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Kommunstyrelsens protokoll 2022-08-23  

Tid och plats  

2022-08-23 klockan 09.30-15.45 i Heby folkets hus, B-salen, ajournering klockan 12.00 – 13.00 

Beslutande ledamöter 

Marie Wilén (C) ordförande, Dick Pettersson (C), Anne-Charlotte Mattsson (L), Jan Andersson (S), Carina 

Schön (S), Göran Hillbom (C), Bernt Ove Stenmark (KD), Marga Karttunen (SD), Mattias Widén (SD), Ann-

Christin Grattback Åkerblom (S), Anders Pettersson (S) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Hillevi Bohlin (C), Olof Nilsson (S) § 149 - 166, Annika Krispinsson (C)  

Övriga närvarande 

Emma Burstedt, kommundirektör, Disa Hasselberg, kommunsekreterare,  Bo Strömquist, ekonomichef § 

147 - 149, Camilla Gunnarsson, rektor för CLL och arbetsmarknadschef § 149, Lina Salomonsson, 

miljöstrateg § 155 - 158, Sara Lindberg, planarkitekt § 159, Matilda Johansson, enhetschef mark och plan § 

159 - 164, Amadeus Walldén, infrastrukturstrateg § 162 - 163   

Val av justerare 

Dick Pettersson (C) 

Tid och plats för justering 

2022-08-25 klockan 15.00 på kommunkontoret, Tingsgatan 11 

Justerade paragrafer 

§ 144 - § 166  

Underskrift 

 _______________________________________________________________  

Marie Wilén (C), ordförande 

 _______________________________________________________________  

Dick Pettersson (C), justerare 

 _______________________________________________________________  

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

Organ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-08-23 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-08-25 

Datum då anslaget tas ned 

2022-09-16 

Underskrift 

_______________________ 

Disa Hasselberg 
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Ks § 144   

Revidering av föredragningslistan 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Ärende Skrivelse till Region Uppsala angående problemen i kollektivtrafiken läggs till 
föredragningslistan som sista punkt.  
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Ks § 145 Dnr KS/2022:17 002 

Anmälan av delegeringsbeslut 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen tackar för informationen och listan med delegationsbeslut 1 juni – 9 
augusti läggs till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Lista med delegationsbeslut 1 juni – 9 augusti 2022 föreligger. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 9 augusti 2022 

Kommunstyrelsens delegationsbeslut §§ 71 – 114/2022  
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Ks § 146   

Information om läget i Heby kommun med anledning av kriget 

i Ukraina 
 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 

 

Sammanfattning 

Muntlig redogörelse från Emma Burstedt, kommundirektör. 
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Ks § 147 Dnr KS/2020:69 040 

Finansiell profil för Heby kommun 2019 - 2021 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Förvaltningen får i uppdrag att i tillämpliga delar använda den finansiella profilen som en 
del i det samlade underlaget som stödjer pågående planeringsprocess. 

 

Sammanfattning 

Heby kommun har sedan ett antal år deltagit i en jämförelse av finansiella profiler för länets 

kommuner. Den aktuella jämförelsen är ett komplement till den traditionella finansiella analys 

som ingår i kommunens styrdokument. Den aktuella analysen presenteras i sitt huvudsakliga 

innehåll för den verksamhet som drivs i förvaltningsform. Det finns dock en avslutande 

jämförelse av koncernprofiler för länets åtta kommuner. Översiktligt görs också en jämförelse 

med profilen för samtliga kommuner som deltar i jämförelsen. 

Den finansiella profilen omfattar totalt åtta nyckeltal som sammantaget speglas i fyra olika 

perspektiv. Perspektiven är långsiktig handlingsberedskap, kortsiktig handlingsberedskap, 

riskförhållande och kontroll över den finansiella utvecklingen. De finansiella nyckeltalen för 

Heby kommun jämförs med länets övriga sju kommuner. Jämförelsen utgår från en relativ 

poängskala där den kommun som har det starkaste värdet får en femma, de två efterföljande en 

fyra, de två i mitten en trea, två kommuner får en tvåa och slutligen får den kommun som har det 

sämsta värdet en etta. 

Upprättad finansiell profil visar för Heby kommun att det i de olika perspektiven har skett en 

förbättring av den långsiktiga handlingsberedskapen och av riskförhållande vad gäller finansiell 

utveckling. Det förklaras främst av de förbättringar som skett gällande soliditet, kassalikviditet 

men även vad gäller skattefinansiering av investeringar. För det senare nyckeltalet ska dock 

noteras att investeringsvolymen i kommunal verksamhet var låg år 2021. Andra kommuner i 

länet har haft en starkare resultatutveckling vilket förklarar en viss försämring vad gäller 

nyckeltalen som relaterar till resultat. 

Kommunforskning i Västsverige (KFi) sammanfattar sin bedömning av Heby kommun med att 

den finansiella utvecklingen under den studerade treårsperioden har resulterat i en förbättrad 

finansiell profil. Det ger ett starkare utgångsläge vid utgången av 2021 än vid utgången av 2019 i 

jämförelse med den genomsnittliga utvecklingen för kommuner i länet. Vidare anges att 

kommunen fortsatt har ett ansträngt finansiellt läge med ett något för lågt underliggande 

löpande resultat.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 19 juli 2022 

Finansiell profil för Heby kommun 2019 – 2021, rapport 

Delges 

Ekonomichef  
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Ks § 148 Dnr KS/2022:11 042 

Ekonomisk månadsrapport juli 
 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 De ekonomiska uppföljningsrapporterna för maj respektive juli godkänns. 

 Den fördjupade analysen av Centrum för livslångt lärande ska redovisas till 
kommunstyrelsen i september vilket ska stödja bedömningen av ett kvarvarande reellt 
budgetunderskott inom utbildningsnämndens verksamhetsområde. Detta utöver det av 
kommunfullmäktige godkända budgetöverskridandet om totalt 9,5 miljoner krononor för 
helår 2022. 

 

Sammanfattning 

Kommunen redovisar ett positivt resultat i perioden med 48,2 miljoner kronor vilket är 13,0 miljoner 
kronor bättre än budget. Resultatet är samtidigt bättre än föregående års resultat i perioden som 
uppgick till 34,5 miljoner kronor.  

När det gäller större avvikelser för nämnder är det utbildningsnämnden som uppvisar en större 
negativ avvikelse med minus 10,8 miljoner kronor efter sju månader. Det är en försämring med 2,0 
miljoner kronor jämfört med budgetavvikelsen i föregående rapportering (april).  Förklaringen till 
avvikelsen är att nämnden har underbudgeterat personalkostnader för grundskola och centrum för 
livslångt lärande, CLL. Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 21 juni beslutat att 
godkänna en avvikelse inom utbildningsnämndens verksamheter om 9,5 miljoner kronor. Detta 
fördelar sig 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 samtidigt att den påbörjade fördjupade analysen behöver slutföras 
gällande utbildningsnämndens verksamhet inom Centrum för Livslångt Lärande i syfte att åtgärda 
nuvarande underskott. 

Uppdraget gällande CLL ska återrapporteras till kommunstyrelsen till sammanträdet den 13 
september. 

Vård- och omsorgsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse i perioden med 5,7 miljoner kronor 
vilket främst förklaras av positiva budgetavvikelser inom funktionsstöd och äldreomsorg och av ej 
budgeterade bidrag. Övriga nämnder uppvisar ett bättre utfall än budget eller en budget i balans i 
perioden.  

Finansförvaltningens negativa budgetavvikelse förklaras av räntekostnader på pensioner.  

Samtliga nämnder med negativa avvikelser behöver följa upprättade åtgärdsplaner och löpande 
komplettera dessa vid nya avvikelser. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomis uppföljningsrapport maj 

Ekonomisk uppföljningsrapport juli 

 

Protokollsanteckning 

Anne-Charlotte Mattsson (L) och Bernt-Ove Stenmark (KD) lägger följande protokollsanteckning: 



PROTOKOLL 
2022-08-23 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 9(30) 

 

L o KD anser att de beslutande 9,5 miljonerna ska tillföras UN men inte vara nivåhöjande för budget 
2023, plan 2024-2025. 

 

Delges 
Ekonomichef 

Rektor för CLL 

Kommunfullmäktiges revisorer 

Utbildningsnämnden 

Förvaltningschef barn och utbildning 
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Ks § 149 Dnr KS/2022:11 042 

Fördjupad redovisning av arbetsmarknadsenhetens budget 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Godkänner den fördjupade analysen av arbetsmarknadsenheten som förklarar den avvikelse 
som uppstått i verksamheten 2022. 

 Budgetansvarig får i uppdrag att fortsatt pröva åtgärder för att minska den ekonomiska 
effekten av obalansen i verksamheten för innevarande år. 

 Förvaltningen får i uppdrag att säkerställa en förstärkt dialog i arbetet med mål och budget 
2023, plan 2024-2025. 

 Förvaltningen får i uppdrag att säkerställa att budgeten från och med 2023 tydligt avgränsas 
med verksamhetsvolymer och innehåll i den anslagsfinansierade delen av 
arbetsmarknadsenheten. 

 

Sammanfattning 

Verksamheten inom arbetsmarknadsenheten saknar i nuläget en tydlig redovisning av 

verksamhetens innehåll. En utveckling är nödvändig i syfte att stärka den styrning som ingår i 

såväl planering/budget som i uppföljning. Hypotesen är att verksamhetsinnehållet över tid har 

kunnat försvaras av de relativt omfattande statsbidrag som omgärdat verksamheten. När det som 

i nuläget är en väsentligt lägre bidragsnivå har verksamheten problem att finansiera den 

dimensionering som bedöms behövas i verksamheten. 

I budget 2022 saknas, utifrån den ambitionsnivå verksamheten presenterat i sin detaljbudget, 1,5 

miljoner kronor. Genom viss intäktsförstärkning 0,1 miljoner kronor och återhållsamhet i 

tillsättning av tjänster 0,4 miljoner kronor beräknas det prognostiserade underskottet för 2022 

till 1,0 miljoner kronor. 

Delar av tjänster som tidigare har belastat CLL är flyttade till AME. Det gäller även tjänster för 

städning och vaktmästeri. Dessa poster ingår i de avvikelser som ingår i budget och prognos ovan. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 22 juli 2022 

Fördjupad analys av arbetsmarknadsenheten, 22 juli 2022 

 

Delges 
Ekonomichef 

Rektor CLL och arbetsmarknadschef 

Utbildningsnämnden 

Kommundirektör 
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Ks § 150 Dnr KS/2022:65 106 

Ansökan från Bris Region Mitt 

Kommunstyrelsens beslut 

 Ansökan avslås.  
 

Sammanfattning 

BRIS, Barnens Rätt i Samhället, har i ett brev daterat 1 juli 2022 ansökt om ett ekonomiskt 

bidrag från Heby kommun. Förvaltningen ser att verksamheten som bedrivs i BRIS är värdefull 

och kan utgöra ett komplement till kommunens insatser. Det bidrag som söks är 30 tkr.  

Kommunallagens regel om likställighet innebär att ett positivt besked i detta fall behöver följas 

av positiva besked i förfrågningar från andra intresseorganisationer. Förvaltningen vet inte om 

sådana är aktuella men rekommenderar kommunstyrelsen att avslå ansökan mot den 

bakgrunden. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, 6 augusti 2022 

 Ansökan om bidrag, Bris Region Mitt 

 Bilagor 

  

 

Delges 

BRIS Region Mitt 
Kommundirektör 
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Ks § 151 Dnr KS/2022:67 003 

Kommunstyrelsens delegationsordning 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsens delegationsordning antas. 
 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i Kf § 55/2022 att flytta ansvaret för arrenden från 

kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden. På förekommen anledning behöver därmed 

både kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens delegationsordningar justeras i 

enlighet med de ändringar fullmäktige gjort i respektive reglemente för dessa nämnder då det 

finns flertalet beslutfunktioner som delegeras inom hanteringen för kommunens 

arrendeverksamhet.  

 

Beslutsunderlag 

Kf § 55/2022 

Kommunstyrelsens delegationsordning, förslag 

 

 

Delges 

Kommundirektör 
Ekonomichef 
Mark- och planeringsenheten 
Controller för kommunstyrelsen 
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Ks § 152 Dnr KS/2015:59 106 

Ny överenskommelse avseende Regionalt forum, Uppsala län 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner för Heby kommuns del överenskommelse om samverkan 
mellan Region Uppsala och åtta kommuner i Uppsala län, Regionalt forum. 

 

Sammanfattning 

Under våren 2022 genomfördes en revideringsprocess avseende överenskommelsen för 

Regionalt forum. Utgångspunkten för revideringen var den gällande överenskommelsen och 

iakttagelser och rekommendationer som lyftes fram i förarbetet till denna överenskommelse. 

Regionalt forums medlemmar gavs, med stöd av Regionala ledningsgruppen, möjlighet att ge 

inspel och framföra synpunkter. Arbetet koordinerades och bereddes av Region Uppsala.  

Som en del av beredningen presenterades förslag till reviderad överenskommelse på den 

Regional ledningsgruppen den 22 maj som godkände att förslaget gick vidare Regionalt forum.  

Förslag till ny överenskommelse presenterades på Regionalt forum 20 maj, som gav Regionalt 

forums beredningsgrupp i uppdrag att slutligen godkänna förslag till ny överenskommelse för 

vidare utskick till respektive part, något beredningsgruppen gjorde den 9 juni.  

Överenskommelsen har kompletterats med bilaga avseende Regionalt forums prioriterade frågor 

2023. Bilagan skall aktualitetsprövas årligen. Ny är den tredje punkten i bilagan:  

Länets resiliens och kontinuitetsplanering  

 Med fokus på att öka samhällets samlade robusthet och vår förmåga att förebygga och hantera 

påfrestningar och kriser, strukturerad erfarenhetsuppbyggnad efter pandemin, samt civilförsvar 

Aktuellt steg i processen är att respektive part behandlar och beslutar om överenskommelsen i 

därtill avsedd instans utifrån respektive parts delegationsordning och reglemente. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 15 augusti 2022 
Tjänsteskrivelse, 13 juli 2022 
Förslag till ny överenskommelse Regionalt forum 
Bilaga till förslag till ny överenskommelse 
 

Delges 

Region Uppsala 
Kommundirektör 
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Ks § 153 Dnr KS/2022:68 006 

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2023  
 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar för år 2023 fastslås enligt följande 

o 7 februari 
o 17 april 
o 20 juni 
o 26 september 
o 31 oktober 
o 21 november 
o 18 december 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att fastslå sina sammanträdesdagar för år 2023. Datumen är framtagna 

för att inte krocka med den regionala nivån och för att stämma överens med vad som regleras i 

kommunallagen vad gäller redovisning och ekonomisk planering. Kommunfullmäktiges planering 

ligger sedan till grund för hur kommunstyrelsen och nämnderna planerar sina 

sammanträdesdatum.  

Stoppdatum Beredning Utskick Sammanträde 

27-jan 30-jan 31-jan 07-feb 

03-apr 04-apr 06-apr 17-apr 

09-jun 12-jun 13-jun 20-jun 

15-sep 18-sep 19-sep 26-sep 

20-okt 23-okt 24-okt 31-okt 

10-nov 13-nov 14-nov 21-nov 

07-dec 08-dec 11-dec 18-dec 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 9 augusti 2022 
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Ks § 154 Dnr KS/2022:59 003 

Kommunfullmäktiges revisorers reglemente, revidering 
 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktiges revisorers reglemente antas. 
 

Sammanfattning 

Inför den nya mandatperioden har revisonens reglemente setts över. Under översynen har det 

framkommit att tillägg vad gäller deltagande på distans behöver läggas in för att revisionens 

reglemente ska överensstämma med det av kommunfullmäktige antagna reglementet för 

distansdeltagande, HebyFS 2022:11.  

Följande tillägg har gjorts i reglementet: 

§ 18 

Revisionen får sammanträda helt digitalt om skäl föreligger. 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. 

Tillägget kommer få § 18 och efterföljande paragrafnummer kommer därmed justeras. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 8 juni 2022. 

Kommunfullmäktiges revisorers reglemente, förslag 
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Ks § 155 Dnr KS/2022:69 406 

Avfallstaxa 2023 

 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Avfallstaxa 2023 för VafabMiljö Kommunalförbund godkänns att gälla från 1 januari 2023 i 

Heby kommun.  

 

Sammanfattning 

VafabMiljös direktion fattade den 25 maj 2022 beslut om att skicka förslag om ny avfallstaxa för 

2023 till medlemskommunerna. Anledningen till detta är att det förändrade världsläget gör det 

svårt att få en budget i balans utan höjd taxa redan för 2023 men även kommande år. För att 

undvika större höjningar framöver föreslås istället en justering över flera år. Det är framför allt 

ökade kostnader för utsläppsrätter och drivmedel som påverkar budgeten. Dessutom har behov 

av ett antal justeringar i taxan identifierats sedan den började gälla under 2020. I förslaget till ny 

taxa är även dessa justeringar inkluderade och beslutsunderlaget beskriver samtliga 

förändringar.  

Priset på utsläppsrätter har ökat kraftigt och förväntas ligga kvar på en hög nivå under 

överskådlig tid. EU:s system för utsläppsrätter har som syfte att minska utsläppen av 

växthusgaser, vilket innebär att tilldelningen av utsläppsrätter minskar över tid. Konsekvensen 

blir att VafabMiljö behöver köpa fler utsläppsrätter till avfallsförbränningsanläggningen i 

Norsa. Därutöver ökar också kostnaden för det restavfall som lämnas till Mälarenergi för 

energiåtervinning, även det en konsekvens av ökade kostnader för utsläppsrätter. 

 

När det gäller de ökade kostnaderna för insamling av mat- och restavfall är det framför allt 

drivmedlet som blivit dyrare och som höjer kostnaderna, både vad gäller insamlingen i 

Västerås som VafabMiljö kör i egen regi samt för den insamling som sker i öst- och västregionen 

och som är utlagd externt. 

 

Direktionens beslut innebär att summan av höjningarna år 2023 motsvarar en ökning på 3,5 %. 

Miljöstyrning har tillämpats genom att gynna de abonnemang som uppmuntrar till ökad 

utsortering av matavfall och förpackningar ur restavfallet. Detta bland annat för att det är 

mängden restavfall som behandlas via energiåtervinning som är kostnadsdrivande men även för 

att styra mot ökad resurshushållning. 

Den gemensamma taxan har gällt sedan 1 januari 2020. Under dessa dryga två år har VafabMiljö 

identifierat behov av justeringar av taxan. Beslut om ändringarna, även av redaktionell karaktär, 

måste fattas i varje kommuns fullmäktige. I samband med direktionens beslut om justering av 

taxan beslutades även om förslag av dessa justeringar. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 31 maj 2022 

Missiv 30 maj 2022 

Bilaga 1 - Avfallstaxa för VafabMiljö Kommunalförbund 2023 

Bilaga 2 - Justering av felaktigheter och förtydliganden 

Bildspel 25 maj 2022  
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Ks § 156 Dnr KS/2022:49 215 

Beviljat undersökningstillstånd enligt minerallagen för Vittinge 
nr 1, Heby, Enköping och Uppsala kommun, information 

 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Heby kommun har fått information från Bergsstaten att Rolling Road Exploration Sweden AB har 

fått beviljat undersökningstillstånd enligt minerallagen för området Vittinge nr 1. Heby kommun 

önskar att få ta del av förslag på arbetsplaner för undersökningsarbete som tas fram för beviljat 

tillstånd inom Heby kommun och att kommunen får möjlighet att yttra sig över arbetsplanerna. I 

övrigt så lämnade Heby kommun svar på remissen gällande undersökningstillstånd enligt 

minerallagen för Vittinge nr 1 till Bergsstaten och Bergsstaten svarade att företaget har fått tagit 

del av remissvaret. 

 

Beslutsunderlag 

Beslutskopia för undersökningstillståndet 
Skrivelse om att Heby kommun vill ta del av förslag till arbetsplan 
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Ks § 157 Dnr KS/2022:70 106 

Information om arbetsplan för beviljat undersökningstillstånd 

för Jugansbo 1008 och 1009 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Förvaltningen får i uppdrag att utreda om det finns skäl att komma med inspel till 
arbetsplanen. 

 

Sammanfattning 

Heby kommun har fått information från Boliden om att de har tagit fram en arbetsplan för 

undersökningsarbetet inom beviljat undersökningstillstånd för Jugansbo 1008 och 1009. 

Arbetsplanen beskriver hur undersökningsarbetet kommer att genomföras och innebär att ta 

jord- och kvistprover.  

Boliden har delgivit samtliga genom kungörelsedelgivningen och Bergsstaten har delgivit 

samtliga berörda för medgivande av undersökningar närmare än 200 m från hus (och tidpunkt 

har gått för inkommande av synpunkter för respektive). När en arbetsplan är giltig ska 

information skickas till bland andra de berörda kommunerna (enlig Minerallagen, 3 kap 5 c §) . 

Arbetsplan kommer att påbörjas så snart som möjligt, men har Heby kommun synpunkter på 

arbetsplan kan vi skicka in dem till Boliden så fort som möjligt så har de möjlighet att ta hänsyn 

till dem. Mark- och planeringsenheten samordnar eventuella synpunkter. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 10 augusti 2022 
Information om arbetsplan för undersökningsarbete inom undersökningstillstånden Jugansbo 
1008 och 1009 
Svar på ansökan om undersökningstillstånd i området Jugansbo 1009 i Heby kommun, Uppsala 
län 

 

 

Delges 

Miljöstrateg 

  

https://lagen.nu/1991:45#K3P5cS1
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Ks § 158   

Information om ny lagstiftning inom miljöområdet 
 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

För att förverkliga EU:s vattendirektiv som syftar till att förbättra våra vatten och skapa en hållbar 
förvaltning beslutar varje medlemsland om åtgärdsprogram. Vattenmyndigheten beslutar om 
åtgärdsprogrammen och de innehåller åtgärder som olika myndigheter ska genomföra för att uppnå 
den vattenstatus som följer av miljökvalitetsnormen för vatten fram till 2027/2033. Regeringen har 
godkänt vattenmyndigheternas åtgärdsprogram som sträcker sig fram till 2027 och 
Vattenmyndigheterna kommer vecka 34 att anta nya åtgärdsprogram för vattendistrikten. Heby 
kommun ligger inom två vattendistrikt och åtgärdsprogrammen är lika. Kommunerna har specifika 
åtgärder som ska uppfyllas fram till 2027 och innefattar: 

• Vattenplanering (ny åtgärd). 

• Miljötillsyn. 

• Dricksvattenskydd. 

• Fysisk planering. 

• VA-plan inklusive dricksvatten. 

• Dioxiner från småskalig förbränning. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 10 augusti 2022 

 

Delges 

Miljöstrateg 

 

 

  



PROTOKOLL 
2022-08-23 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 21(30) 

Ks § 159 Dnr KS/2020:28 214 

Godkännande av detaljplan DP 394 Horrsta Norra 
 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslut 
 Detaljplan DP 394 Horrsta Norra, del av Horrsta 4:36 antas. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 Detaljplan DP 394 Horrsta Norra, del av Horrsta 4:36 godkänns. 

 Granskningsutlåtande 2022-06-29 godkänns. 

 Samrådsredogörelse 2022-05-10 godkänns. 

 Att detaljplan DP 394 Horrsta Norra, del av Horrsta 4:36 inte antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. 

 

Sammanfattning 

Detaljplan DP 394 Horrsta Norra, del av Horrsta 4:36 har tagits fram för att möjliggöra 

uppförandet av ett flerbostadshus i den norra delen av planområdet samt lägre 

småhusbebyggelse i den södra delen av planområdet. 

Enligt miljöbalken ska en kommun göra en strategisk miljöbedömning av en plan, program eller 

ändring om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En 

undersökning av strategisk miljöbedömning är genomförd. Bifogat som bilaga medföljer den 

undersökning som Mark- och planeringsenheten genomfört där slutsatsen är att detaljplanen 

inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen i Uppsala län delade den 

bedömningen i samrådet.  

Mark- och planeringsenheten föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att detaljplan 394 Horrsta 

Norra, del av Horrsta 4:36 inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 29 juni 2022 
Plankarta 
Plan- och genomförandekarta 
Granskningsutlåtande 
Samrådsredogörelse 
Undersökning av strategisk miljöbedömning 

 

Delges 

Mark- och planeringsenheten 
Bygg- och miljöenheten 
Tekniska enheten 
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Ks § 160 Dnr KS/2018:50 214 

Avslutande av DPä 384 Klockängens förskola 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 DPä 384 Klockängen förskola avslutas och tas bort från Heby kommuns planlista 

 

Sammanfattning 

2018-06-05 beslutade Kommunstyrelsen att bevilja ett positivt planbesked för DPä 384, 

Klockängen förskola. Syftet var att möjliggöra för tillbyggnad av förskolan. Planarbetet har dock 

inte kunnat påbörjas då planintressenten inte kunnat lämna nödvändig information. 

Nu planeras istället en nybyggnad av förskola intill Harbo skola. Detaljplaneändringen för att 

möjliggöra detta vann laga kraft den 30 juni 2022. Utbyggnaden av Klockängen förskola är 

därmed inte längre aktuell och planuppdraget föreslås därför avslutas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 1 juli 2022 

 

 

Delges 
Mark- och planering 

Tekniska enheten 

Bygg och miljö Sala-Heby 

Lokalstrateg 

Förvaltningschef, BUF 

Utbildningsnämnden 
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Ks § 161 Dnr KS/2020:20 212 

Granskning av fördjupad översiktsplan för Morgongåva, 

information 
 

Kommunstyrelsen tackar för informationen.  

 

Sammanfattning 

Fördjupad översiktsplan för Morgongåva tätort är föremål för granskning under perioden 2022-

06-28 till och med 2022-08-26.  

Länsstyrelsen har den 2022-06-29 meddelat Heby kommun att de begär förlängd svarstid att 

inkomma med granskningsyttrande till den 2022-09-30. Heby kommun har den 2022-07-01 

meddelat Länsstyrelsen att begäran accepteras.  

 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 30 juni 2022 

 

 

Delges 
Mark- och planeringsenheten 
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Ks § 162 Dnr KS/2017:5 014 

Brister i transportsystemet i Heby kommun, underlag inför 

kommande Genomförandeplan för länsplanen 2023-2029 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner att förslaget till lista Brister i transportsystemet i Heby kommun, 
daterad 23 augusti 2022, med dess brister, förslag till åtgärd och prioritering ska fungera som 
ett dokument för sammanställande och redovisande av kommunens brister i 
transportsystemet. 

 Kommunstyrelsen godkänner att bilagd lista Brister i transportsystemet i Heby kommun 
används för Heby kommuns inspel av objekt/åtgärder för kommande Genomförandeplan för 
länsplanen 2023-2029. 
 

Sammanfattning 

Region Uppsala har bjudit in länets kommuner att inkomma med objekt/åtgärder i 

transportsystemet som bedöms ha en kostnad under 25 miljoner kronor. Inspelade 

objekt/åtgärder ska kunna kopplas an till kommunens egen planering och att det ska finnas en 

plan för aktiviteterna som sträcker sig sex år framåt. Region Uppsala önskar få in svar på 

eventuella objekt/åtgärder senast 5 september. 

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2022–2033 är föreslagen av Region 

Uppsala och beräknas kunna antas efter sommaren. Planen är ett politiskt dokument som 

fastställer åtgärdsplaneringen för den regionala infrastrukturen i Uppsala län under tidsperioden 

2022–2033. Länsplanen är kopplad till den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och det regionala 

trafikförsörjningsprogrammet (TFP). 

Länsplanens innehåll är dock på en förhållandevis översiktlig nivå. De brister som anges i planen, 

dess prioritering, och inriktning behöver ofta stämmas av mot den pågående 

samhällsplaneringen. Därefter finns det även behov av ytterligare preciseringar via särskilda 

åtgärdsvalsstudier (ÅVS) eller andra analyser, innan slutlig planering och genomförande kan bli 

aktuellt. Genomförande av åtgärder behöver ständigt följas upp ur ett kostnadsperspektiv för att 

säkerställa genomförandet. 

Enligt processen med framtagandet av genomförandeplanen ska Region Uppsala ge kommunerna 

och Trafikverket Region Öst möjlighet att inkomma med förslag på objekt/åtgärder som kan tas in 

i genomförandeplanen för 2023 med utblick mot 2029. Region Uppsala har påbörjat processen 

med att ta fram en genomförandeplan för år 2023 och med utblick till år 2029. 

Genomförandeplanen beskriver infrastruktursatsningar som finansieras av nationell plan, 

länsplan och Region Uppsala. 

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden kommer sedan i december att besluta om 

genomförandeplan för länsplanen. Länets kommuner och Trafikverket region Öst kommer att få 

ta del av den fastställda genomförandeplanen i december 2022. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 27 juli 2022 
Brister i transportsystemet i Heby kommun 
Länsplanen för regional transportinfrastruktur i Uppsala län: Möjlighet för länets kommuner att 

inkomma med objekt/åtgärder till genomförandeplanen för länsplanen 2023–2029 

 

Delges 

Infrastrukturstrateg 
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Ks § 163 Dnr KS/2022:61 311 

Överenskommelse avseende det fortsatta arbetet med 

resultatet från åtgärdsvalstudien väg 272, Östervålastråket, 

Uppsala-Kerstinbo, information 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Överenskommelsen daterad 2022-05-16 mellan Heby kommun, Region Uppsala och 
Uppsala kommun avseende det fortsatta arbetet med resultatet från åtgärdsvalsstudien väg 
272, Östervålastråket, Uppsala-Kerstinbo godkänns.  

 

Sammanfattning 

Med stöd i kommunstyrelsens delegationsordning nr. 1.1 beslutas att överenskommelsen 
daterad 2022-05-16, samt beslutad av samhällsbyggnadsnämnden i § 60 2022-06-14, mellan 
Heby kommun Region Uppsala och Uppsala kommun avseende det fortsatta arbetet med 
resultatet från åtgärdsvalsstudien väg 272, Östervålastråket, Uppsala-Kerstinbo godkänns. 

Heby kommun, Region Uppsala, Trafikverket och Uppsala kommun fattade ett gemensamt 
beslut 2018 om att genomföra en åtgärdsvalsstudie. Tillsammans har parterna genomfört en 
åtgärdsvalsstudie mellan åren 2019–2021 för Östervålastråket, väg 272, (Uppsala–Harbo–
Östervåla–Räta linjen) inom Länsplanen för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2018–
2029. Brister som tidigare lyfts rör främst tillgänglighet för oskyddade trafikanter, ett bristande 
hela-resan-perspektiv med till exempel avsaknad av pendlarparkeringar vid strategiska 
punkter. Det finns även bristande tillgänglighet till hållplatser som är en konsekvens av bland 
annat genomförda sidområdesåtgärder i form av räcken. Trafikverket har sedermera tagit fram 
ett ställningstagande av de föreslagna åtgärderna gällande de åtgärder som kopplas till 
länsplanen. 
 

Heby kommun har tillsammans med Region Uppsala och Uppsala kommun arbetat för att ta 

hand om resultatet och de föreslagna åtgärderna från åtgärdsvalsstudien. Arbetet har resulterat 

i framtagandet av en överenskommelse som ska syfta till att reglera parternas åtaganden och 

ansvarsfördelning avseende den fortsatta utvecklingen av Östervålastråket, väg 272. 

Åtagandena omfattar bland annat åtgärder som ökar möjligheten till hållbara 

kombinationsresor, ökad cykelbarhet längs med stråket, åtgärder som ska förbättra 

tillgängligheten och resenärsmiljön till hållplatserna längs sträckan samt åtaganden om 

trafiksäkerhet och mobilitetståtgärder. 

Överenskommelsen reglerar parternas ansvar och åtaganden avseende de aktiviteter som krävs 

för att utveckla kollektivtrafiken och infrastrukturen.  
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 25 juli 2022 
Överenskommelse, förslag 
Ordförandebeslut  29 juli 2022 
Sbn § 60/2022 

 

Delges 
Infrastrukturstrateg 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Ks § 164 Dnr KS/2017:75 423 

Information om sanering av Gammelbodeponin, Västerlövsta, 

Borgen 1:2 
 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 

 

Sammanfattning 

Muntlig redogörelse från Matilda Johansson, enhetschef för Mark- och planering. 

 

 

 

Delges 

Mark- och planeringsenheten 
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Ks § 165 Dnr KS/2022:4, KS/2015:3, KS/2021:63, KS/2022:11 106, 014, 007, 042 

Information och rapporter 
 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och rapporterna läggs till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Följande handlingar föreligger: 

 Ägarmöte Sala Heby kommuner, 11 maj 2022 
 Protokoll Hebyfastigheter AB 
 Protokoll Hebygårdar AB 
 Protokoll Dalabanan 
 Kf rev § 54/2022 
 Ägarsamråd Överförmyndarnämnden 
 Von § 78/2022 
 Von § 79/2022 
 Personalutskottet, 2 juni 2022 
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Ks § 166   

Skrivelse till Region Uppsala angående problemen i 

kollektivtrafiken 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Skrivelsen till Region Uppsala daterad 22 augusti 2022 godkänns och översänds till 
Region Uppsala. 

 

Sammanfattning 

12 juni 2022 tog Mälartåg över ansvaret för driften av den regionala tågtrafiken i Uppsala län, det 

som tidigare har kallats Upptåget. Tanken är att binda samman länen runt Mälaren i ett 

gemensamt nät. Det är mycket positivt att denna förändring innebär att det numera går att åka 

tåg utan byten också mellan Morgongåva/Heby och Västerås.  

Dock har övergången till Mälartåg varit behäftad med stora problem med trafiken. 

Sommartidtabellen började gälla tidigare än planerat vilket innebär färre avgångar. Många 

avgångar mellan Gävle – Uppsala har ställts in, och Mälartåg har aviserat att detta inte ska drabba 

sträckan Uppsala-Sala. Vi kan konstatera att en mängd tåg på även den sträckan ändå har varit 

inställda från sommarens start. De anledningar som anges är antingen fordonsbrist eller 

personalbrist. Turerna har ofta blivit inställda med några minuter kvar till avgång och 

resenärerna blir hänvisade till nästa avgång som i bästa fall går någon timme senare. 

Sedan en tid har det dessutom, parallellt med problemen med tågtrafiken, löpande skett att även 

bussturer i linjetrafik ställs in. Tidigare har detta varit mycket ovanligt. Det innebär att det då inte 

har funnits någon kollektivtrafik in eller ut ur Heby kommun.  

För Heby kommuns invånare innebär detta stora svårigheter att ta sig till och från arbete, skola 

och fritidsaktiviteter samt att planera sin vardag. För Heby kommun som arbetsgivare medför 

störningarna problem med att bemanna våra verksamheter, särskilt då turerna ställs in med så 

kort varsel. Vi framstår inte heller som en attraktiv arbetsgivare då vi inte har tillgång till pålitlig 

kollektivtrafik. Vi har medarbetare som inte får sin vardag att fungera, och som inte ser hur de 

kan arbeta kvar i Heby kommun – på grund av problemen med kollektivtrafiken. Detta gäller i en 

bredd av verksamheter inom samtliga förvaltningar. 

Heby kommun efterlyser krafttag för att komma till rätta med beskrivna problem, och att Region 

Uppsala i mycket högre utsträckning sätter in ersättningstrafik vid inställda turer. Kommunen 

efterfrågar kommunikation med Region Uppsala om vad som görs för att åtgärda problemen och 

om prognos på när de är åtgärdade. Kommunen efterlyser också bättre kommunikation till våra 

pendlare, medborgare och anställda i samma frågor.  

Delges 
Kommundirektör 

Region Uppsala 

 


