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 _______________________________________________________________  

Marie Wilen, ordförande 

 _______________________________________________________________  

Carina Schön, justerare 

 _______________________________________________________________  

Disa Hasselberg, sekreterare 

 



PROTOKOLL 
2022-09-13 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 2(31) 

Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-09-13 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-09-15 

Datum då anslaget tas ned 

2022-10-07 

Underskrift 

     _____________________  

Disa Hasselberg 
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Ks § 167   

Revidering av föredragningslistan 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Bussförbindelser Harbo – Heby, läggs till föredragningslistan som övrig fråga. 
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Ks § 168 Dnr KS/2022:17 002 

Anmälan av delegeringsbeslut 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen tackar för informationen och listan med delegationsbeslut §§ 116 - 
125/2022 läggs till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Lista delegationsbeslut §§ 116 - 125/2022 föreligger. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 5 september 2022 

Lista delegationsbeslut §§ 116 - 125/2022 

 

 

 

  



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-08-23 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 6(31) 

Ks § 169 Dnr KS/2022:9 041 

Finansiella förutsättningar inför kommande planperiod 2023 - 

2025 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Delge nämnderna information om nya finansiella förutsättningar samt uppdra till dem att 
beakta dessa i pågående mål och budgetarbete. 

 Ge förvaltningen i uppdrag att fördjupa analysen av effekterna av nya finansiella 
förutsättningar. 

 Resultatet av den efterfrågade fördjupade analysen av Centrum för Livslångt lärande behöver 
beaktas i den fortsatta mål- och budgetprocessen. 

 

Sammanfattning 

Kommunens planering för budget- och planperioden 2023 – 2025 inleddes i ett post-covidläge 

och ekonomiska prognoser som indikerade en positiv återhämtning i samhället. Skatteintäkter 

och generella statsbidrag har haft en positiv utveckling sedan våren 2021 och efterföljande 

prognoser som den preliminära mål och budgeten 2023 – 2025 bygger på. 

Det som därefter har hänt är att kriget i Ukraina har fortsatt och intensifierats. Följdverkningarna 

och spridningseffekterna gällande inflationen har förstärkts. Kraftiga kostnadsökningar noteras 

inom energi- och livsmedelsområdena. 

Baserat på de senaste prognoserna från Sveriges kommuner och regioner (SKR) och 

Kommunernas pensionsanstalt (KPA) noteras effekter på skatte-, kostnadsutveckling och 

pensionskostnader för den kommande perioden. Nominellt bedöms fortsatt skatteintäkterna ha 

en positiv utveckling under den kommande budget- och planperioden. Samtidigt bedöms en 

urholkning av dessa uppstå inom sektorn mot bakgrund av gjorda inflationsantaganden.  

Utöver den allmänna prisutvecklingen och ökade räntor har pensionskostnaden som enskild post 

en stor effekt på kostnadsutvecklingen. Det utgår dels från ett nytt pensionsavtal där övergång 

från förmånsbestämt till avgiftsbestämt får en kostnadsdrivande effekt. Denna förändring var i 

stor utsträckning beaktad i de ekonomiska ramar som kom att fastställas i beslutad preliminär 

budget. I den nya pensionsprognosen har kostnadsökningen förstärkts genom det ökade 

prisbasbeloppet som ökat med 8,7 procent i förhållande till föregående år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 1 september 2022 

 

Delges 

Ekonomichef 

Samtliga nämnder 

Kommunfullmäktiges revisorer 
Samtliga förvaltningschefer 
Samtliga förvaltningsekonomer 
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Ks § 170  

Nettokostnadsavvikelser, resultat från Kolada för 2021 
 

Kommunstyrelsens beslut  

 Ge förvaltningen i uppdrag att beakta resultatet av Kolada för 2021 i fortsatt arbete i 
processen med mål och budget 2023 – 2025. 

 Tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Kolada är en öppen databas för jämförelser av exempelvis nettokostnadsavvikelser inom olika 

verksamhetsområdet. Jämförelserna av nettokostnadsavvikelser ger kommunen en möjlighet att 

jämföra sig med övriga kommuner i landet. I nettokostnadsavvikelsen jämförs kommunens 

kostnader med den kostnadsbild kommunen borde ha utifrån förutsättningar och struktur. 

Kolada benämner detta som referenskostnad eller statistisk förväntad kostnad. Jämförelser kan 

göras med kommuner med motsvarande förutsättningar och struktur. Kommunen kan på så sätt 

identifiera områden med större avvikelser till stöd för fördjupad analys och åtgärder. Under de 

senaste åren har det varit fokus på grundskola och individ- och familjeomsorg som uppvisat 

större nettokostnadsavvikelser.  

Utveckling över tid visar att grundskolan successivt har kommit att anpassa sina kostnader till 

nivån för jämförbara kommuner. För 2021 avviker grundskolans nettokostnad med 7 procent 

jämfört med statistiskt förväntad kostnad. För individ- och familjeomsorgen noteras fortsatt 

förstärkta avvikelser för nettokostnaden. I förhållande till den statistiskt förväntade kostnaden 

avviker Heby kommun med 63 procent. Jämfört med de 29 kommuner i landet med högst 

avvikelse ökar avvikelsen fortsatt för Heby kommun med 23 procent. Noterbart är att vissa av 

kommunerna minskat sin nettokostnadsavvikelse mellan år 2020 och 2021 med så mycket som 

50 procent.  

Jämförelser av kostnader per invånare för kultur- och fritidsområdet visar att kommunens 

kostnader motsvarar de för genomsnittet av kommuner eller bättre. Vid motsvarande jämförelse 

inom området infrastruktur, skydd mm noteras att kommunen har lägre kostnader än 

genomsnittet av kommuner. Kostnaderna för politisk verksamhet är istället något högre än 

genomsnittet för landets kommuner. 

Sammantaget visar uppgifterna från Kolada på en positiv utveckling av nettokostnadsavvikelser 

för väsentliga verksamhetsområden. Det finns fortfarande anledning att fördjupa analys inom 

området individ- och familjeomsorg för att säkerställa åtgärder för att bryta 

kostnadsutvecklingen. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 5 september 2022 

 

Delges 
Ekonomichef 
Kommundirektör 
Samtliga nämnder 

Kommunfullmäktiges revisorer 
Samtliga förvaltningschefer 
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Ks § 171 Dnr KS/2022:11 042 

Fördjupad analys av Centrum för livslångt lärande 

(CLL) 
 

Kommunstyrelsen beslut 

 Uppdra till utbildningsnämnden att säkerställa en fortsatt utveckling av 
resursfördelningsmodell för CLL som är samordnad till den gemensamma mål och 
budgetprocessen och fullmäktiges beslut. 

 Uppdra till utbildningsnämnden att säkerställa hanteringen av den ekonomiska 
obalansen inom verksamheteten CLL år 2022. 

 Godkänna den analys och rapport som utbildningsnämnden lämnat. 
 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 7 juni 2022 att uppdra åt 

utbildningsnämnden att återkomma med en fördjupad analys i syfte att åtgärda nuvarande 

underskott.  Utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde den 26 augusti behandlat det 

aktuella ärendet och överlämnat rapport till kommunstyrelsen i enlighet med lämnat uppdrag. 

Av rapporten framgår att det har saknats riktlinjer för hur det fasta anslaget för CLL ska 

fastställas samt hur eventuell justering av budgetram för kommande år ska ske.  

Som förklaring till det uppkomna underskottet i verksamheten för 2022 anges tillämpningen av 

den nya resursfördelningsmodellen för CLL. I resursfördelningen har ett effektiviseringskrav 

om 2 procent beaktats gällande kostnadsposterna förbrukning/läromedel samt för 

grundbemanningen. Sammantaget har resursfördelningsmodellen genererat en ram om 13,9 

miljoner kronor samtidigt som den tilldelade ramen uppgår till 12,5 miljoner kronor. 

Den genomförda utredningen och de beslut som utbildningsnämnden fattat den 26 augusti 

innebär att nämnden i framtiden stärker styrning och analys kopplat till verksamhetens 

volymer. Det innebär samtidigt en fördjupning i budgetprocessen gällande 

verksamhetsförändringar och personalresurser i verksamheten. 

Nämnden har samtidigt antagit den föreslagna resursfördelningsmodellen för CLL och lämnat 

uppdrag till förvaltningen att årligen utvärdera och revidera modellen vid behov.  

Det kan konstateras att det föreligger brister i samordningen gällande kommunens samlade 

mål- och budgetprocess. Detta mot bakgrund av att den aktuella resursfördelningsmodellen 

först efter fullmäktiges budgetbeslut i november tydliggjorde en budgetdifferens. Det är viktigt 

att nämnden säkerställer att den samlade resursfördelningen för nämndens verksamheter 

beaktas inom den ram som beslutas av kommunfullmäktige.  
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De beslut nämnden har tagit som innebär en utvecklad styrning kopplat till volymer är ett 

viktigt steg för utveckling. Det gäller även ett stärkt prognosarbete och analys i de faser som 

föregår fullmäktiges budgetbeslut. 

 

Sammanfattning 

Tjänsteskrivelse, 31 augusti 2022 

Ubn § 84/2022 

Tjänsteskrivelse 23 juni 2022 Fördjupad analys av Centrum för livslångt lärande (CLL) 

 

Delges 
Ekonomichef 
Kommundirektör 
Utbildningsnämnden 
Kommunfullmäktiges revisorer 
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Ks § 172 Dnr KS/2022:11 042 

Fördjupad redovisning av arbetsmarknadsenhetens budget 
 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Under föregående sammanträde presenterades en fördjupad redovisning av 

arbetsmarknadsenhetens budget, som kommunstyrelsen godkände. Då gav kommunstyrelsen 

också förvaltningen i uppdrag att säkerställa en förstärkt dialog i arbetet med mål och budget 

2023, plan 2024-2025, att budgetansvarig får i uppdrag att fortsatt pröva åtgärder för att minska 

den ekonomiska effekten av obalansen i verksamheten för innevarande år, samt att förvaltningen 

fick i uppdrag att säkerställa att budgeten från och med 2023 tydligt avgränsas med 

verksamhetsvolymer och innehåll i den anslagsfinansierade delen av arbetsmarknadsenheten. 

Vid detta sammanträde ges förslag på olika handlingsalternativ i det fortsatta budgetarbetet, vad 

olika åtgärder får för effekt på verksamheten och möjlighet att omhänderta klienter med 

arbetsmarknadsstöd utifrån olika nivåer. I dagsläget är behovet större än man i dagsläget kan 

tillgodogöra. I nuläget tar enheten emot 16 klienter i veckan.  

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 
Ks § 149/2022 

Tjänsteskrivelse, 22 juli 2022 

Fördjupad analys av arbetsmarknadsenheten, 22 juli 2022 

 

Delges 
Ekonomichef 

Rektor CLL och arbetsmarknadschef 

Kommundirektör 
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Ks § 173 Dnr KS/2021:63 007 

Svar på Fördjupad granskning gällande intern kontroll i 

hanteringen av anställdas bisysslor 
 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Policy angående bisyssla, HebyFS 2013:17, upphör att gälla 2022-12-31.  
 Policy angående bisyssla ska ersättas med en riktlinje om bisyssla som ska gälla senast från 

och med 2023-01-01. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
 Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till riktlinje om bisyssla som för beslut i 

kommunstyrelsen 2022-12-06.  
 Förvaltningen får i uppdrag att se över samtliga nämnders delegationsordning avseende 

beslut om bisyssla.  
 Kommunstyrelsen beslutar att fortsatt ska anmälan av bisyssla ske utifrån krav i lag och 

avtal men att anmälan om avsaknad av bisyssla inte i fortsättningen behöver ske.  
 Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utveckla den interna kontrollen i enlighet 

med lämnat förslag.  
 

Sammanfattning 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Heby kommun genomfört en 

granskning av intern kontroll i hantering av anställdas bisysslor. Granskningens syfte är att 

bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hantering 

av bisysslor. 

Utifrån genomförd granskning är Pwc:s samlade bedömning att kommunstyrelsen ej har 

säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av bisysslor.  

Av revisionsrapporten framgår följande sex rekommendationer: 

 Kommunstyrelsen bör tillse att det görs en översyn av nuvarande riktlinjer och 
blanketter enligt synpunkterna i denna rapport, samt att riktlinjerna bör antas 
politiskt. 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2013 om policy angående bisyssla, HebyFS 
2013:17. Policyn är i behov av revidering med anledning av förändringar i AB 17 (Allmänna 
bestämmelser) § 8 Bisysslor. Förslaget är att avskaffa policy angående bisyssla och ersätta 
med riktlinje angående bisyssla som beslutas av kommunstyrelsen. Bedömningen är att inte 
finns behov av att i policy fastställa en övergripande viljeinriktning utan att detta ingår som 
en naturlig del i en mer detaljerad riktlinje. 
 
Förutom policy finns idag ”Anvisningar för bedömning av bisysslor” beslutad av personalchef. 
Revisorerna förordar riktlinje som är politiskt fastställd. Om beslut tas om framtagande av 
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riktlinje angående bisyssla, kan behov finns att komplettera den politiskt fastställda riktlinjen 
med anvisningar på mer detaljerad nivå som centrala förvaltningen beslutar om.  
 
Blankett för anmälan av bisyssla ses över i samband med framtagandet av riktlinje angående 
bisyssla. Centrala förvaltningen undersöker möjligheten att göra anmälan om bisyssla till e-
tjänst för att underlätta administrationen för organisationens chefer och medarbetare. 
 

 Kommunstyrelsen bör tydliggöra att godkännande och förbud av bisysslor är 
delegationsbeslut och att dessa ska anmälas och hanteras som sådana. 

 
Genom att avskaffa policy och istället politiskt besluta om en mer detaljerad riktlinje som 

tydligt reglerar chefens uppdrag i hantering av bisyssla, kan beslut om att godkänna bisyssla 

framåt hanteras som verkställighetsbeslut. Dock föreslås att beslut om att förbjuda bisyssla 

för en medarbetare fattas enligt delegationsordningen. Arbetsgivaren har 

förhandlingsskyldighet enligt 11 § MBL inför beslut om att förbjuda bisyssla enligt AB, det vill 

säga om bisysslan är arbetshindrande eller konkurrerande. Förhandlingsskyldighet gäller inte 

en bisyssla som är förtroendeskadlig enligt LOA. 

Beslut om förbud mot bisyssla ska vara skriftligt och innehålla en motivering. 

Styrelse och nämnder föreslås besluta om revidering av respektive delegationsordning enligt 
ovanstående. 
 
Uppföljning av godkända bisysslor föreslås ske genom återrapportering till personalutskottet 
1 gång per år, första kvartalet varje år.  
 

 Kommunstyrelsen bör säkerställa att samtliga anställda har ett beslut om bisysslor 
finns eller inte samt att det är dokumenterat och förvarat enligt riktlinjerna. 

 
Enligt AB 20 § 8 Bisysslor, ska arbetstagare som har en bisyssla anmälan denna och lämna de 
uppgifter som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan. Arbetsgiven ska minst 
en gång per år i samband med medarbetarsamtal informera medarbetaren om skyldigheten 
att anmäla bisyssla och därutöver informera på lämpligt vis. 
 
Nuvarande blankett för anmälan av bisyssla är utformad så att den som inte har någon 
bisyssla ändå ska fylla i och underteckna blankett. Det finns ingen reglering i lag eller avtal 
som säger att även avsaknad av bisyssla ska dokumenteras. Därmed gör centrala 
förvaltningen bedömningen att nuvarande rutin utgör onödig administration och föreslår att 
se över denna rutin så att endast förekomst av bisyssla anmäls framöver, och inte avsaknad av 
bisyssla.  
 
Rutiner för hur anmälan av bisyssla dokumenteras, sparas, sammanställs och redovisas 
behöver ses över. Rutin för omprövning av tidigare anmäld bisyssla saknas. Förutsättningarna 
kan förändras sen beslut togs om att godkänna en bisyssla, vilket talar för att beslut om 
bisyssla framöver ska gälla en bestämd tid. Förslag är att bisyssla godkänns längst till och med 
utgången av nästkommande år, för att därefter vid behov omprövas. Det blir då tydligt när 
frågan om bisyssla senast ska lyftas igen och det kan naturligt ske i samband med det årliga 
medarbetarsamtalet under hösten om det inte finns anledning att göra det tidigare.  
 

 Kommunstyrelsen och nämnderna bör inom ramen för sitt interna kontrollarbete 
göra kontroller av att riktlinjer och rutiner avseende bisysslor efterföljs samt 
kontrollera om otillbörliga inköp sker av näringsverksamhet där anställda kan ha 
ekonomiska intressen. 
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Förslaget är att den interna kontrollen förstärks genom att styrelsen årligen genomför 
uppföljning av anmälda bisysslor genom personalutskottet. Styrelse/nämnd uppdras att 
löpande pröva och vid behov prioritera detta område inom ramen för beslut om årlig intern 
kontrollplan.  
 
Kontrollen av om otillbörliga inköp sker av näringsverksamhet där anställda kan ha 
ekonomiska intressen föreslås ske via stickprov, belopp över direktupphandlingsgräns, och 
samordnas till den årliga uppföljningen till personalutskottet. Kontrollen genomförs med den 
frekvens som bedöms nödvändig utifrån de riskbedömningar som görs löpande i intern 
kontrollarbetet. 
 
Den årliga uppföljningen i personalutskottet delges nämnderna. 
 

 Kommunstyrelsen bör säkerställa att det finns en särskild rutin för hur avslagna 
bisysslor ska ske så att anställda i organisationen inte har otillåtna bisysslor. 

 
En medarbetare som avsiktligt underlåter att anmäla bisyssla eller utför bisyssla som har 
förbjudits kan blir föremål för disciplinära åtgärder. Detta förutsätter att arbetsgivaren har 
medvetandegjort medarbetaren om skyldigheten att anmälan bisyssla. I riktlinje angående 
bisyssla ska framgå att medarbetaren skriftligen ska tillhandahålla arbetsgivarens beslut om 
att bisyssla förbjudits. Tidpunkt när förbjuden bisyssla senast skall vara avvecklad ska framgå 
av det skriftliga beslutet. Hur lång tid som behövs för avveckling av bisyssla bedöms från fall 
till fall, men bör ej överstiga tre månader. 
 

 Utifrån att det framkommit bisysslor som inte var kända sedan tidigare samt att det 
saknas tillräckliga rutiner för att kontrollera att otillbörliga inköp inte sker av 
näringsverksamheter där anställda kan ha ekonomiska intressen, bör 
kommunstyrelsen tillse att rutinerna stärks inom detta område. 

 
Det är viktigt med öppenhet och återkommande diskussioner om Heby kommuns syn på 
bisysslor och hur sådana skall hanteras på ett korrekt sätt både ur arbetsgivar- och 
medarbetarperspektiv. Efter att nödvändiga revideringar och beslut tagits är det av stor vikt 
att tid avsätts för implementering så samtliga chefer och medarbetare får kännedom om hur 
frågan om bisyssla ska hanteras i Heby kommun. Önskemål har framförts om gemensamt 
informationsmaterial att använda på arbetsplatsträff. Rutiner behöver säkras för att chefer 
fortsatt löpande informerar medarbetare om skyldigheten att anmäla bisyssla. Flera 
hjälpmedel tas fram som stöd för chef att påminnas om att löpande informera medarbetare 
om reglerna gällande bisyssla. Intervjuguide i Varbi är uppdaterad med fråga om bisyssla, 
checklista för introduktion av nya medarbetare är under framtagande och kommer innehålla 
fråga om bisyssla, samt i medarbetarsamtalsmallen i Sysarb är frågan om bisyssla förtydligad 
med hänvisning till gällande rutin. Samtliga chefsled har ett ansvar att säkerställa att beslutad 
riktlinje angående bisyssla efterlevs. 
 

Kontrollen av otillbörliga inköp kan förstärkas redan vid upphandling genom att efterfråga 

information om anställdas eventuella bisyssla hos anbudsgivaren. Bedömning görs att det inte 

ger oss några möjligheter att utesluta anbudsgivaren på denna grund. En sådan information 

ger dock stöd vid behov av att utreda bisysslan internt. En sådan kontroll bör avgränsas till att 

omfatta annonserade upphandlingar över direktupphandlingsgränsen genomförda i egen 

regi. Den information som inkommer i samband med upphandling rapporteras till respektive 

personalansvarig chef för utredning vid behov. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 31 augusti 2022 
Ks § 81/2022 
Kf rev § 22/2022 
Fördjupad granskning gällande intern kontroll i hanteringen av anställdas bisysslor 

 

Delges 

Personalchef 

Ekonomichef 

Kanslichef 

HR-specialist 

Kommunfullmäktiges revisorer 
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Ks § 174 Dnr KS/2022:1 006 

Svar på Motion om att införa voteringssystem 
 

Kommunstyrelsens beslut  

 Ärendet återkommer på kommunstyrelsens sammanträde 18 oktober 2022. 
 

Sammanfattning 

Mattias Widén (SD) inkom till kommunfullmäktiges sammanträde den 8 februari 2022 med 

Motion om voteringssystem för fullmäktige. I motionen föreslås det att Heby kommunfullmäktige 

ska använda ett digitalt voteringssystem för att hantera voteringar och upprop. Argumenten för 

införande är att det skulle underlätta för de förtroendevalda, spara tid om votering sker med en 

knapptryckning istället för en votering där en ledamot i taget ropas upp, samt att det också skulle 

vara enklare för allmänhet och ledamöter att följa utfallet i voteringen med ett digitalt verktyg där 

resultatet summeras och kan visas via bildskärm.  

Det finns lite olika alternativ ute på marknaden, där mötessystemen ofta inkluderar andra 

funktioner som också kan nyttjas utöver det som efterfrågas i motionen, såsom integrering till tv-

sändning av sammanträdet, reglering av talartider, möjlighet för ledamöter att via systemet 

begära ordet, replik, yrkande etc. Det finns också system där voteringssystemet kan kopplas till 

webbtv-sändningen av ett sammanträde så att talarordning, utfall i en votering, talartid och annat 

också syns i sändning för att underlätta tittare att följa med i sändningen.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 29 augusti 2022 

Ks § 44/2022 

Kf § 14/2022 

Motion om voteringssystem 

 

 

 

 

  



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-08-23 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 17(31) 

Ks § 175   

Strategi för digital infrastruktur i Uppsala län 2022 - 2030, 

information 
 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Sofia Millbert, regional bredbandskoordinator, redogör för en ny Strategi för digital infrastruktur i 
Uppsala län som antagits av Region Uppsala. 

 

Beslutsunderlag 

Strategi för digital infrastruktur i Uppsala län 2022 - 2030 
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Ks § 176 Dnr KS/2020:5 761 

Uppföljning av sociala investeringar, Portalen för livslångt 

lärande, ungdomscoacher och feriepraktik 
 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Mina Hagenvall, hållbarhetschef och Johanna Stålhand, utbildningskonsulent ger en muntlig 
uppföljning på tre av de projekt som bedrivs inom sociala investeringar: ungdomscoacher, portalen 
för livslångt lärande, samt feriepraktik. 

Kommunen har idag två ungdomscoacher som jobbar på 60% respektive 80%, med flexibla 
arbetstider för att möta ungdomarna där de är. Projektet startade augusti 2021 och är finansierat till 
december 2023 med 750 000 kr per år. Ungdomscoacherna utgår från kultur- och fritidsenheten, och 
samverka aktivt med både skolan och öppenvårdens familjeteam. Deras uppsökande verksamhet rör 
sig i allt ifrån skolornas klassrum, kapprum, skolgårdar, ungdomarnas mötesplatser, ungdomsgården, 
aktivitetsbaserade verksamheten, andra arenor till olika evenemang såsom sista april, karnevalen. 

Deras uppsökande arbetssätt utgår utifrån inriktningar som baseras på systematiska lägesbilder och 
som hör samman med medborgarlöftet.   

Portalen är ett samlingsnamn, en plattform, för flera av CLL/AMEs verksamheter som alla 
gemensamt verkar för att ge kommuninvånare stöd i att komma vidare i sin process mot arbete eller 
studier och självförsörjning. Portalen verkar förvaltningsöverskridande och i tät samverkan med 
övriga verksamheter och insatsen; Plattform individstöd i samverkan, via Samordningsförbundet 
2021-2024. Portalen skapa aktiviteter som kompletterar andra myndigheters insatser. Som exempel 
kan nämnas att tröskeln in till Arbetsförmedlingens insatser ofta bedöms hög och där av behövs 
kommunala aktiviteter för att stötta individer närmare de ordinarie parternas insatser. 

18 personer fick feriepraktik under sommaren 2022, platserna tillsattes genom lottning. Praktik 
erbjöds inom barnomsorg, storkök och Fun Camp, storkök var populärast och det skulle troligtvis gå 
att locka fler sökande med en större bred i verksamhetsområdena. 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

Utvärdering av portalen för livslångt lärande 

Utvärdering av feriepraktik 
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Ks § 177 Dnr KS/2021:84 370 

Utredning om nuvarande elkapacitet och framtida behov i 

Heby kommun 
 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

  

Sammanfattning 

Den 2021-06-08 gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att utreda nuvarande 

elnätskapacitet och framtida behov i Heby kommun, samt ta fram förslag på åtgärder (beslut Ks 

§ 147).  Efter att utredningen nu har färdigställts återkommer förvaltningen med en 

återrapportering.  

El- och energiförsörjning är en grundläggande förutsättning för att bo, leva och verka. Heby 

kommuns utvecklingsmöjligheter i form av framtida etableringar av verksamheter och utökat 

bostadsbestånd är avhängigt elförsörjning och nätkapacitet. Utöver nytillkomna verksamhet och 

bostadsbestånd så väntas behovet av el öka i takt med elektrifiering av samhället som del i 

omställningen till ett hållbart samhälle. Det gäller såväl fordonsflottan, industri, offentlig sektor 

och service, effektkrävande anläggningar, uppvärmning som förändrad energiefterfrågan och 

utbud. Även produktionen av el kommer att förändras. 

Tidigare har elförsörjningen och distributionen varit väl anpassad, men de senaste åren har 

byggnation och tillväxttakten ökat snabbare än vad nuvarande system kunnat hantera. År 2018 

nåddes en topp och Vattenfall AB var tvungna att neka företagsetableringar i Uppsala län. 

Kapacitets- och effektbristen är en lokal, regional och nationell utmaning. 

Detta projekt syftar till att klargöra nuläget för Heby kommuns lokala perspektiv samt åtgärder 

som kan komma att krävas framöver för att tillsäkra framtida elförsörjning. Mark- och 

planeringsenheten behöver därför utföra en nulägesanalys om elförsörjningen i kommunen, 

länet och till viss del riket. Utredningen behöver svara på hur elförsörjningsfrågan påverkar 

Heby kommun idag, hur det påverkar kommunens utvecklingsmöjligheter och eventuellt hur 

behoven kan tillgodoses. 

 Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, 1 september 2022 

Utredning om elkapaciteten 

Ks § 147/2021 
 

Delges 

Kommunfullmäktiges revisorer 
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Ks § 178 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 13 september 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, daterad 13 september 2022 
Länsplanen för regional transportinfrastruktur i Uppsala län: Möjlighet för länets kommuner att 

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

 

Delges 

Infrastrukturstrateg 

Region Uppsala 
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Ks § 179 Dnr KS/2022:72 436 

Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet avseende 

lertäkt på fastigheten Vittinge 1:1<7, yttrande 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen antar förslaget på remissvar daterat 13 september 2022 från Heby 
kommun för ansökan om tillstånd enligt 9 kap. Miljöbalken till täkt till lera på fastigheten 
Vittinge Prästgård 1:1<7. 

 

Sammanfattning 

Heby kommun har fått ansökan om tillstånd enligt 9 kap. Miljöbalken till täkt av lera på 

fastigheten Vittinge Prästgård 1:1<7, Heby kommun. Länsstyrelsen efterfrågar remissvar från 

Heby kommun. Mark och planeringsenheten har samordnat remissvaret och Mark- och 

planeringsenheten, Hållbarhetsenheten, Tekniska enheten samt kommunekologerna har fått 

möjlighet att lämna synpunkter till remissvaret. Miljöenheten lämnar ett eget remissvar utifrån 

att de blir tillsynsmyndighet om lertäkten beviljas tillstånd och verksamheten påbörjas. 

BMI Produktion Sverige AB (f.d. Monier Roofing AB), ansöker om tillstånd till täkt av lera på 

fastigheten Vittinge Prästgård 1:1<7, Heby kommun. Vidare benämns området ”Norra 

Kyrktäkten”. Markägare är Stiftstyrelsen som företrädare för prästlönetillgångarna i Uppsala stift, 

Svenska kyrkan. Se figur 1 och 2 för karta över området. 

Bolaget driver industriverksamheten Vittinge Tegelbruk och avser att ansöka om tillstånd enligt 

miljöbalken för brytning av lera. I ansökan ingår förlängning av befintlig transportväg som 

möjliggör anslutning till det område som den sökta verksamheten avser.  Brytning av lera för den 

sökta verksamheten är jordbruksmark och omfattar 30 ha. Ansökan omfattar även uppläggning 

av matjord från brytområdet inom täktområdet innan efterbehandling samt alla för verksamheten 

i övrigt nödvändiga vatten- och kringverksamheter så som anläggande av överfart över 

vattendrag. Ansökan omfattar tillstånd att bedriva verksamhet i 15 år och inkluderar uttag av lera 

på maximalt 400 000 ton lera under den totala tillståndstiden samt ett maximalt årligt uttag om 

60 000 ton lera. 

Leran förädlas till taktegel inom den befintliga verksamheten Vittinge Tegelbruk cirka tre 

kilometer öster om sökt verksamhetsområde. Området för ansökt verksamhet är beläget cirka två 

kilometer från Vittinge tätort, väster om Gillberga by och angränsar till tillståndsgivet 

täktområde. Närmast angränsande bebyggelse är belägen sydväst om det sökta 

verksamhetsområde, längs länsväg 818, i Säbyholm med cirka tio permanentbostäder (villor). 

Leran bryts normalt cirka 60 dagar per år. Brytningen sker etappvis och cirka 1,5 ha bryts innan 

den sedan återställs till åkermark. Leran inom området varierar mellan 2-15 meter och överlagras 

av 20-40 cm matjord. 
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Genom det sökta verksamhetsområdet rinner Grimlebäcken som mynnar ut i 

ytvattenförekomsten Skattmansöån (ytvattenförekomst med MKN). Sammantaget gör bolaget 

bedömningen att den sökta verksamheten inte kommer att försämra den vattenkemiska 

sammansättningen i recipientsystemet och inte försämra möjligheten att uppnå 

miljökvalitetsnormerna. Verksamhetsområdet omfattas inte av, eller angränsar till något 

områdesskydd i form av vattenskyddsområde. Den sökta verksamheten bedöms inte medföra 

någon negativ påverkan på grundvattennivåer eller grundvattnets kvalitet. 

I verksamhetsområdet finns inga utpekade riksintressen eller andra områden skyddade i 

miljöbalken. 

Sökt verksamhet kan ge upphov till emissioner och damning. Emissionerna kommer främst från 

användning av arbets- och transportfordon och genererar utsläpp i form av bland annat 

partiklar, kväveoxider och koldioxid till luften. Bullerberäkningar visar att de ekvivalenta 

ljudnivåerna från grävning och transporter underskrider riktvärden för industri- och annat 

verksamhetsbuller vid berörda bostadshus. 

Remissvar 

Det söka området för täktverksamhet är inte utpekat för någon ny omfattade bebyggelse av 

bostäder eller andra verksamheter. 

Heby kommun vill betona vikten av att området för täktverksamheten återställs till brukad 

jordbruksmark efter att den sökta lertäktverksamheten har slutförts. Detta är av vikt för att 

värna det av hävd öppna jordbrukslandskapet i allmänhet och med hänsyn till den 

kulturhistorisk värdefulla bebyggelsen kring byarna Grimle och Gillberga i synnerhet. 

I ansökan beskrivs att koldioxidutsläpp kommer från arbetsmaskiner och transportfordon, och 

att de kommer att tankas med HVO. Bolaget beskriver att den sökta verksamheten inte kommer 

medföra ökade transporter jämfört med nuvarande situation. Vidare beskrivs att platsen för 

brytning ligger nära tegelbruket och bidrar till minimerade transporter. Heby kommun har 

antagit ett antal inriktningar för Agenda 2030-arbetet, de globala målen. En av inriktningen 

anger ”Heby kommun ska ha en ekologisk hållbarhet och bidra till ett fossilfritt resurseffektivt och 

klimatanpassat samhälle”.  Kommunen önskar beskrivning om hur företaget kommer anamma 

ny teknik, såsom elektrifiering av transporter, för att tillgodose ”bästa möjliga teknik” då 

verksamheten ansöker om tillstånd för 15 års verksamhet. Inom ramen för Fossilfritt Sverige 

har 22 olika branscher tagit fram färdplaner för att visa hur de kan stärka sin konkurrenskraft 

genom att bli fossilfria eller klimatneutrala.  

Däribland har bergmaterialindustrin tagit fram en färdplan och målbilden år 2045 är att 

branschen är helt fossilfri och till stora delar automatiserad eller fjärrstyrd. År 2030 har 

bergmaterialindustrins utsläpp av växthusgaser från produktionsprocesser minskat med 50 % 

jämfört med 2015 års nivå. Då ansökan gäller tillstånd för 15 års täktverksamhet bör bolaget 

tillgodose beskriven färdplan för att ta höjd för  ”bästa möjliga teknik” och minimera 

klimatutsläppen. 

Gällande drivmedel, anser kommunen att bolaget bör nyttja ”Bästa möjliga teknik”  för tankning 

av drivmedel. Dumprarna beskrivs att de kommer tankas på tankplats vid tegelbruket, men 

grävmaskinerna kommer att tankas inom täktområdet. Kommunen anser att bolaget bör nyttja 
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”bästa möjliga teknik” även för tankningen av grävmaskiner. Detta för att leva upp till 

”försiktighetsprincipen”  med syfte att minimera läckage till omgivande mark och grundvatten. 

Ur kulturmiljöhänseende anser Heby kommun att det är positivt att verksamheten vid Vittinge 

tegelbruk kan drivas vidare, både sett ur ett lokalt perspektiv för Vittinge samt nationellt för 

tillgången till svenskt lertaktegel.  

Heby kommun anser att det är positivt att verksamheten drivs vidare utifrån 

näringslivsperspektiv och för arbetstillfällen som verksamheten bidrar till. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, 1 september 2022 

Ansökan om lertäkt Vittinge Prästgård 1:1<7, Norra Kyrktäkten, Heby kommun 

Kompletteringsföreläggande (20727692) 

Kompletterande handling, bilaga A2 

Komplettering av handlingar, 6 st 

 

 

 

Delges 
Miljöstrateg  
Länsstyrelsen i Uppsala län 
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Ks § 180   

Arbetsmiljörapport för första halvåret 2022, för central 

förvaltning 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Godkänna arbetsmiljörapport för första halvåret 2022 med noteringen om att uppgifter om 
sjukfrånvaro omfattar central förvaltning. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har det yttersta arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön i sin verksamhet och ska 

återkommande följa upp verksamhetens arbetsmiljöarbete och vidta åtgärder om så behövs. 

Styrelsen ansvarar för fördelning av arbetsmiljöuppgifter till kommundirektör i sin förvaltning och 

ansvarar för att erforderliga resurser ställs till förvaltningens förfogande för att löpande 

arbetsmiljöarbete ska kunna genomföras. 

Under det första halvåret 2022 har det inträffat totalt 3 tillbud inom kommunstyrelsens 

förvaltning och sjukfrånvaron har legat på 1,8 % inom central förvaltning. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsmiljörapport för första halvåret 2022, för central förvaltning 

 

Delges 
Kommundirektör 
Personalchef 
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Ks § 181   

Riktlinje för affischering i samband med allmänna val 
 

Kommunstyrelsen beslut 

 Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på riktlinje för affischering i samband med 
allmänna val som ska vara klart till januarisammanträdet 2023. 

 Förslaget ska inför beslut vara avstämt och koordinerat med Trafikverket.  
 

Sammanfattning 

Kommuner har möjlighet att ta fram riktlinjer eller motsvarande för att reglera hur affischering 

i kommunen ska gå till. Ett sådant dokument är till hjälp vid tillståndsgivning och underlättar 

hanteringen då en bedömning är gjord redan på förhand om var det är lämpligt med 

affischering. Det finns en sådan riktlinje framtagen som lämpar sig väl för de flesta vanliga 

affischeringsärenden. Affischering vid allmänna val är annorlunda i karaktär, och kan behöva en 

egen riktlinje eller avdelning i den befintliga riktlinjen. Den affischeringen sker ofta i stor 

omfattning och på många platser samtidigt i kommunen. Samordning behöver ske med andra 

aktörer, såsom Trafikverket, i framtagande av riktlinjen. 

Nästa allmänna val som ska genomföras är valet till Europaparlamentet 6-9 juni 2024. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, 1 september 2022 
 

Delges 
Kommundirektör 
Enhetschef mark- och planeringsenheten 
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Ks § 182 Dnr KS/2022:5, KS/2022:70, KS/2022:9 105, 106, 041 

Information och rapporter 
 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Följande handlingar föreligger: 

 Information till Kommunstyrelsen om svar till Boliden gruvrätt om arbetsplan för 
undersökningsarbete inom beviljat undersökningstillstånd, Jugansbo 1008 och 1009 

 Förslag till läns- och kommuntal nyanlända år 2023, Länsstyrelsen i Uppsala län 
 Minnesanteckningar från ägarmöte för Hebyfastigheter AB, 11 maj 2022 
 Sbn § 71/2022 
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Ks § 183 Dnr KS/2022:54 012 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023, diskussion 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen diskuterar verksamhetsplan 2023 och ärendet återkommer under 
kommande sammanträden.  

 

Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens sammanträde i oktober ska nämnder inkomma med sina åtgärdsplaner 

för att rymma verksamheten i preliminära ramar. Kommunstyrelsen hanterar sin egen 

åtgärdsplan vid samma sammanträde. 

Kommunstyrelsen ska, efter att kommunfullmäktiga har beslutat om mål- och budgetdokument, 

besluta om sin egen verksamhetsplan för 2023. Normalt sker detta vid sammanträdet i december.  

I detta dokument sammanfattas förslag i nuläget på åtgärdsplan, effektmål och internkontroll. 

Åtgärdsplan 

Kommunstyrelsens tillkommande poster, som konstaterats efter antagande av preliminära ramar 

i juni, är  

- Räddningstjänst, 426 tkr. I jämförelse med Heby kommuns ekonomifördelningsprinciper 
och Sala kommuns motsvarighet, uppstår en skillnad på denna summa. Enligt 
samverkansavtalet mellan kommunerna är det Sala kommuns budgetprinciper som ska 
följas för de gemensamma nämnderna vilket innebär att denna differens uppstår.  

Utöver denna tillkommande post är det effektiviseringskravet som kommunstyrelsen behöver 

hantera för att rymma verksamheten i ram.  

- Effektivisering, 2,5 %: 2122 tkr 
Ovanstående poster innebär att åtgärdsplanen behöver uppnå en summa om 2548 tkr. 

Möjliga åtgärder: 

Minskade kostnader för service och support inom IT: 800 tkr  

Detta är möjligt om projektet samsourcing går fram enligt tidplan. Det skulle då kunna vara 

genomfört innan årsskiftet 2022/23. Heby kommuns andel av den gemensamma IT-nämndens 

kostnader minskar inte i och med detta, men kostnaderna för extern service och support kan 

minska något mot slutet av 2023. Denna siffra är osäker med anledning av projektets tidplan och 

att det är fem kommuner som ska besluta om att genomföra det. Beslut är ännu inte fattat av 

samtliga. 

Vakanshållning av tjänster, 300 tkr 

Detta är en post som omfattar kommunstyrelsens samtliga verksamheter, och avser en generell 

återhållsamhet vid nyanställning. Erfarenheten visar att denna typ av effekter uppstår löpande. 
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Internkontroll 

Förvaltningens förslag till områden för internkontroll är: 

Rutin för visselblåsning 

Enligt Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden ska 

kommunen från och med 1 juli 2022 ha ett system för att motta och hantera så kallade 

visselblåsningar. Interkontrollen syftar till att säkerställa att lagens intention omhändertas på ett 

korrekt sätt.  

Krigsorganisation 

Sveriges kommuner har enligt regeringens försvarspolitiska inriktning blivit ålagda att återuppta 

planeringen av sin del i det civila försvaret. Det civila försvaret syftar till att samhället ska 

fortsätta fungera vid höjd beredskap och ytterst i krig. Kommunens arbete med att planera och 

hantera sitt uppdrag under höjd beredskap baseras till stor del på den fredstida krisorganisation 

som används för att hantera extraordinära händelser. Höjd beredskap och krig medför flera 

uppgifter och utmaningar som kommunen ska kunna hantera. Därav finns behovet att kommunen 

organiserar sig i en krigsorganisation för att kunna möte sådana utmaningar.  

Internkontrollen syftar till att säkerställa att kommunen har inlett planeringen av sin 

krigsorganisation.  

Tidigare har kommunstyrelsen valt en internkontrollpunkt från risk- och sårbarhetsanalysen 

(RSA). En sådan tas nu fram på nytt med start hösten 2022. Arbetet med krigsorganisation löper 

parallellt, och till del överlappande, med arbetet med RSA. Därför föreslås internkontroll kring 

krigsorganisationen ersätta en internkontrollpunkt från RSA. 

Effektmål 

Kommunstyrelsen antog preliminära effektmål på sammanträdet i juni.  

 

Delges 
Kommundirektör 
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Ks § 184 Dnr KS/2020:69 040 

Finansiell profil 2019 - 2021 
 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 

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 § 185   

Övrig fråga, bussförbindelser mellan Harbo och Heby 
 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Bernt-Ove Stenmark (KD) påtalar bristen på kollektivtrafikförbindelser mellan Harbo och Heby, 
vilket försvårar för möjligheten att ta del av en del av den kommunala servicen som är koncentrerad 
till Heby tätort. 

 

 

 

 

 


