Upplandstiftelsen ökat närvaron i sociala medier för att nå ut till olika målgrupper. 
Under december hade vi en mycket uppskattad julkalender i sociala medier. I samver-
kan med Länsstyrelsen och Biotopia informerar Upplandsstiftelsen om länets naturom-
råden och leder i Naturkartan.se. Användandet av appen och hemsidan naturkartan 
ligger fortsatt på en mycket hög nivå under 2021.

Medlemmar
Region Uppsala och länets samtliga kommuner är medlemmar i stiftelsen. Region Upp-
sala svarar för stiftelsens grundläggande finansiering genom ett årligt anslag.

EKONOMI 
Upplandsstiftelsens intäkter för 2021 var 34,3 mkr. Av detta hänför sig 21,4 mkr till 
årsavgiften från regionen samt 12,9 mkr från projektbidrag och försäljning, arrenden, 
skogsavverkning med mera från egna områden. Projektmedlen kommer bland annat 
från Världsnaturfonden WWF, EU:s jordbruksfonder inklusive landsbygdsprogrammet, 
Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Fortum AB m.fl. De totala kostnaderna uppgick till 
33,2 mkr, varav 1,7 mkr i avskrivningar.  
 
Årets resultat, efter disposition av eget kapital, är ett överskott på 1 039 tkr och det 
egna kapitalet uppgår till 24,0 mkr. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021
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MEDLEMMAR 
Upplandsstiftelsens medlemmar är Region Uppsala och Uppsala läns kommuner: Enkö-
ping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar. 

ÅRSSTÄMMA
Ordinarie årsstämma hölls den 20 maj 2021. Årsanslag och budget för verksamhetsåret 
2021 fastställdes vid ett en extra stämma den 11 december 2020.  

STYRELSE, ARBETSUTSKOTT, VD OCH PERSONAL
Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordinarie 
Jenny Lundström (MP) ordf. Tierp
Jacob Spangenberg (C) 1:e vice ordf. Östhammar
Sören Bergqvist (V) 2:e vice ordf. Uppsala
Susanne Mastonstråle (M) Älvkarleby 
Anders Kihl (KD) Heby
Håkan Marklund (L) Uppsala
Pia Milton (S) Uppsala
Lars Berglöf (S) Knivsta (till och med augusti 2021)
Thomas Eriksson (S) Östhammar (ordinarie från och med 9 dec 2021)
Zinaida Belonoshko (SD) Håbo 

Ersättare
Björn Holm (M) Uppsala 
Kerstin Troedsson (C) Enköping 
Magnus Nyström (KD) Enköping
Alfred Mujambere (L) Tierp 
Joel Lindh (MP) Heby 
Linda Johansson (S) Enköping 
Jonas Nyberg (S) Tierp (från och med 9 dec 2021)
Christer Olsson (SD), Uppsala   
Elisabeth Rosengren (V) Tierp 
 
Presidiet har samtidigt utgjort arbetsutskott. Ledamöter var Jenny Lundström, Jacob 
Spangenberg och Sören Bergqvist. 
 
Verkställande direktör har varit Thomas Bertilsson och Upplandsstiftelsen hade under 
året 19 anställda omräknat till heltid varav sammantaget 10 var kvinnor.  
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Vill du veta mer om 
Upplandsstiftelsen? Följ vår 
verksamhet i sociala medier. 
Vi finns på Facebook och 
Instagram. Här är ett utdrag 
ur vår populära Instagram-
adventskalender från 2021.

Om Upplandsstiftelsen
Upplandsstiftelsen verkar för att underlätta och stimulera allmänhetens fri-
luftsliv och bevara och skydda den uppländska naturen. Upplandsstiftelsen är 
en fristeånde ideell förening. Region Uppsala och alla länets kommuner är våra 
medlemmar. Upplandsstiftelsen grundades 1972. 
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